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ABSTRACT

The nrain purpose of this work was the palaeogeogra¡rhic
reconstructi.on of the depositional environnent of sediments of
Iìstlada Nova Ijornation in the alîea of Fârtura, southwest of the
State of São Paulo, and to compare it with the neighboring area of Carlõ
polis and Joaqui-m Tãvora, northeast of the State of Pa¡aná.

The Fartura hi11s appear in the southwestern part of
the State of São Paulo as a geomorphologic expression of greât
importance together r^¡ith the "dike swar¡ns" striking N45W.

In sho¡t horizontal extension, for a distance of a

little more than 10 kiloneters, thc stratigraphic sequence of
the area is well exposed and conprises diamictits of the Tubarão
Group appeari.ng at the edge of Xavantes dam, going through the
Passa Dois Group until the São Bento Group and basa1tic flows
belonging to the Serra Geral Formation overlying the Fartura
hills.

Tìrc Tubarão Group compriscs the oldest rocks that
appear in the area, represented by diamictits of the Sub Group
Itararé and, a little higher to the top, by siltstones of the
Sub Group 1'atuí (Facies Taquaral) 

"

'Ihe Passa Dois Group, representec'l by lratì and Estra-
da Nova Fornations fo11ows, with no discordance with the 'l'ubarão

Grou¡r. 1'he Irati Fornation, which is the basal portion of the
Group, predominantl)' consists of black shales with intercalations
of discontinuous becls of dolomi ti c l j.nestoilc has littl.e exllres
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sion in the area, arld is nany tines hídden by the basic silt of
lìartura r,,rhì.ch probably has penetrated betu,een the passa Dois Group
Forrnations. The Estrada Nova Fornation is characterized. by an
alternate sequence of apparently massive siltstones and rhythmic
sediments with lntercalations of banks of ooliti.c limestone with
cross-bedding.

In erosional tliscordancc with the passa Dois Group
follow the sandstones of the pira¡nbõia and Botucatu Formations,
beginnì.ng hrith a basal breccia with fragrnents of rocks of the
underlying Folrnatiolr. 0verlying the Botucatu Formation are the
basaltic lâva extrusions of the Ser.ra Geral Formation.

In association with the basaltic flows of the Serra
GeraI Fc¡rmation thcre also occur basic intrusive rocks represen-
ted by a great density of basic dikes striking N4SW ancl long
sills scattered throughout the area peripheral to the basalt
s carp .

Tectonically the area consists of a. main systern of en
cchelon faults striking N45lr¡ whose surfaces are generaì 1y f illeci
by di.abase dikes; these faults planes for¡n extensive lineanents
which shor^r substancial displacenenL, Cutting this systen at right
angles and representing a chronologically nore recent novetnent
there is another system of faults striking NE, which is rrot filled
with basic intrusi.ons but consists of zones of r.reakness for the
advancernent of erosio' fronts of the Fartura hi11.s giving rise to
the formation of an "anphitheatre of e¡osion,'.

A study of faciology of the Estrada Nova Fo¡mation
was carried out with the purpose of checking the hypothesis of
the existence of a geographic barrier (an internal stfuctural
high) during the Permian sedirnentation, roughly coincident with
the present drainage of the Itarar6 river (structural lineanent.
of Paranapanerna). In the State of paraná, thåt Forrnation presents
three lithossomes: Serra A1.ta, Teresina and Serrinha, which are
vcry distinct and individualized in the stratigraphic colurnn, whi
ch does not occur oD the side of the State of São paulo. On this
side the Estrada Nova Fornation is undivided, has suggestive 1i-
thofacies of each unit coexist j.ng latcrally and. iìlternating in
the vertical sucession.
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Besides the faciological vari.ations such a barrier
has caused a variation in the fauna, a.t least in this stratigra-
phic unit, limiting the occurrence of some species in the area,
such as the pelecypods of the genus lrfaackia rn¡hích occurs only to
the South of the barrier,



RESUMO

A finalidade principal do trabalho foi a reconstrução
do quadro paleogeogÌãfico vigente ã 6poca de deposição <1os sedi-
mentos da Formação Estrada Nova na região de Fartura, sudoeste
do Estado de São Paulo, cornparando-o com a ârea adj acente de Car-
l6polis e Joaquin Tãyora, no nordeste paranaense.

A serra de Fartura aparece na região sudoeste do Esta
do de São Paulo corno. a expressão geonorfo169ica de ¡naior realce
juntaÌnente com o enxame de diques orientados segundo a direção
N4 5W.

Ern curta extensão horizontal, pouco nais de uma deze-
na de quilônetros expõe-se a sequência estratigráfica da área,
desde dianictitos do Grupo Tubarão aflorando ãs rnargens da repre-
sa de Xavantes I passando pelo Grupo Passa Dois até o Grupo São
Bento com os derrarnes bãsicos da Formação Serra Geral capeando
a serra da Fartura.

O Grupo Tubarão abrange as rochas rnais antigas que a-
f Iorarn na região representado por dlamicritos do Sub Grupo Itara-
ré e mais para o topo siltitos <lo Sub Grupo 'I'atuí (Iìácies Taqua
ra I ) .

0 6rupo Passa Dois, repÌesentad.o pelas Formações Ira-
ti e Ðstrada Nova sucede, sem discordância, ao Grupo Tubarão. A

Forrnação Irati, porção basal do Grupo, ó constituída predoni.nante
mente por folhelhos negros com intercalações de leitos descontí-



nuos de calcário dolornítico, tem pequena expressão na ãrea, estan
do muitas vezes mascarada pelo "si11" bãsico de FaÌtura que, pro
vavelnente, penetrou entre as Formações do Grupo Passa Dois. A

Formação Estrada Nova é caracterizada por uma sequência alternacla
de slltitos apare¡ìtenente rnaciços e sedirnentos rít¡nicos com nar-
cantùs intercalações de b¿ncos de calcário oolítico corn estratifi
c rt ç;io cruzuda,

Ern discordância erosiva com o Grupo Passa Dois se-
guem-se os arenitos das Fornações Piranbõia e llotucatu, iniciando
-se por una brecha basal com fragrnentos de rochas da Fornação so
toposta. Sobrejacente ã Fornação Botucatu estão os derranes de ba
saltos da Formação Serra Geral

As rochas intrusivas bãsicas, associadas aos derranes
da Forrnação Serra GeraI, são representadas por uma grande <lensida
de de diques con orientação dominante N4SW, e extensos "si1ls,'
distribuídos na ãrea perif6rica ã escarpa basã1tica.

Tectonicanente, a ãrea se constitui por un sistema
principal de falhas escalonadas com orientação N4SW, cujos planos
são geralmente þreenchidos por diques de diabásio, constituindo
as nes¡nas alinha¡nentos bastante extensos e apresentando rejeito
diferencial . Cortando perpendicularmente este sistena, portanto,
cronol.ogicamente de novinentação rnais recente r ocotle outro, de
direção NE, não preenchido por intrusões básicas e que se consti
tui en zonas de fraqueza para os avãnços de frente de erosão da
serra da Fartura dando lugar ã fornação de "anfiteatros de ero
são".

0 estudo da faciologia da Fornação Estrada Nova visou
verificar a hip6tese da existôncia de una barreira geogrãfica (unr

alto estrutural interno) durante a sedimentação permiana, coincj
dente, a grosso modo, corn a calha atual do rio Ita¡aré (Alinhamen
to do Paranapanena) . No lado paranaense a ¡ef e ricla Fornação se
apresenta com três .l.itossonas I Serr¿ì Alta, I'ercsina c Serri.nha ben
dist:intos e i ncl i v i d u a I i z ad o s na coluna estratigráfi ca, o que não
åcontece no lado paulista onde a Formação Istrada Nova é i.ndivisa,
con litofácies sugestivas de cada unidacle coexistincto lateralmcn-
te e se al ternando na sucess ão vertica 1.

A citada barreira provocou, a1ém de variações f aci.o16
gicas, ao nenos nesta unidade estratigráfica, tanbém uma variação
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faunística, restringindo a ocorrência em área cle algumas espé-
cies, como é o caso de lamelibrânquios do gênero Maackía que ocor
ren sonente ao su1 da barreira.



3. INTRODUçÃO

A escÕlha da ãrea de Iìartura, SP, e o estudo d.a {acio
logia da Formação Iìstrada Nova (P), para a presente dissertação -
forarn feitos cotn base em sua locali.z.ação gcogrãfica, O nordeste
paranaense, no linite da região, aprcsenta a Forrnação Es tracla No-
va com suas diversas litofácies bem individualizadas, a1én de con
ter uÌna assembléia fóssil distinta daquela do lado paulista, que
apresentâ a rnesna Forrnação indivisa. Associa-se a este fato una
inversão ile mergulhos na calha do rio Itara¡é, que mesmo sendo j,-
níciais suportarn a sugestão da existência de una barreira geográ-
fica dr¡¡ante o Permiano coincidi.ndo, a grosso modo, con a calha
atual do nesno'rio (Fúlfaro, 1970, p. 75).

3.1, 0bjetivo

0 objetivo do trabalho foi a reconstrução do quadro
paleogeogrãfico à 6poca da deposição dos sedil¡entos da Fornração
Ëstrada Nova na porção sudoeste do Estado de São Paulo, comparan-
do-o com o da região de Carl6polis, PR, e .Ioilquin 'I'âvora, PIì, a-
través de inapezrnento geológico (apenas no lado paulista), constru
ção de perfis estratigrãfì.cos, anã1ise de estruturas secli.mentaïes,
interpretações ambientais a partir da classificação nicrr:scópica
de calcãrlos ooÌíticos (Fo1k, 1959J e anã1ise de assenrbléias f6s-
seis con inlormações acerca do seu pa.leoambiente deposicional., Com
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esses dados 6 possíve1 examinar a hip6tese da existência da cita-
da barrei¡a geogrãfica,

.3.2. LocaL i z ação da ãrca

. A área detalhada nestc cstu<lo estã situada na região
sudoeste do Estado de São Pau1o, pr6xirna ã divisa com o Estado do

Paranã. (Fis. r) .

Fartura, SP e Taguaí, SP são as duas cidades localiza
das na ãrea abrangida pelo rnapa geológico ora apresentado (Ifapa

de situação da Fig, l), o qual ocupa parte das folhas topográfi-
cas do IcG - IIIGË na escala 1;50.000 de Sarutaiá (SF-22-Z-D-3) e

Carl6polis (SF-22-Z^C^III-4),

o acesso ã região pode ser feito pela rodovia Castelo
Branco até ,{varÇ, dal pela rodovia SP-255 para Taquarituba e des-
ta pela estrada que a liga a Fartura.

A região usacla corno cornparação na análise proposta
situa-se no nordeste paranaense, compreendendo as cidades de Car-
l6polis, Joaquin Tãvora, Siqueira Campos e Quatiguã (Fig. 2). 0

mapa geol69ico bãsico utilizado foi o publicado por Vieira (1973).

3.3. Trabalhos exe cut ado s

Vãrias etapas de trabalhos fizeram-se necessãrios pa-
ra o cunprirnento dos objetivos propostos. A prineir¿ì constou da

confecção do mapa fotogeológico prelininar tendo por base qua<lrí-
culas do IGG - IBGÊ de Sarutaiã e Carlópolis na escala 1:50.000.
A partir deste napa f orarn verificadas as unidades litoestrati.grã-
ficas, seus contatos, assim cono as principais estruturas tectôni
câs en trabalhos de campo que atíngirarn toda a área; a posterior
integração dos dados possibilitou a apresentação do rnapa geológi-
co final na escala l:50,000 (fig. f). Contudo, os objetivos da

preserìte di.ssertação tiveraTn un enfoque naior em sedi¡nentos da

Fornação Es trada Nova .

Dados coletados por alunos do Instituto de Geociên-
cias da USP en 1971: e 1977 em trabalhos prãticos de canpo servi-
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ram de valioso apoio na descrição das unidades sedinentares da ã-
re a.

Na constTução da seção colunar da Fornação Estrâda
Nova, Fig. 3, foi utilizado clinônetro tipo "Abtrey" con visadàs
de espaçamento verti.cal igual ã altura do olho <la autora (l.,SZ
netros) sendo este segnento detalhado com auxÍ1io de trena. A se-
çäo foi levantada ao longo da nova rodovia Fartura - piraju,sp en
extensäo de aproximadanente 3 quilômetros e espessura de 75,73 me

tros, constando, a16n da litologia, de observações das estrutu-
ras seclirnent¿lres e seu conteúdo fossillfero.

Quanto às seções geol69icas, parà a construção de se-
çõcs mais longas e com partes con aclive pouco åcentuado baseou-
-se na c¿rrtâ ropogrãfica do IGG - IlìGE de Sarutaiá (sF-2?.-z-D-3) .

(ïig. 4) .

No ìlstado do Paranã fo¡an feitos trabalhos de reconhe
cinento das r.¡nidades litoestratigrãfi.cas nas estradas cornpreendi-
das entre as cidades de Car16polis, Joaquim Távora, Siqueira Carn-
pos e Santo Antonio da Platina. Urn perfil geol69ico bastant.e ilus
trativo, Iig. 5, foj. realizado na rodovia PR-092 no trecho entre
Quatiguã e o entroncanento desta com a BR-153 que liga Santo Anto
nio da Platina a Ibaiti, tendo por ìrase un perfil topogrãfico gen
tilmente cedido pela Construtora Cavalcanti-Junqueiïa.

En anã1ises qufnlcas, treze amostras de calcários
e cinco de concreções carbonãticas de vãrias unidades estratigrá-
ficas procedentes da região de Joaquim Távo¡a, pR e Santo Antonio
da PIatina, PR e una amostrå de calcãrio das proximidatles de Ta-
guaí, SP foran inicialmente b¡j.tadas até atingir dimensões de
0,50 centínetros, em seguicla noídas para anãlise quanto aos e1e-
rnentos nenores (MnO, Fer0, e TiO2) e elementos traços (Ba, Sn, Zr,
Nb, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Ca, Y, Sr, ììb) no Centro de pesquisas Geo
cronol6gicas tlo Instituto de Geociênci as da Universidacle de São
Parlo, Esses elenentos foran analisâdos por f luorescônci¿¡ de raios
X, tendo sido uti.l.izados cono padrões as amostra.s W-1, DTS-I, GSp

-1, padrões internacionais do United States Geological Survey, Mi,
ca-Fc (CRPG) e ,AIrOa" Devido ã variação da rnarriz entïe as d j.f e-
reDtcs anostras fora¡n feitas correções utitizândo-se a li¡rìra de
base ("back ground") (Fai¡bairn e lturley, 1970), radiação Cornpton
Kn do tubo de Mo (Reynolds, 1963) para Sr e Rb, radiação Ko do tu
bo de l{ Ìlara os demais elementos. (!1 Suguio et â.11i, 1974, p.159
-ì60).
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Para seções clelgadas coletaran-se atnostras dos sedi_
rnentos da rorntação Ëstrada Nova, confor¡ne relacio¡raclos: carcãrio
oolítico da Pedreira velha em Taguaí, sp e do naterial sedimen
tar acima desse nível de car.cSrio; calcarerritos na serr.a d.a Fa.r-
tura quanclo do leyantamento dâ seção colunar (Fig, 3); catcãrio
oolítico na BR-153 a r0 Kn de sarìto Antonio da platina, pR" rumo
a Ibaiti, PR, e calcário c¡o1ítico na pR*092 a 4 Km do entrocanen
to con a llR-153 o perf azen<lo um total de onze 1ân.i.nas (Tabela IV),
sendo utiti za<7a. a classificação petrogrãfica de Folk (1959) para
os cal.cärios, na qual considera principalmente os calcãrios rlc
origem cl.ãstlc¿l e se 1¡aseia em sei.s elenentos ¡rrincipaì. s : rnicri -
to ou calcita microcristírlina; ci.nrento tle calcÍt¿r cristal.ina; in
traclastos; o6litos (i.nctusÍve pi s61i.tos) ; fõsseis (inclusive
fragnentos) e "pe1.1ets", Na Tabela I ten-se a transcri.ção cle ssa
classifi<:ação. Esse estudo n¿¡is ninuciosr: cìos c¿rl.cãrios da. Form.a

ção Iìstra.da ¡r-.va se justì.{ica pelo gra'cle número de ì.n:fornações
amb j.entais que tais rochas fornecenr,

Quatto ao conteúdo fossi1ifero da Fornação Lìstrada Nq
va, o material foi preparado, proce<1enrìo-se ã limpeza con estile
te e, em segui.da para os nacrof6sse i.s (espec:i.almente os LaÍìe1i_
brânquios) houve conrparação conr guias gerais existentes em bi-
bliografias específi.cas de ãr.eas pr<íximas (Mendes, lgSZ, 19S4 e
1962) na tentativa de irìentif i.cá*1os e inserí-1os 'as devidas big
zonas. os nicrof6sseís foram deixados para estudos posteriores.
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TRAI}ALIIOS PRÉVIOS

Referências na literatrlra sol¡re a regi.ão cle F¿ìrtura,
SP, retnorrta.m ao s6cu1o passa<lo, quanclo Sanrpaì.o (18g0) tecr: consi-
derações de ordem geológica, geogrãfica e econô¡rica a re.speito
d¿l serra da. I:artura

l{ashhurnc (19.30), cliscorrenclo sobre a constituição ll
tológica dos sedinentos da F-orrnação Estrada Nova de modo geral , q
tenta para o fato <1e que é bastante raïo que o arenito próximct
âo topo da Formação seja sufici.entemente carboltãtico, como ocort.e
a 5 quilôrnetïos å noroeste de Fartura, Sp, on<le algunas ca.mad¡.s
são verdadeiros calcári.os, en parte substituídos por síli.ca. TaÌll
b6m apresentâ ultt napa gcol6gico do Iìs tado cle São par:.1 o, n¿l esc.1l¿r
I : 200.000 e quase tnda a regì.ão da ãrea or¿.r e studada é mape arla c 

_o_

no IoInaq:ão llstrâda Nova. Quantio ao alnb j.cnte clc seilimcutação, sa
lient¡t quc, gcralncnte , regi.stracìa como de or:igem en ãgua <1oce, a
credita ter sido:r Folmação Est¡ada Nova depositada, em parte, em

ág r-r as al ta.nente s¿rlinas.

Washburne (1930) e Moraes lìego (1937/41) nencionam uma

estr:utura atrticl.inal denom:inaila. Ilelo Monte obscrvada nas proximÌ-
dades da atual cidade de l'e jupii, Sp, incdiätamente odjacente ao
norte da ãrea mapeada, O primeiro autor, e.nr t9S0, e¡r suas pcsqu!
sas no nor<leste do Estaclo do Paranã. menciona ai.nd¿r a ocorrência
de una estrutura ânLiclinal entre o rio pali'lna¡lanema e a cid¿rde
de Ribei.rão Cìzrro, PR, cle cixo medi ¿rno leste,oesjte, e oLrtra. en



Jacareeinho, PR, todas pr6xirnas ao mapa cla Fi.g, 2. Segunclo Wash-
burne, Moraes Rego reconhecera outro a.nt j-clinal pequeno, aJguns
quilômetros a sul. de Ribeirão C1aro, PR, afetanclo canad.as Passa
Dois (in Mendes, I954, p. 26).

0s Boletins clo antigo Conselho Nac:iona1 do Petrõ1eo,
Relatório Anual, particulaïmente dos anos de 1944, f949 e 1953
contôn infornaçöes específicas sobrc a regi.ão cle Fartura, SP. Mg

rece dest-aque o mapa geo169i.co do norcleste do Paranã e sudoeste
de São Paulo (1949) escala l.:500.000 que, embora incornpleto, dá
idéi.a da geologia das ãreas de Fartura, SP e Taguaí, SP. No BoIe-
tim anual de 1953 hã referêncÍa ao anticlinal de Bel.o Monte, ante-
riornìente menci.onado por Washburne (op. cit.) e Moraes Rego (op,
cit. ) .

A iclentificação de um regolito f6ssí1 na serra da
Irartura, no topo da Fornação Estríìcla Nova, de grilnde significação
estrati.grãf ica, ¡nencionada vagarnente por E.P, Oliveira (1949), 6

explicada detalhadanente no trabalho de Almeida (1964) mostrando
a transiçâo entre a Formação Ëstrad¿r Nova c Botucatu (Piranbõia).

Fú1faÌo e Suguio (19671 ao estudarem zonas de ocor
rôncia de diques bãsicos na IÌaci.a do Ì)aranã, disti.nguiram trôs
ãreas em que a concentração dos mesnlos escapa dos padrões a'te' en-
tão referidos na li.terâtura, sendo unra delas a região de Fartura,
SP.

Fiilfaro (1970 e 1974) discutiu a possibilidade de

existência de un alto legional durante o Permiano na regiäo de

Fiìrturâ, SP coincidindo, a grosso nodo , com a calha atual do rio
Itararõ que, ncìste trecho aconpanha <¡ alinhanento estrutuïal do

Iraranapanena " lssa situação seria f¡:nd¡rinent ad¿l pe 1.a inversão de

mergulhos na c:rlha do ri.o Itarar6 e em asseml¡1éias fósseis riistin
tas, ao nortc e sul tleste allnhalnento.

Suguio et alli (1.974) estudararn os calcários oolíti
cos <ì¿: Formação Estrada Nova em Taguaí, SP, na tentativa de escla
l-ecer o seu possível ambiente deposicional, através de estruturas
sedimentares, mineralogia, petrograf i¡¡ e conposição quínrica (elq
nentos rnaiores, nerìores, traços e isótopos estáveis) ,

Su¡¡uio e Iú1faro (1974) mencionam unr dique de arenito
nâ serra da F'artula, prõximo ã base do primeiro derrame basá-ttico,
c.oncl.t.rírtclo pela exi:;tôncia de sedi.nrentação Jrenosc e trtre os der-
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rames.

0 trabalho nais recente sobre a ,îrea é de Fúlfaro e
suguio (1974) no qual caracterizam dois eventos tectônicos ,.a geo
logia cla região: o pri,meiro responsável pelo estabelecimento de
um alto quando da deposição do Grupo passa Dois, e o segundo pro*
vocando reativação de.antigas linhas de falha com intrusões bási-
cas ao longo de seus planos.

Quanto ã região nor<leste do paranã, encontran-se refe
rências nos Bol.etins do serviço Geolõgico e Mineralógico em reco-
nhelcinentos geol69icos executados por Ë,p, cle 0liveira nos anos
dc 1921, 1927 e 1929 sendo o prineì.ro a registrar a ocorrência de
un anticLinal na faixa sedi.mentar pa.leozõi.ca da bacia do paraná,
nas cabeceiras do ri,bei r'ão Novo, região de l{ences1¡¡u B¡ás , pR. Em

seu Mapa ccol.6gico do Ë:;t¿rc!o do lìaranã (rg27) caracteriz-a ¿rs uni-
dades estratigrãficas do nordeste do paraná cn S6ries Itararé, T,
barão, Passa Dois e Rio do Rasto, subjacentes ãs uni clades tïiãs-
s i cas .

No lloletiln do Serviço 6co1iígíco e Mineral69.ico, snc)
de 1953, A.A. ßastos divulgou nota sobre a geologia da ,'S6rie,'
Passa rjois no norte do Paranã e regi.strou a. ocorrênci.a de Laneli-
brânquios f6sseis da "série" Rio do Iìasto na estra<ia Riheirão cra
ro - Jacarezinho - Santo Antonio da platina, pR, aos quais atri*
huiu i dade Triãssico supcr ior,

N<¡ Relat6rio Anual do Diretor do C<¡n.se1ho Nacional clo
Pet16leo' ano de r948, hã citação sobre inversão cle mergulhos
para noroester ao longo cla estrada si que.i-ra c;rnpos - santo Ântonio
da Platina, Plì, sugerindo ¿ ¡:ossibÌ. 1idade da existência tle um
gra de anti.c1in¿rl com direção norte, conforme inclicado no napa
geoì69ico da parte orierìr¿¡l <io EstacÌo cìo paranã. A estratigrafia
cí I¡astante cletalhacla, aparecc;ndo as Fornações Itatar6, Rio Bonito
e Palermo de ida<le carbonífera e as For.naçõcs; j.rati, Serr:l .,\1ta,
Tercsina, Sclrrinha e Morro pelado de iclade pcrmi'na, sendo a.trl
huíd¿: às Formações lJotucì¿rtu c Serr;¡ Geral i.dacle tri.ãssi.c¡¡ ou Ju-
rÍssi ca

No Relat6ri.o Anual do Diret.or cìo Conselho Nacion¿ll tlo
I)ctró1e o, aro cle 1g49, estão os resultaclos rlri pesquisas ext¡ cuta
das ern Jacatez inho, PR, Ribeirão Cl.a¡., PR e Car16po1is, pR com
destaquc Þ¿rríl o anticlinal. de .Jaca¡ezinho, plì. 0 mapa que ¿Ìconp_a
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nhå o Relat6rir¡ mostra as rocha,s regionais enquadra<1as ¡ro carboní_
fero (Fornações Rio Bor)i.to e Palerno), permiano e p6s perni.ano.No
ano seguinte, 1950, novamente há rnenção ao dobrarnento de Jacarezi
nho Idomo) e de Ribeirão C1aro, pR. Outra feição tectônica assina
latl¿ na região é o "horst" de Joaquinr Tãvora, pR. no Rr¡Latõri o A-
nual do Conselho Nacional do Petr61eo, ano de 1954.

tsarbosa (1951) discutc os nr:tpas gcológicos antcrior-
mente aprescntados pelo Conselho Naci.onal do petró1eo, e apresen_
ta un napa do nordeste do Estado do pa¡anã onde constam as Forma
ções Itâpetiningå (correspondente ã Forrnação palermo), I¡ati, Ès-
trada Nova e São Bento.

Ilenpe I c .lìischoff (19S7) apresentaìn urr mapa geol6gi.co
dessa região do P¿rranâ na escala l.:200.000, e¡n cuja legenda estão
¿¡s segìrintes unidades Litoestratj.grãf :i cas: J.tararõ (perno'.carboní
fero) " Rir: llo¡¡i to, Palerno , Taquaral , Irati , Serra Alta, Teresina
c Serri.nlra (Permiano).

Mcndes e FúIfaro (f96ó) menci.onanr uma descontinuiclacle
da liormação Irati ontrc Quatiguã, pI{ e .Joaquin 'l'ãvora, plì, e que
¿rs c.idades de Carl6polis , PR e Joaqui.m ]'ãvora, pR se asscnt.ar' so-
l¡re seciirnentos do Grupo Tubarão, confor¡ne já ref ericlo por sollero
(.1 948, Relat6ri,o Anuar do Diretor do conseUro Nacional. <1o petrõ-
I eo) . Destacam o "horst" de Joaquin 'I'ãvora (Rel.at6rio Anual clo Di
tetor do Conselho Nacional. <1o petróleo, 1.954) como a mais impor-
tante feição estrutural da ãrea entre Joaquin Távora, pR e Quati
guá , nn, colocando os sedinentos clo Grup<l 'Iub¿¡rão ao níveI das
Formações Iråti e Estrada Nor¡a, .A.s unidades li.toestratìgrãficas
que propõenl para a região sâo:

Botucatu

Estrada Nova

lrati

Gnrpo São Bento

(þ - rinr..¡

Gnrpo Passa Do j.s

(Pl

fr:ornracão
f*¡-o rm ac ào

t0""..,,"

ll,itossom"
{ Li to.rorn"
[-Litosson'a

Serrinha
Teresi.na
Serra Al. ta

Crupo Tubarão - l:ormação Palcrno: I.icnbro .loaqtrin 'l'ãvora

IC-P)

Vi o j.ra (_1973) aprese nt¿ì un¡r cl.a"ssif.icação cstratigrã-
{ìica diferente parí¡ ìr porção nordeste do l)aïaná, consic'lera a l.ror-
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nação Rio llonito subdividida en Fácies Anta lJrava e Carlópolis, a
cima se encontram as Formações palermo, Irati, Serra Alta, TeÌesi
na (Corurnbataí) todas de idade permiana, e Grupo Rio do Rasto com
idade perniana na ì¡ase e, possivelnente, tTiãssica no topo, Faz
refe¡ências ao falhar¡ento da Fartura e ao "horst" dônico cle Quati
guã ("horst" de Joaquin Távora),

Da aná1ise dos trabalhos prévios uma coluna estrati_
grãfica regional pode ser esboçada, Tabela IL
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DESCRIçÃO
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Teresina

latul Sup.

Lentes
rATAS
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Siltitos esverdeados cøn
fino .

Serra Â-1ta

de arenito de granulação fina e siltitos
intercalações de a¡gi li tos ,
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cinza claros; calcãrios oolíticos. Níveis de coqui-
na,

Itararê

Taquaral

Siltitos cinza-esc¿ros
cinza- azulaðos quando

Alternância de lentes de calcário dolonítico e fo-
the tho nesro.

Siltitos cinza-escuros, predcrninantenente rnaciços,
cinza-azulados quando alte¡ados.

LITO-
LOGIA

intercalações de areni to

Arerlitos , siltitos. argilitos, folhelhos
rios. Estratificação plano paralela ondul
Arenitos , siltitos, ¡it¡rLitos, folhelhos,
tos , lentes de can'ão.

ry¿Ð

predorrinaatenente maciços,
alterados.

corn

=:-j'=':

e calcá-
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5. GEOLOGIA RÌ]GIONA],

A regiâo de Fartura, SP estã geologicarnente incluída
na bacia sedinenta¡ cìo Paraná, ¡nais especificamente no flanco nor
te do Arco de Ponta Grossa, flanco este que constituiu un elemen-
to geotectônico que teria estado ativo durante a deposição <lo Gru
po Passa Dois e que teria sul¡dividido a bacia en duas sub bacias,
(Fúlfaro e Suguio, 1974),

A se<1uênci.a estratigrãfica regi.onal abrange as rochas
dos Grupos Tub¿rrão, Passa Dois e Sâo Ilento, e ainda as intrusivas
bãsicas associadas, e se encontra exposta na ãrea entrc as mar-
gens da represa de Xavantes e o alto da serra da Fartura. Poden

ser verificadas curtas seções de pouco nais de l0 qui1.ômc:tros de

extensão partindo-se de sedlmentos do Grupo 'f ubarão atõ atingir
b¿rsaltos da l-ornação Se¡ra Geral " no f lanco da serra da Fartur'¡¡.

0s sedinentos do Grupo Tubarão expõem-se pr6xirno ã re
presa de Xavantes, corn diamictitos na porção mais inferior da se
quêncÍ a expos t ¿ì pertencentes ao Sub Grul:o I tararri e ma j.s para o

topo silti tos da Fácies Taquaral. Sua espessura exposta 6 da or-
dem de 1l]0 nctros, en virtude de estar em parte encoberto pelas
í¡;irrrs tì I rol) rosa

O Gr:u¡;o Irassa Dois, re'presentaclo pe.las l:orn¿rções Ira-
tj c ljstrad¿¡ Nova, scì sìipt: rpõe concordantenento ao Grtrpo 'lubarã.o 

"

A Irormação lrati é de pequena expressão na ¡irea e se
(.orsti.tui prcdoninantenente por folhelhos negros corn i.ntercala-
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ções locais de calcãrj.o dolonÍtico. A Formação superior do Grupo

Passa Dois é caracterízada por una sequência alternada de silti-
tos aparentemente maciços e sedimentos rítmicos com marcantes in-
tercalações dc calcãrìo oolítìco con estrâtificação cruzada.

l:n discordância erosiva con o Grupo Passa Dois se-
guen-se os a¡enitos cìas Fornações Piranbõia e Botucatu, e acina
destes os basaltos da Formação Serra GeraL As intrusivas básicas
associadas cortam os sedirnentos paleoz6icos e mesoz6icos.

lntrusivas associadas aos der¡ames basálticos da For-
mação Serra Geral ocorrem na área en grande densidade sob a forma
de inúrneros diques de diabásio com orientação dominante N4514,, e

extensos "si1ls" distribuídos na ãrea periférica ã escarpa basáI-
tica como é o caso do corpo que se prolonga desde Fartura, SP at6
a16m de TaguaÍ, SP. (Fie. 1). (Foto 12J.

A atitude regional das canadas aflorantes baseada en
observações no napa geolõgico anexo pode ser deduzída como de di-
reção noroeste - sudeste mergulhando para nordeste, (Fig, 1).

A coLr:na geológica adotada para a região estã repre-
sentada na Tabela IIL
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ô. ASPÈC'IOS FISIOGRÃFICOS

A região faz parte da chamada Depressão Perif6rica
Paulista (Moraes Rego, 1930 in Alneida, 19ó4). comunente unra zona

de reLevo suavemente ondulado con várias cuestas, constituída pe-
1os sedimentos paleoz6icos - mesozõicos do então chamado "Si.stema
de Santa Catarina" na zona do Paranapanema.

Os grancle diques de diat¡ãsio da área são responsãveis
por feições locais do relevo, enquâÌrto que os "sil1s" de diabãsio
desenpenharn papel nenor que no restante da mesrna província geornór

fica clo Estado, Tais l¡ìtTusões penetraran rochas dos Grupos Tuba-
rão, Passa Dois e São Bento.

"Entre o l.i.o Paranapancnìa e seu af lLrente , o I tarar6,
a cuesta basãlticã acha-se representada por un s6 testentunho im-
portante; a serra da Fartura, Suas maiores altitudes alcançam cer
ca de 900 metros, sobre ôs restos da pouco extensa cobertura cre-
tácea qr.re a co'r.oa. PaÎa noroeste o ¡elevo perde altura, transfor-
nanclo-se em estreito espigão que se ¿rbaixa em direção ã confluên-
cja dos dois rios." (Alneida, 1964).

A continuidade da serra para sudeste, a16m dos der-
rames basâlticos õ representada pelo nais inponcnte relevo de cli-
clues tlo Jlstado, São quase retilíneos, predoninantemente verti.-
cais, alinhados por mais de 20 quilôrnetros de extensão e por ve-
zes atingem espessura de aproximadanente 500 netros" (Fazenda São

Viccnte, Taguaí, SP).
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0s falhamentos associados aos diques oríentaram a

norfologia do relevo atual, cuja expressão principaL é a serra da

Fartula, sendo que â flente da rnesrna obedece à orientação dos fa-
.Lhanentos,

Avanços de frentes rle erosão em áreas de adelgaçamen-
to clos diques e r¡rn sisterna secundário de fraturas, ortogonal aos
nesnÒs controloran a drenagern e resultaran na formação de amplos
"anfiteatros ,.1c çrosão", <listribuídos pelzr escarpa da scrra da
Fartura. ( lrotû t..).

A rede de drenagern é fo¡nada pela bacia de captação
da represa de Xåvantes, rio Itarar6, tendo como principal afluen-
te o ribeirão da Fartura. Esta bacia hidrográfica ten como divi-
sor de ãguas a serra da Farturâ, cuja drenagern, en seu platô, con
verge para a represa de Jurunirirn,

0 padrão da drenagem obedece a un rígido controle es-
trutural podendo se constatar trôs principais direções. A primei-
ra e, rìais irnportante é de N40-45W devido a falhamentos geral.mente
prcenchidos ¡ror cliques cle diabãsio i ¿.rs outras duas N40-458 e E-W

aproximadant:nte, resultantes do sistenl¿¡ de diaclasamento secundá-
rio.



7. GEOLOGIA ESTRUTURAL

Washburne (1930), Moraes lìego (1937/1941) , Cutnìans
(1949), Freitas (1951) são os prirneiros a clef inirem a1ínharnentos
cstruturais na l¡acia. sedimentar do P¿rraná a partir da existôncia
de falhamentos e anti.clinais.

NorthfIeet et alli (1969) e FúlfarÕ (1970, 1971) est-a

beleceram os grandes traços estruturai s cla baci ¿r do P¿rrarrá que

conandariam sub bacias <le diferentes comportamentos tecto-sedimen
tares com limites ao longo das linhas estruturais descritas nos

trabalìros primeiranente citados, IJ¡n desses alinha¡nentos foi ch¿¡nla

do de alinhanento estrutural do Paranapanema (Fú1faro, 1974) c

tem seu traçado principal ao longo do rio de mc-'sno nomer 
"

Â ãrea de Fartura, SP, prõxima ao traçado principal
do alinha¡nento estrutural do Paranapanerna, mostra efeitos da atua

ção desse elemento tectônico do Permo-carbonífero ao Mcsoz6ico,

Fú1faro (1974) rnenciona intensa atividade tectôni.ca
ao longo do alinhamento quando da sçdinentação do Sub Gru¡ro Itara
ré, sendo a bacia <1o Paraná subdividida em duas sub bacias com

maior subsidência na sub bacia norte. Durante o ciclo de dcposi-
ção da Fornação Tatuí e Grupo Passa llois a sub hacia sul é rnais

subsidente e o al i.nhamento constituiria urÌ âl.to estrlìtura1 (tipo
levantanento epirogênico) con eixo noroeste - sudeste coi.ncidindo,
a grosso modo , corn a calha atual do rio ltararõ.
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A situação que ressalta i primeira vista 6 a concen-
traçãÕ anônala de diques de diabãsio, a maioria orientados N45W

A rápida sucessão e reduzida distribuição horizontal das unidades
e strati.gráf i.cas tambõ¡n são sugestivas de una ã¡ea tectonicamente
a t i.va no passado geológico.

O principal sistema de falhanentos tem direção noroes
te e ð representado por falhas de gravidade escalonaclas, com seus
blocos rebaixados para nordeste. Estes falhamentos tên rejeito
variável, sendo o máximo medido de 100 metros a norte de Taguaí,
SP, oscilando entre 40 a 60 metros a nordeste de Fartura, SP.

Secundarianente e perpendicular a este si.stena ocorre
or¡tro com direção nordeste que tambén denota um escalonâmento. No

nrapa geol6gico anexo (Fig, 1) po<1e ser observado que os blocos
altos estão voltados para sudeste estando assi¡n a frente cia escar
pa da serra da Fartura recuada neste rumo. OutTo fator que deve
ser a.pontado é a passagen direta de rochas basãlticas da Fornação
Serra Ger¿¡l para siltitos da Formação Ëstrada Nova na frente da
crscarpâ, a noroeste da Fig. l, por novinentação tectônica.

Quanto ã cronologia deste último sistemâ, pocle-se di-
zer que não foi preenchido por diques de diabãsio, corta estes e

os falhamentos noroeste, constituindo-se dessa forma em zonas de

f raqi:eza destas estruturas, podendo the ser sugerida ldade p6s
falhas noroeste e p6s rnagrnatis¡no Juro-Cretáceo.

A ausênci.a de hons níveis guias impede å clefinição
cìestes falharnentos dentro da Forrnáção Estrada Nova, contudo, o

cont¿ì.to entrc esta e a Formação Pirarnbõia se repete tectonicanen-
te na subicla da serra da Fartur¿r, nÍì estrada velha de Fartura, SP

para Piraju, SP, evidenciando claramente a ação deste sistena nes
tas unidade s.

Corpos de arenito da Formação lJotucatu intercalados -
com rochas básicas nen sempre se refcrem a "intert¡apps" (Fig. ó:
csquema I), 11úlf aro e Suguio (I97 4) os definem como â repetição
tectônica do contato entre os basaltos e arenitos; esta situação
pode ser explicada com base em possíveis eventos Locais no escalo
namento tectônico regional estando alguns blocos soerguirìos em di
reção ao alto da se¡ra da Fartura (Fig. ó: esquema II). Orrtra hi
p6tese se ri.¡¡ ¿i dc diques de diabãsio co¡tando o Arenito Ilotucatu
repeti ndo-sc falsamento esteì contâ1o na referj.da serra, estes cÕI
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pos intrusivos estarian preenchendo falhas de pequeno rejeito as

sociadas e aco4panhando o escalonamento regíonal (Fig. 6: esquena
III). As situações delineadas nos esquemas Il e III são as respon
sãveis pelos vários níveis de arenitos que se observam nos basal-
tos da Forrnação Serra Geral , na setra da Fartura.

As atitudes das camadas sedimentares aflorantes deno-
tam na ãrea uma direção preferencial noroeste - sudeste com nergu
lhos inferiores a 4 graus, exceto localmente, para nordeste, mas

frecluentes inversões de mergulho são comuns devido ã alta conple-
xidade tectônic¿l . Uma inversão do mergulho geral das camaclas em

direção ao estado clo Paraná foi obse¡vada por Fúlfaro (I970) na

calha cìo rio Itararé, atualmente encoberta pelas águas <1a tt:presa
de Xavantes; essa inversão não foi atribuída somente a um sirnples
movimento tectônico rnas tanbõn a un alto estrutural já efetivo du

rí,ìnte â sedimentação das camadas permo- carboníferas.

A norte de Fartura, SP, fora da ãrea napeada, nas pro
x jmidacles de Sarutaiá, SP, aparece una estrutura dômica definida
por Moraes Rego (r937/t94IJ em cuja porção central. afloram sedi-
mentos da Formação Estrada Novâ.

Conponentes horizontais de esforços causados pela i.n-
trusão de espessos diques como o jã citado na Fazenda São Vicente
em 'l'aguaí, SP, causara¡n falhamentos inversos de pequeno rejeito
não chegando a alterar a sequôncia estratigráfica, conforne se

observa entre sil.titos da Fornação Estrada Nova no quilônretro 174

da rodovia Taquarituba (SP) - Fartura (SP).



8. I]S'I'RATIGRAFIA

A sequênci.a estratigrãfica das rochas aflorantes na

área inicia*se con rochas de idade CarbonÍfero superior com sedi-
mentos do complexo glacial do Grupo Tubarão, seguindo-se os depó-
sitos p6s glaciais.

No Estado de São Paulo os dep6sitos de origem glacial
são nuito nais espessos que no su1 do llrasil, enquanto que os p6s
glaciais. se restringen a cerca de 100 netros de espessura (Petri,
19ó4). Devido a essa variação de espessura dos dep6sitos do Grupo
Tubarão en São Paulo e no su1, a subdivisão estratigrãfica adota-
da ern arnbas regiões é dife¡ente.

O complexo glacial é deno¡rinado nais comumente Sub

Grupo Itarar6 e o p6s gLacial Irormação 'f atuÍ. O Sub Grupo Guatíi õ

a uniclade equivalente ã Formação Tatuí na parte sul da bacia.

É necessári.o se -salientar que o Grupo l'ub¿¡rão não foi
aqui subdi.vidido ern Sub Crupo e Formação acima referidos por n;ro

sc constitu j.r no objetivo principal ilo trabalho e tambóm não fo-
rdn levantad¿ls boas seçõe-s devido sonente ã existênci r¡ dc af lora*
mentos raros e isolaclos.

Conr rcl.ação ao Crrrpo Passa Do j.s foi clacla uma ônfase
ìrìL¡j to ¡ra j or' l. l,ormação ls trad¡ Novo, prirne iranìe nte devido ¿¡os ob-

-j dtivos tìr ¡rrc-se nte dissertação e tanbén porquc a Fornação lrati,
n¡r ¿irc¡¿r, õ rie pequen¿¡ expressão, ãs vezes mesrno não estantlo rcpre
,on t il,l3 ¡rn .ru¡rc.rf íc i,..



- 22 -

Quanto ã classificação estratigráfica das rochas clo

Crupo Passa Dois tem havido nuita controvérsia, inclusive quanto
ao limite inferior do Grupo. A classificação original foi propos-
ta por White (1908) na qual foram consagrados os nomes Irati e Es

trada Nov¿r.

Não cabe nesse trabalho a discussão sobre as modifica
çõcs por que passou a coluna geol6gica desde então, una vez que

c:jte assunto foi abordado, entre outros, por Mendes (1952, 1954,
196r, 19ó3 e 1967), Mezzalira (1964), Fúlfaro (1970), l,andinr
(1e70).

Mendes (f967, p. 138) afirna que "o Grupo Passa Dois
não constitr¡i uma divisão natuÌal dos estratos neopaleoz6icos da

bacia do Pa¡anã", jã clue a passagem clo Grupo l'ubarão para o Grupo

Passa Dois 6 gradacionaì. e, consequentemente o Liníte entre as

duas unidades é a¡bitrãrio.
0 Membro Taquaral , que lìarbosa e Alneida (1949) colo-

caraíì no topo do Grupo Tubarão, após o trabalho de Barbosa e Go-

nes (1958) na bacia do rio Corunbataí foi reunido ã Formação lra-
ti e para i.sso se basearam na concordância entre o Taquaral e lra
ti e em urn conglornerado na base do prineiro, Porén, esse "conglo-
nerado basal" é de carãter lenticular, local e de pequena espes-
sura.

lr'lcndcs (19ó1" p, 10) discute a impropricd¿rde em sc

dividir a Forrnação Irati em Mernbros Assistência e Taquaral, pois
o c¡ue fora definido por White (1908) como Formação lrati licou
rcr:luzido ao Membro Assistônci.a" Mendes. Irú1faro, Arnaral e Landim

i,l966) associam a sequência dos sedimerìtos da Formação Irati a

L;na fase redutora dentro de um ci.c1o sedínentar mais amp1o, tan-
ìrõm parcialneìlte redutor, com as fãcies associadas Taquaral, lìi-
Ì¡cirão G¡ande e Paranapånena no Estado de São Pau1o, e Joaquim Tá

vora, São Mateus e Serra Alta nos Estados do Paraná e Santa Cata-
l'ina.

l\lcndes (19ó3 e 1967), Fú1faro (1970 e 1971), Bossi
(1966 in Figueiredo Fi1ho, I972), Figueiredo Filho (1972) são a1-
guns autores a concordar que o lrinite inferior do Grupo Passa Dois

poderia ser colocado no início da sedimentação p6s glacial que,
em São Paulo corresponderia ã Fornação Tatuí (para os dois primei
ros autores) c nos Estados do sul ãs Formações Rio Ronito e Paler



-23

no. Para os üstados do Paranã e Santa Catarina, Mendes (1967, p.
l3B) acrescenta que é nais difÍci1 se estabelecer esse limite, o

qual integraria pelo menos a Formação Palermo (incluindo a Fácies
Joaquim Tãvora). Contudo, se preferiu nesse trabalho manter a ba-
se do Grupo Passa Dois na F'ornação Irati, a fim de se evitar pro
blenas de orden geocartogrãfica.

A rlenoninação Fornação Corumbataí (= Estrada Nova)

foì dada por geõlogos da antiga Comissão Geográfica e Geolõgica
clo Est.ado de São Paulo no ano de 1916 e, ãs vezes, usada com um

sentido que abrangia a Formaçâo Irati. Porérn, o none que tem prio
r.id¡lde õ Fornração Ilstrada Nova, primeiramente por ser a designa-
ção nais ant j.ga e ta¡nbén pela conti.nuidade entre as ocorrências
dos Ëstados de São Paulo, Paranã e Santa Catarina, (Á.Imeida e Bar

bosa, 1955)

A Iormação Ëstradâ Nova fol subdividicla nos llstados
do Para¡rá e Santa Catarina por Gordon .Ir. Q947) em Menbros Serra
Altâ e Teresina, e idêntico critõrio foi adotado por Barbosa e

Gomes (1958) no vale do rio Corunbataí (SP). Mendes (1.963) res-
salta que no Estado de São Paulo não houve condições para o pleno
desenvolvimento dessas Fácies. Mendes e Fú1far,o (19ó6) em estudos
no nordeste do Paraná verificararn ser a For¡nação Estrada Nova cons

tituída pelos "litossonas" Serra AIta, Teresina e Serrinha (até
então colocado na base da Fornação Rio do Rasto, conforme Gordon

Jr. (op. cit.) con base nas relações espaciais entre esses corpos
sedimentares, os quais são tambén distinguíveis em Santa Catar j.na.

No Rio Grande do Sul, Figueiredo Filho (1971 e I97 2)

também di.stinguc <iuas litofácies: uma peIítica denominada Cavei-
ras e outra ârenosa situada no topo, a qual denominou Arnada e se

caracteriza por corpos lent j.culares de arenito muito fino com o-
corrônci as cle lentas cal.cãr'ias irre¡¡ulares e concreçõcs catcãri r:;

¡¡rilndes.

No .Esta<lo de São Pau1o, inclusive na área estudada,
Òcorrem litofãcies evocati.vas ora do litossoma Serra A.Ita, ora do
'lcre sina ou do Serrinha sem possibilidades de mapeamento devido
a srra riipì tla succssãt¡ ¿o contrãrio da ãrca lnc¡ridional de bac'i¡r.
I)ara exenpl i. Iicar poden-se citar as pedruirus Jc c¿lcri lio Je T¿-

guaí, SP, com sedimentos sLrgestivos da "Fácies" Tcresine; si lti-
tos banqucatlr.ls ¡l ¿rrenilos finos na e stlad¿t vc.lha Iìart.ura (SP) ¿ì

Pi.raju (SP) indicativos da "Fácies" Scrrinha.



Ë¡n discordância erosiva com o Grupo Passa Dois assenta
-se a sequência mesozõica do Grupo São Bento, constituÍda por c1ás

ticos e der¡ames basálticos con lntercalações arenosas.

Soares (1973) apresenta um histórico sobre a consagra-

ção dos nones Botucatu e Piranbõia e a gênese dos sedimentos, colo
cando que, anteriormente alguns autores consideravan Pi¡ambõia e

Santana corno fácies da Formação Botucatu e outros ficavam apenas

com Irornação Botucatu. Ap6s esse trabalho, en que o Botucatu 6 re-
definido como sedimentos de origem eõlica e o Piranbóia cono depó-
sitos de arnbiente fluviat, parece haver unifo¡mi<1ade de opiniões
quanto ã subdivisão estratigráfica da sequência nesoz6ica anterior
aos derrames, en Fornações Pirarnbóia e Botucatu. A idade da Forna-

ção Pirambõia seria triãssica superior, com base na deterninação -

da idade dos fósseis vegetais e r6pteis encontrados na Formação San

t¿ Maria, correspondente ãquela Fornação no Rio Grande do Su1. Soa

res (op. cít.) s j-tua a época da deposição da Formação Pirambóia en

tre o Triâssico inferior e Jurássico superior, maj s provavelmente
do Triássico m6dio a Jurássico inferipr, pois o processo de pene-
planização da superficie pr6 Piranbóia deve ter ocupado grande
parte do intervalo do Triãssico, sendo o linite superior estabele-
cido pela idade da Formação Serra Geral. (linite Jurássico - Cretá-
ceo, Cordani e Vandoros, I9ó7 in Soares, 1973 e 1975) con a ocor-
rência da Formação Botucatu entre as duas.

A passagen Piranb6ia - Botucatu é concordante e, segun
do Soares (1973) "as carnadas de arenito conglomerático na parte ba

sal da Fornação Botucatu e por vezes una camada de seixos no conta
to entre anbas não significan necessarianente uma discordância da

nrudança de un regime fluvial para desórtico". 0 nesmo autor res-
salta outro tipo de contato en que ocorre intercalâção de finas ca

nadas de arenito e61ico corn carnadas de arenito argiloso da Forma-

ção Piramb6ia, sugerindo a existência dos dois tipos de anbiente
por pouco tempo,

Quanto ã idade, a Fornação llotucatu abrangeria parte
do Triássico superior e Jurássico, sendo que Soares (op. cit.) con

sidera que "o limite superior de idade da Formação coincidiria
con o iníclo c.l ¿l f ase mais intensa do vulcanismo, provavelmente o

I imi.tc Juráss ico - Cretáceo".

No napa geol6gico a¡:rcsentado (Fig. 1) as Forrnações Pi
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rambóia e llotucatu f orarn tratadas conjuntanente, já que as condi-

ções de acesso e de reconhecimento dessas unidades são fortemente
prejudicadas pela conpl.exidade tectônica da região, o que dispen-
deria un tempo enorne e não atingiria o objetivo proposto.

Sobrepostos ã Fornação Botucatu estão os de¡rames ba-
sã1tícos da Fornação Serra Geral com intetcalações de arenitos.

Autores cono Alneida (1964) e Soares (1973) entre ou-

tros, concordam que a sedi¡nentação e61ica persistiria ã época do

vulcanisno. Suguio e Fülfaro (f974), estudando as feições de con-
tato entre arenltos e basaltos da Formação Serra Geral , tarnbén

conprovan a existênci.a de aïenitos "intcrtrapianoS' nessa Forrnação

porém, no que se refere ã origem, citando casos de se<linentação

de Ientes de arenitos sílticos devido a chuvas torrenciais ocasio
nais, a desvinculam das fornações sedinenLa¡es anteriores.

Nos trabalhos de campo na ãrea estudada deve-se res-
saltar que as lentes de arenito'ltttertrapiano"observadas possuem

litologia semelhante a do Arenito llotucatu que possui origem e61i
ca.

Almeida (19ó4, p, 87) acredita que não exíste discor-
dância entre as Forrnações Botucatu e os basaltos da Forrnação Ser-
ra Geral, pelo menos no Ëstado de São Paulo'



9. DESCRIçÃO DAS UNIDADES LITO-ESTRATIGRÃFICAS NO

,SUDOi]STE 
PAULISTA

9.1. Grupo Tubarão

0 Grupo Tubarão aflora a sudoeste da área mapeada,
bordejando a represa de Xavantes e junto ao vale do ribeirão da
Fartuaa, entre as cidades de TaguaÍ, SP e Fartura, SP,

Litologicamente é constituído dc clia¡rictitos de colo
ração ci.nza'.anarelada e esverdeada, nais frequentenente naciços,
com .seixos variando em ta¡nanho, forma e 1ítologia (granitos,gnaiq
ses, xistos, quartzitos), ãs vezes matacões, sendo pouco comuns

os serj.xos estriados; alenitos de coloração ¿rmarclada Lr esbranqui
çada, de granul.açâo predoninantenente fina a nédia,feldspáticos,
portanto irnaturos. nais frequentenente rnaciços ou com estratifi-
cação incipiente, ocasionâlnente aparecem i.ntercalações de 1âmi

nas algilosas, ocorren isoladanente ou intercalados nos dianlicti
tos; arenitos errì cores anareladas, esverdeadas, de granulação fi
n¿r , estratifi.cação incipiente, geralrnente maciços, nricãceos; sil
t-itos cinza esbranquiçados, maciços, com seixos esparsos de I.i.to
ìog j.a variãve1, podendo apÌesentar vatiações de carnadas ora mais
arcnosas, ora mais argilosas i si. ltitos esverdeados, arenosos, ma

ci.Çös ou oc¿rsionalmente con estratificação plano parillela irregu
lli" a ondulada, fratura conchoidal. 0s arcnj.tos prÍmeiramente
cit-ados apresentam por vezes tubos de vernìes, con diâmetro de a-
proxinadarnente 2 mi1ínetros, tanbém n6dulos círculares e centi¡né
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tricos de pirita e troncos silicificados e carbonizados.

Às vezes entre os siltitos primeiranente descritos
ocorrem níveis de sí1ex <le cor preta que. quando alterados , pare
cern carvão.

Estratigraficamente, na ãrea, os diamictitos e os a_
renitos prirneiramente descritos estão em posição ì¡asa1 no Grupo
Tubarão, 'enquanto as denais litologias estão colocadas mais para
o topo do Grupo.

A espessura parcial da sequência Iitol69ica do Grupo
Tubarão é, na área, de aproxinadanente 100 netros, determinada
pela diferença de altitudes desde o contato superior com a Forma
ção Irati até a nargem da represa de Xavantes, que está na rnenor
cota da região, cerca de 480 netros.

0 contato superior do Grupo Tubarão na área, corn a
Fornação Irati é feito pelos siltitos cinzas da Fácies Taquaral
gradando a folhelhos pirobeturninosos da Fornação sobrejacente,
conforne observado na nova estra<la clue liga Faïtura, Sp a pira-
.j u, SP.

0utro tipo de contato dos sedinentos do Grupo Tuba_
rão 6 f ei.to com rochas intrusivas bãslcas sob a forma de exten-
sos "sil1s" distribuídos entïe Fartura, Sp e Taguaí, Sp, que pe-
netraran preferencialnente na zona de contato do Grupo Tubarão
com as Fornações Irati e Estrada Nova, rnasca¡ancìo nuitas vezes
esta sequência,

Ialh¿lncntos de dire ção notocstc - si.rclcst_e , preencl.ri
dos por diques de diabãsio, localizados entre Fartura, Sp e l.a-
guaí, SP deslocaram bLocos de sedimentos do Grupo Tubarão elevan
do-os ao nível dos siltitos da Fornração Estïâda Nova.

9,2. Grupo passa Dois

9,2.L Fo rrnaç ão Irati

0s afloramentos desta Formação ocorrem ern estreita
faixa de direção noroeste - su<leste desde as margens da represa
de Xavantes até a sut de Taguaí" Sp, Fig. l. Ocorrências isola-



das são ol¡servadas nas proxirnidades de Taguaí e Fartura
mi tadas por intrusivas bãsicas.

-28_

sP, li-

Na á¡ea, a sequência lito169ica predorninante é repre
sentada por folhelhos negros con estratificação plano paralela ,

pitobetu¡ninosos con intercalações locais de canladas de calcário
dolonítico, e si. 1ti.tos cínza^esverdeados a arnarelaclos,

fúlfaro e Suguio (I97 4) descreven na região urna ten-
dência do predomÍnio <ia fãcies folhelho negro com a quase ausên-
cia do banco de calcário dolonítico na base e tamb6m menor quan-
tidade de n6dulos e-scuros de sí1ex, sendo que o mesmo conporta-
rnento da Formação Irati fora registrado pelo primeiro autor
(1970) na região de Angatuba, SP.

As observações de campo levarn a concluir que os ban-
cos de calcãrio são raros, de ¡:equena extensão horizontal, poclen
do se aprescntar sob fornta lenticulat-. Vcr'.i. f i c:ot.l-sc unt¿r ún j ca o-
corr'ôncia de banco calcãrio na base da Fornação Ir¿rt:i., conr Z lne-
tros dc cspcssur¡r, sil.r-rac1a râ nov¡l roclovi.a It¿11-tura - Piraiu, Sp,
¿.ì ccÌc¡r rlc 2 qrr ì lônlctros rlo cntroncamcnto con a roclovi¡t llarl-ura-
T'ac¡Lraritub¡, SP.

Ën geral , os afloramentos se apresentan bastante a1-
terados, e a presença de "bonecas" de sílex permite sua caracte-
rização.

A espessura Tnédia desta unidade na ãrea é da ordem
ð,e Z0 a 25 rnetros.

0s contatos inferior e superior da Formação Irati
com a Fãcies Taquaral e Formação Estrada Nova respectivame¡ìte ,

não são f acilrnente visíveis na área, pois inexistem bons aflora-
nentos devido ao soLo de alteração que os recobre, IJã passagem
dos sil.t j.tos cinza tipo Taquaral para folhelhos da base da Forma

ção Irati, conforne foi observado no afloramento da rodovia Far-
tura - Piraju, SP descrito atrãs. Porém, não foi encontrado em

um mesmo afloranento o contato Irati - Est¡ada Nova, e se pode
notar no mapa geolõgico (Fig, 1) que ess.e contato está rcstrito
a duas pequenas faixas: pr6xima ã represa e próxi.nra ã cidade de
l3Êl¡iìt, 5l',

0utro fato que contribuiu para o nascaramento do con
tato superior da Formação Iràti é a existência de um "sill.,' de
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as localidade de Fartura, SP e Taguaí, SP, que,
penetrou entre as Forrnaçôes do Grupo Passa Dois.

nto aos f6sseis, encontram-se, raramente, pedaços
bras e costeLas pertencentes, provavelnente, ao

Stereosteïnum tumiclun (COPE in Fúlfaro, 1970).

I ,2,2, Fornação Estrada Nova

A Irorrnação Estrada Nova tem vasta faixa de aflorarnen-
to con direção noroeste - sudeste bordej ando a serra da Fartura,
prolongando^se para sudeste e abrangendo grande parte do canto
leste do napa, (Fig, 1),

Na área essa unidade 6 constituída Iitologicanente
por siltitos, arenitos finos, calcários oolíticos e ¡itnitos, com

intercalaçôes de nfveis de síl.ex, alguns oolíticos.

Camadas de siltito de coloração cinza claro a escuro
e amarel.ados " quando alterados, predominantenente maciços e loca
lizados de preferência na porção basal , comportam níveis de I a

Z metros sen estruturas lnternas ou incip1entemente laninados.
Intercalados a essas canadas aparecen síltj.tos arroxcados a aver
melhados con larninação plano paralela e poî vezes rítmicos, com

alternância de 1âminas arenosas. Tambén são comuns na sequência
banco.s de ¿lrcni.tos all¿¡r'e.Iados, rnaciços ou sub o rdi nadamen te com

laminação cruzada e espessuras geralmente ínferiores a I metro, e

videnciando pulsos de rnaior energi.a durante o ciclo de deposição,

Na serra da Fartura, aproxinadanente no qui1ômetro
16 da estrada velha Fartura - Piraju, SP, e pouco abaixo do con-
tato com a Fornação Piranbóia hã exposição de bancos com 1,5 a 2

netros de espessura de silti.tos grosseiros e ¿r¡enitos finos pre-
donìinantemente rnaci ços

Para o tÕpo da sequência encontrarn-se níveis centiné-
tricos a <lecimétricos clc sÍ1ex intercalados em camadas de silti
tos arroxeìaclos e averrnelhados, ãs vezes com oõ1itos, e que repre
sentârn a "substituição. tota1" de antigos níveis calcários. (Leinz,
l!138, in Fúl.f aro, 1970), Estes níveis podem ainda constituir co-
quinas. (Foto 9).

Secundariar¡ente, tambêm no terço inferior do pacote
sedinentâr ocorrem nívei.s decinõtricos cle cal.carenito esbranqui-
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çado con lentes locais escuras de carbonato de cálcio.
Nâ encosta da serra da Fartura, prõximo ã localidade

dc T'aguaí, SP, é registrada urna ocorrôncia anômal.a e únic¿r na
Forrnação Estrada Nova no Estado de São paulo. São corpos descon-
tÍnuos, de forrna lenticul-ar de calcário oo1ítico con estratifica
ção cruzada, de espessura variável entre 2 a 6 netros, níveis
lent-iculares de síIex con espessura de at6 10 centímetros e ex-
tensão de 2 a 3 metros, concreções de sÍ1ex com diâmetro entre
2 a 15 centÍnetros (Suguio et alli, I974). Observan-se belís-
sinas exposições desse material na Fazenda São Vicente em TaguaÍ,
SP, onde 6 explorado en duas Pedreiras (Velha e,do Pau Preto)con
fabricação de p6 calcãrio para corretivo dc so1o. (Foto 13).

A espessura da Formação Estrada Nova 6 muito difíci1
de ser dete¡rninada devido ã conplexídade tectônica da área, pois,
falhanentos adicionados ã int¡usão de diques e "si1ls" de diabá
sio não perrniten a nedida da espessura real em superfície, Não
se cons-eguiu ter em uÌn mesmo bloco exposições da base e do topo
da lìormação, porén, nâ nova rodovia Fartura a piraju, Sp foram
¡nedidos cerca de 76 netros de seilinentos, desde o contato supe-
rior corn a Formação Botucatu at6 o inf e¡ j.o¡ trunca<lo por um di-
que de diabásio,

O contato inferior da Formação Estrada Nova com a

Formação Irati. õ do tipo gradacional e, apesar de não se ter um

aflorarnento con as <luas Iitologias, há evidênci.as dessa relação
comparando-se af 1or arn ent o s pr6xinos .

O contato dos sedinentos dessa Formação con a Forrna

ção Pirambõia sobrejacente 6 do tipo discordante, conforne 6 ve-
rificado no c¿ui1ômetro l6 da estïada ve1ha Faitrrra - piraju, Sp,
onde se ten un regolito fõssil nâ passagern entre as duas unida-
des (A1rneida, 1964), Na região ocidental do napa (Fig. 1), esse
contato se faz de rnodo mais regular e pouco truncado, dado ã ne
nor densidade de intrusivas básicas, demonstrando assirn um suave
ncrgulho cl as camadas para nordestc, e variando nas cotas de 660
a ó30 netros. Acompanhando a serra da Fartura e a sudoeste desta
o nesmo ocorre em cotas variadas devido ã série de falhanentos
aí existentes; na estrada Taguaí - Tejupã, SP aparece em sua co-
ta nìais elevada (760 netros) no bloco baixo da falha, enqìj¡ìnto
que variações mais frequentes são notadas a norte e nordeste cle

Fartura, SP, onde os contatos do topo da Forrnação Estrada Nova



oscilam de 560 a 640 netros em b.locos tectônicos distintos.
A citada Fornação estã em contato por falha: corn se

dinentos do Grupo I'ubarão, falha esta que controla o curso do
¡ibeirão da Farturâ; com a Forrnação lrati nas proxirnidades de
TaguaÍ, SP; com a Forrnação pira¡nb6ia ao longo cla escarpa da ser-
ra da Fartura e geralnente são encontrados diques de diabásio as
sociados a este tipo de contato, cuja direção predominante é

N451{.

A Forrnação Estrada Nova tetn relações com rochas in
trusivas bãsícas, discordantes pelo enxane de cliques de direção
noroeste - sudeste, e concordantes pelo extenso ,'si11', cle Fartu-
ra - Taguaí que penetrou preferencialrnente na base desta Forna-
ção.

9,2.2.7 Seção colunar da Formação Estrada Nova ao
longo da nova estrada Fartura - Piraju, Sp
(Fie. 3) (Foto 2)

Unidades

Capa. . , . Diabãsio

79..,, Siltito branco, fino a médio, laminação
incipiente, bastante fos s i 1ífe¡o com

fragrnentos de peixe - escanas e dentes

78.....,...,Arenito branco, fino a m6dio, aparente
rnente rnacíço, con rnarcas onduladas e

clastos de silte e argila de até 0,5
centí¡netros

77 , . . . Siltito azulado, nais arenoso que o ån

teri or maci ço

76,... Siltito roxo, arenoso, maciço, local-
mente I ami.nado

75.... Si. ltito roxo, arenoso, larninação plano
paralela irregular

7 4. . . . Carnaclas de sílex com estrr¡turas ar-
redondadas concêntricas. ,. ..

Bspes suras (m)

2 ,00

0 , (r0

0 ,50

0 ,80

0 ,45

0.25
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Uni d acle s Espessuras (rn)

73,,.. Siltito roxo-azulado, arenoso, lanina-
ção plano paralela irregular, con mar-
cas ondu1adas....

72,.,. Intercalação de siltito e arenito roxo
cl.aro larninação plano paralela levenen
te ondulada. Às vezes camadas de areni
to, outras vezes lentes (3 a 4 nilíme-
tros de cornprimento) , sequência com

restos de peÍxes - escamas

7I...,,.....Arenito fino, estratificação irregular
e níveis siltosos cinza-azulados com

naterial carbonoso e fósseis bastante
alterados 0 ,05

70. . .. Siltito roxo-azulado, al:enoso, lamina-
ção plano paraleLa irregular, algunas
lentes arenosas nilimêtricas a centim6
tricas; escamas de peixe e restos vege
tais alterados - pequenos caules 0,75

69. . .. Siltito vermelho-arroxeado, larninação
plano paralela irregular, fratura con
choidaL ben desenvolvida, escarnas de

peixe distribuídas por toda camada. . . . 1 ,00

68.... Siltito vernelho^arroxeado, laninação
plano paralela levenente irregular con
frequentes restos vegetaís (caules) e

alguns noldes de La¡nelib¡ânquios, in-
tercalado co¡n faixas de materlal caulí
nico branco, abundante etn restos vege-
tals (caules) não identiflcados. . , . . , .

67,.,^ Siltito cinza-arroxeaclo, argilosor 1a-
ninação plano paralela levernente ondu-
lada; no topo fragnentos de caules si-
licificados e alteraclos

66.... Encoberto

65, , . . Siltito cinza, naciço, concreções não

carbonãticas e raros fõsseis de Laneli
brânquios bas tante alterados

2 ,40

r.20

0 .75

4 ,56

r,52

0 ,40
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Unidades Espessuras (m)

ó4.... Siltito cinza, arenoso, estratificação
plano parale 1a irregular, intercalado
com nfveis arenosos nuito al-terados.,.

6 3. . . . . . , . . . Areni to arnarelado a cinza, ¡nuito {ino
a siltoso,' laminação cruzada, bioturba
ção e ni crofalhas

62..,. Siltito branco-a¡narelado, arenoso, 1a-
ninaçäo plano paralela levemente ir-
regular e laminação Ienticular (tipo
"f laser") 2 ,1S

6l........,.Arenito branco, nuito fino, bem sele-
ciona<lo, laninação plano paralela ir-
regular, estruturas de desl.ize ("slum¡;
structures"); 1âninas irregulares de

rnaterial síltico a argiloso 0 ,10

ó0. . . . Siltito roxo claro, arenoso; lentes ni_

1Ínétricas a centin6tricas de arenito

0 ,30

0,20

0 ,35

r,67

3,04

0,80

1,52

7,60

f ino. ,

59.,.. Siltito branco e arnarelado, finamente
larninado, con níveis centirn6tricos mais

arenosos e nais argilosos

58... " Encoberto

57... . Siltito verde, argiloso, en geral maci

ço, localnente estratificado, intercâ^
lado corn arenito branco, naclço. Da

porção rnediana para cima apenas areni-
to. , , .

56.... Predoninância de siltito bÌanco com la
minação plano paralela levemente ir-
regular intercalado corn faixas centiné
tricas de arenito branco, argiloso. . , ,

55.... Encoberto

54,.........Arenito branco, não ca¡bonãtico, lani-
nação p1-ano paralela levenerìte ondula-
da, laminaçäo cruzada, larninação convo
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Unidades Espessuras (m)

Cont, ..,,,'luta, intercalando-se corn 1âminas de

siltito corn i-aminação plano paralela.. 1,00

53. . . . Siltito branco, não carbonático, rnaci-

ço.... 0,20

52.,.....,..Arenito branco, fino, maciço ou com la
ni.naç,ão inciPiente local. 0 ' ]0

51.. , , . , , . . .Arenito arroxeado, amarelo rnosqueado ,

fino, rnaciço..... 0'35

50, , . . Siltito cinza e atroxeado, arenoso, ma

ciço, com escanas de Peixe 0'55

4 9 . . . , . . , . . . S i 1 t i t o roxo a acinzentado, maciço, a-

bun<lantenente fossilífero ; Conchost¡ã-
ceos bastante concentlados e raros frag
nentos de Peixes 1' 50

48.......,..A¡enito branco, fino, não carbonãtico,
larninação incipiente, passando no topo
a siltito branco, rnaciço' 0,07

47......,...Si1tito roxo a acinzentado, rnaciço, con

Conchostráceos e abundantes restos de

peixes, principalnente escanas'. "'... 0'15

. 46 . , . .Arenito branco, fino, não carbonãtico,
larninação inciPiente 0'08

45. ". " Siltito averrnelhado, rnaciço, bastante
fossilífero: níveis con Conchostráceos,
restos de peixes e fragnentos de con-
chas, , 0,20

44, . , , Siltito anarelado, arenoso, rnaciço, com

. níveis de coquina s i I i c i f i cado . . , . . . . . . 0'-53

43.,.. Si¡tito avernlelhado, con escanas de pei
xe . . , . 0 ,l5

42..........Alternância de arenito e siltito en ca-

nadas de at6 5 centínetros de espessura 0,20

4L . . . , .. ,. .Arenito esbranquiçado, localrnente carbo
nático, l.arninação incipiente, con "pseu



Llnidades

Cont. .do" narcas onduladas ("1oad cast") con
n6dulos tle rnaterlal mais fino aparente
rnente caullnico e ãs vezes carl¡onãtico

40..,.,.....Brecha com natríz síLtica, cor roxa,
não carbonãtica",

3 9 . . . . " . . . . , S i .l tito roxo , não ca.rbonãtico, macíço.

38..., Ilrecha con fragnentos de arenito a.rgi-
loso, não carbonãti.cr:, con laminaç.'ão
incipiente

37,. "...,..,Areni.to branco, bastânte ca¡bonático
na parte inferior, aparÈntenente sem

estratifj-cação. Na parte nódia interr:¿1
lação de arenito branco " não carbonáti
co e silti.to cinza escul.o, l a.minação
pIano paralela levemente irregular,não
carbonätico" Acima arenito ci.nza a es-
verdeado não carbonãtico, maciço,,.,..

36"....,.., "Arenito de coloração amarelada, f j.no,
ger¿llnente nacfço, larninação cruzada
na pârte nédia, intercalado com cana-
das de até 5 centírnetros de siltito
roxo, argil.oso, apresentando gretas de
con tração e ìnarc¿s ondul-adas

35.........,Na base intercalação de siltito e arc-
nito roxo, fino, não carbonãtico, lami
naçâo plano paralela levenente irregu-
1ar, passando gradativamente a arenito
f i.no, não carbonátj.co. No terço nódio
algurnas lâninas sílticas irregulares e

lentes arenosaS bas tante carbonãticas
atingindo 10 centímetros de espessura.
Na,porção superior areni to branco-arna.-
relado, f i¡ro, localnente carbonáti co ,

maciço, co¡n faixas vernelhas (até j
centímetros de espessura) do nesrno na-
terial

, 35 -

F,spes suras (n)

0 ,70

0 ,45

0 ,35

0.25

z,20

'2 ,30

2 ,r3
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Unidades Espessuras (n)

34, . . . Na base siltíto roxo, argiloso, rnaciço
ou con larninação incipiente, gradando
a siltito arenoso, e, ap rox irnad ament e

da ¡netade da sequência para cima areni
to cinza, .fino, naciço, passando grada
tivamente ã inte¡calação con 1âninas
mi 1inétricas levenente irregulares de

siltlto. Sequência não ca¡bonática..., 2,35

33.,..,.....Na base siltito cinza-arroxeado, areno
so" não carbonãtico, laninação incipi-
ente a rnaciço, No terço médio, siltito
con laminação un pouco irregular e con
1â¡ninas rnals arenosas levemente carbo-
nãticas , gradando, na porção superíor,
para arenito fino, levenente carbonáti
co, com fósseis - fragmentos de peixes 2,20

3¿.. ".,....,.Arenito cinza, fino, não carbonãtico ,

até o ¡neio da sequência, daí se inter-
calando com siltito, laminação plano
parale 1a levemente irregular, fossilí-
fero - fragrnentos de peixes. Pr6ximo
ao topo algumas carnadas de areni.tos
mais grosseiros que o da base, Ievemen
te carbonãtico e com marcas onduladas. 2,05

31.. , . Siltito cinza cLaro a arroxeado, lani-
nação plano parâlela levemente irregu-
lar e ondulada; lentes centimétricas
de arenito cinza não carbonãtico 0 ,30

30..,. Siltito cinza, laminação plano parale-
1a levenente irregular; níveis Ienticu
lares de arenito branco, carbonãtico e

com restos de peixes 0,50

29..,, Siltito cinza, cimento carbonãtico.... 0,80

28.,., Siltito arroxeado, larninação plano pa-
ralc1a levenente ondulada, níveis are-
nosos lenticulares (at6 3 centímetros)
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Unidades Espessuras (rn )

Cont, ... . .. abundantenente fossilíferos apresentan
do,dentes, escanas e pequenos ossos de

. peixes..,. l,Ss
27 , , , , Siltito arroxeado, arenoso, cinento car

bonãtico, maciço, gretas de contração
cortando toda a canada e na base um ní
ve1 arenoso fossil.ffero com restos de

Peixe, 0 ,23

26,,, , Siltito de coloração acinzentada, are-
noso, 1a¡ninação plano paralela levenen
te irregular intercalado com arenito
fino, não carbonãtico, tanb6n presença
de lentes arenosas, lâminas rompidas.
No topo gretas de contração de dimen,.
sões centi¡n6tricas 2,ls

25.... Sj ltito de coloração arroxeada, lanina
ção plano paralela levemente irregular,
con lentes de até I centínetro de es-
pessura de arenito cinza, n6d j,o. 0,25

24,..,..,.,..Arenito de colo¡ação loxa, fino, naci-
ço com restos f6sseis distribuídos ir-
regularrnente. . . . , 0,S7

23, . , . Calcarenito de coloração esbranquiçada,
con lentes esculas de 1a 2 nilínetros
<1e espessura de carbonato de cã1cio...

22... , Siltito arroxeado, larninaçâo plano pa-
ralela levemente irregular, sem nívei.s
fossilífcros. . . . ,

21.... Silti.to arroxead.o, bastsnte carbonáti-
co, laminação plano paralela levemente
irregular, com níveis {ossi1Íferos. . . . 1,J0

20,..,.....,Arenito arroxeado, nuito fino, cimento
carbonático, aparentemente sem fõsseis 0,i0

19.. . . Siltito arroxeado, bastante carbonáti-
co, laminação plano paralela levernente
irregular, níveis fossilíferos de aró

0,20

0 ,50
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Unidades Espessuras (n)

Cont. .,...,10 centírnet¡os de espessura com escam¿rs

e dentes de peixe e fÌagnentos de con
chas e um nível. con cerca cle 3 centíne
tros de espessurâ de conchas silicifi-
cadas.

18.... Calcarenito de coloração esbranquiçada,
natriz argilosa, larninação plano para_
lela.. 0,1S

77 .,.. Siltito roxo, laminação plano paralela
levenente irregular e ondul ada.

16, . .. Calcarenito de coloração esbranquiçacta,
matTiz argilosa, larninação plano para-
1e1a, presença de 1ânrinas rompidas . . . .

15.... Siltito roxo, laminação plano paralela
levemente irregular, com gretâs de con
tração

14. . . . Siltito de coloração anarelada, areno-
so, fossitífero, corn gretas de contÌã
ção. . .

I3.. .. .. . ,. .Siltito de coloração arroxeada, lanina
ção plano paralela levemente irregular,
cotn gretas de contração. , , . .

12..., Siltito de coloração arnarelada, areno-

7.,7 5

1 ,63

0,50

0,20

0,52

0 ,30

0 ,20

so, larninação plano paralela levenente
irregular, con microfraturas , níveis
abundantemente fossilÍferos apres ent an
do escanas e dentes de peixe, fragrnen-
tos de conchas, gretas de contração... 0,20

11.... Siltito de coloração arroxeada, Iamina
çã0 plano paral.ela levernente ondulada,
1âninas rompidas localmente, con gre-
tas de cont ração

10. .. .... .. .Arellito branco-amarelado, fino a nuito
fino, com laninaçâo cruzada 1,20

9...'. Siltito roxo laninação plano p ara 1e 1a
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Espessuras (m)Uni dade s

Cont. ,.,...1evenente irregular, níveis pouco fos-
silíferos con escanas de peixei lentes
arenosas nilimétricas. . . . .

8.,.,. Siltito branco, rnaciço

7........ . . ,Arenito branco I nuito fino, maciço. .. .

6..,.......,Arenito roxo, naciço, corn larninação p]¿

no paralela para o topo, coÌn alguns
fragmentos de escarnas de peixe

5. . . . , Siltito clnza, laninação plano parale-
la levenente irregular 0,42

4..,.. Siltito cinza, micãceo, naciço , con
escåmas de peixe e faixas rnais claras
¡nenos micáceas.,. 0,45

3..... Silti.to cinza, arenoso, laminação p1a-
no paralela levenente irregular, lâni-
nas ronpiclas i estrutura de deslí zel in
tercalações de até 10 centí¡netros de

espessura de arenito ¿rnarelo, fino. . , .

2..,., Siltito cinza a arroxeado, naciço ou

con lanrinação incipiente e estrutura de

bioturbação (provavelnente tubo de crus

tãceo)

1.. " , .. .. .. .Siltito cinza, arenoso, laninação pla-
no paralela levenente ondulada, 1âmi-
nas ronpidas (estrutura de deslize) ;

lentes milinõtrícas a centlmétricas de

arenito de coloração ama¡e1ada e 1âni-
nas <lesse aÌenito

Lapa. , Diabãsio.

0,72

0 ,25

0 ,40

0,t5

0,85

0,7L

1,46

I .2.2 ,2 . Estruturas sedimentares

Unìa caracterïstica nârcante da lormação Ëstrada Nova
é a presença de abundantes e var j.adas estruturas sedimentares,ge
ralmente primári as (físicas).
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Na descrição das estruturas procurou-se ressaltar a
morfologia, ocor¡ência e distribuição da Formação, bern cono una
possível reLaçþo con as condições deposicionais,

A classificação adotada foi adaptada de pettijohn
(1957), o qual agrupa as estruturas com base em sua gênese.

A. Estruturas Físicas
1. Canadas Maciças
2. Laminaçäo Rítmica paralela
3. Lamlnação Irregular
4. Larni n aç ão Lenticulâr
5. Ëstratificação ( L arni naç ão ) Cruzada
6. lvfarcas Ondu I adas
7, Gretas de Contração
8. Estruturas de clefornaç.ões e pertubações p6s de

posicionais (anteriores ã consolidação)
8.1. Estrutuïas de Sobrecarga ("1oad cast")
8.2. Estruturas de Deslize ("s1unp structures")
8.3, La¡ninação Convoluta ("convolute bedding")

9. Brechas Intraf ormacionais

Il , Estruturas Quírnicas
- N6dulos e níveis de síIex
- Esrilõ1itos
- 061i tos

C, Es truturas Orgâni cas

- Bioturbação

A. llstruturas Físicas

4.1. Camada Maciça

Na Fornação Estrada Nova apresentaÌn-se siltitos,prin
cipalnente. e arenitos sem planos de estratificação que, quando
localizados na porção l¡asal da Formação são evocativas da "Fá-
cìes" Serra Alta.

Na seção coluna¡ (Fig. 3) levantada na nova rodovia
Fartura - Piraju, SP, na serra de Fartura, carnadas maciças ocor-
rem nos telços inferior e nédio da seção e rara.rnente no terço su
perior, corn espessura não ultrapassando 1 netro.

Não foram ¡ealizadas análises do naterial ao raio X
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apenas estudo macrosc6pico ou corn auxÍlio de lupa, ainda assim
forant observados níveis incipientenente laminados, indicando que
o aspecto maciço é macrosc6pico,

A. 2, La¡ninação Rítnica paralela

Designou-se laminação rÍtnica paralela ã sucessão de
1âmlnas plano paralelas entre si, horizontais a sub-horizontais.
Èsta alternância geralnente se dá entre silte e argila ou areia
fina e silte,

As espessutas destås lâninas, individualnente, ou
do conjunto raranente ultrapassam a poucos miIÍrnetros.

Os níveis que contên este típo de cstrutura não são
nuito marcantes dentro da Fornação e não chegam a atingir 0,50
netros, pois sempre ocorre alternado con outras estruturas, Na
coluna (Fig. 3), larninação plano paralela aparece nos nÍveis ó
(em siltitos), 1ó e 18 e¡n calcarenitos.

Salarnuni (1963, .in Fúlfaro, 1970) as atribui a fenô_
menos clirnãticos, citando idéia sugeri.da por tr4en<les (19S4) que
apontou indícios de sazonarnento durante o tempo de deposì.ção das
rochas da Fornação Estrada Nova,

A. 3. Laninação I rre gu 1ar

É urn tipo de estrutura con o mesmo ritmismo tlescrito
atrãs, afetada pelos processos de compactação, deformando a ro-
cha e nornalmente originando ondulações nos estratos, feições
estas características e patentes da Formação Estrada Nova, Fú1fa
ro (1970) associa boa parte tlesta ondulação ã ileposição de pelí-
culas de argila sobTe a superfície assi¡nõtrica das marcas onduLa
das.

Estas irregularidades, contudo, são de contorno bas_
tante suave, aparecendo em toda a seção colunar ora apresentada
(Fig. 3) como laminação plano paralela levemente irregular ou
L evernent e ondulada 

"

4.4. Laminação Lenricular (,'FIaser")

Consiste en un acanamento homogôneo no qual se alter
na¡n 1ârninas de material sí1tico ou argiloso com lentes de areia
fina ou si1te. Esta alternância denota frequente variação nas



42 -

condições e energia de deposição; en ãguas calnas serian sedi¡nen
tados os clãsticos rnais finos e durante o período de águas mais
agitadas, os cIãsticos nais grosseiros.

Devido ã novlrnentação de nìarcas onduladas, âs lentes
de naterial arenoso siltoso podem apresentar microlaninação cru-
zada.

As dimensões médias das lentes giram en torno cle 1a
2 centínetros de espessurai e é raro ultrapassarem 10 centíne-
tros longitudinalnente.

Ësta estrutura pode ocorrer por toda a Forrnação, en-
bora seja rnais característica da "Fãcies" tipo Teresina. Na

seção colunar (Fi.g, 3) foi registrada n¿rs unidades 28 da porção
inferior e 62 que representaria jã a porção superior da Foïna-
ção. (Foto 5).

A. 5. Est¡atif icação Cmzada

A citaçâo desta estrutura na Formação Estrada Nova é
frequente ern arenitos finos e, geralnente, de di.mensões reduzi
das corn as Lâninas frontais não excedendo a ordem centinét¡ica
Co¡no ¡eferido atrãs, a larnlnação cruzada é fornada pela migração
de ¡narcas onduladas de pequena amplitude.

Èm carãter anônalo na referida Fornação para toda ba
cia do Paraná, afloran, na área, calcários oolíticos con estrati
ficação cruzada de nédio porte, Belíssimas exposições desta es-
trutura podem ser observadas nas PedTeiras Velha e clo Pau preto
na fazenda São Vicen.te, nunicípio de Taguaí, Sp. (Foto 4).

Suguio et a1li (I974, p, 147) adotaram a classifica-
ção de McKee e Weir (1953) enquadrando as estrarificações cruza
das no tipo planar. As espessuras das 1âminas frontais individug
lizadas oscilam de 0,50 a 1,0 rnetro, podendo ainda seren encon-
trados três a quatTo níveis sucessivos de estratos cruzados, In-
clusive tealizaran nredidas dessa estrutura nas duas pedrei.ras e

através de cãl.cu1os estatísticos chegaram a una n6<1ia vetorial -
sempre dirigida para o quadrante sudeste sugerindo que, à época
da deposição dos calcários, as paleocorrentes se orientavan pre-
doninantemente nesse rumo.
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A.6. Ilaxcas Onduladas

Ondu1ações nos planos de aca¡namento ocorren em toda
a seção colunar (Flg. 3) da Fornação Estrada Nova, entretanto ,

narcas ondulada-s bern definidas são encontradas nos terços nédio
e superior da nesna,

Essas estruturas en geral são assi.nétricas e de ta¡na
nho bastante variãvel, ernbora não tenharn siclo tonadas medidas de
cornprimento de onda e anplitude. (Foto 6).

Nos calcãrios oolíticos das Pedreiras Velha e do pau

Preto en Taguaí, SP, Suguio et alli (op. cit,) registraran a pre
sença de corrugações assi¡nétricas corn amplitude <Ie 2 a 3 mi1íms
tros e conpritnento de onda de 3 a 4 centÍrnetros até Ìnarcas bem
formadas co¡n 1 centímetro de anplitude e comprirnento de onda de
5 centí¡netros a nais, indicando índices situados en uma faixa
de valores de 5 a 15.

Ilã extrena variabiltdadc na direção da corrente, de
modo que sonente um estudo est-atísticor con um grande núrne¡o de
dados, poderia dar condições de inteîpretação rnais segura acerca
do sentido da paleocorrente.

4.7 " Gret¿rs de Contração

São encontradas principalrnente no terço inferior da
seção colunar (Fig. 3), e en níveis com espessura total valiáveI
de aproxirnadarnente L ,5 a 2,.5 metros ,

As forrnas mais conuns dos polígonos gretados são qua
drangulares e pentagonais, e com diâmetro de 3 centÍrnetros eÍì
rnédia. Porérn, nas pe<lreiras de calcário ern Taguaí, Sp, observa-
-se un gigantisno nas cli¡nensões, de 30 a 40 centímetros at6 I ne
tro de di.ânetro. (Suguio et alli. op. cit.).

' Nesse caso, as gretas de contração dispõem-se en se-
dinentos argilosos carbonãticos da base do banco de calcário e

são preenchidos por calcário oolítico. São maj.s conuns as que
âpresentan 4lados, embora existam polígonos com 3, 5 e 6lados.
(Foto 7),

0s leitos con gretas sugeren urn anbiente de águas ra
sas, com sucessiva exposição e ressecanento dos sedimentos.
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4,8.1, Estruturas de sobrecarga ("1oad cast")

Segundo We11er (f960, in Fü1faro, 1970, p. 52), es-
truturas de sobrecarga são produzidas no contato entre uma ca¡na-
da superior nais densa e urna inferior menos densa, porosa e plás
tica, desenvolvendo-se ern seclimentos detríticos de rápida dc-posi

ção, causadas por deslizanentos sub-aquáti.cos.

Na seção colunar da Forrnação Estrada Nova , Iig . 3,fo
r¿rrn observadas estruturas de sobrecarga na forma de "pseudo rip_
ples" em arenítôs da unidade 41 da seção,

Suguio et alli (I974, p. 151) assinalaram a presença
clas nesmas estruturas conìo narcas de sola na base d.as c¿rmaclas de

ca.lcãrio oo1íticor na Pedreira Velha en Taguaí, SP.

4,8.2. Estruturas de deslize ("s1ump structures")

São de:tornações originadas por des 1i zamentos em ra-
z7¡o cla gravi.dade.

Restringen^se quase exclusivanente a siltitos e cìal-
carenitos da porção inferior (unidacles l ff, 76 e 26) ða seçào
colunar (Fig, 3), sendo constatada apenas em um nível da porção
superior (61). 0s sedimentos se apresentaÍì con lâminas ron¡:idas
ou pequenas flexuras eÍì uma sequência rít¡nica, indicando pequena
mov iment aç ão .

4.8,3. Laminação Convoluta

Esta estrutura é pouco conun em toda a Fornração Es-
trada Nova, tendo sido verificada apenas na unidade 54 da seção
co.lunar (aproxinadanente na rnetade da coluna) - Fig. 3, en areni
tos laninados con intercalações de siltitos. Caracteriza-se por
unr enrugânento ou dobramento da sucessão 1a¡ninada entre estratos
be¡r def inidos näo ile,fo¡¡nados. (Frilfaro, 1970) .

Â,9. Brechas l ntr afornac i onai. s

São ¡ucli tos çâractcrizados por fTagmcntos angul.osos.
Na seção col.unar (Fig. 3) ocorrem en dois níveis (38 e a0), res-
pect-iva¡nente: con 0 ,2.5 e 0 ,45 metros cle espessura entre uma cama-
rla de 0,35 rne tros de siltito. Ëm anbos, o material se apresenta
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intemperizado, sendo os c1ãsticos, na prineíra brecha, de areni-
los e natri.z arenosâ., e rìa segundâ, de si.ltitos con matriz tañ-
b6n síttica.

Na Pedrelra Velha en Taguaí, SP, Suguio et a.lli
(1974) verificaran a ocorrência de uma brecha sedinrentar em sedi
nerìtos argilosos carbonãticos supelpostos aos bancos calcários,
com flagrnentos angulosos de col.oração arnarelada e granulonetria
mais fina (0,002 ni 1ímetros de díâ¡netro) inersos en nassa de co-
loração r6sea e granulo¡netrla mals grosseira.

B, Estruturas Quínri c as

8.1.. Nödulos e nÍveis de sí1ex

N¿l área forarn desc¡itos primeiranente por Suguio et
ai.1i (r:p " cit,) nos calcários oolíticos das pedreiras cle Taguaí,SP.

Quanto aos n6dulos, a maioria tem forrna esf6rica e

dinrensões de 2 a 3 centÍmetrr¡s atð nais de l5 centírnet-ros. São

epi.gen6tícos, inclusi.ve ê possíveI se observar a estïatificação
contínua ¿ìtrav6s dos mesrnos e <1e constituição oolítica. (Foto
8).

0s níveis dc silex aí presentes são corpos tal¡ulares
e lenticulares geralmente de pequena extensão horizontal (2 a 3

netros) e espessurâ de cerca de 0,10 netros, T¿mb6m consistem de
ool I tcìs sl I I ct tr ca(los.

E¡r toda a ãrea da Formação Estrada Nova e e¡n diferen
tes posições estïatigráficas aparecent camadas de sílex con espes
suras variáveis , represe¡ltanclo a substitui.ção de rochas carbona-
tadas prê-exístentes.Na seção colunar (FiS. 3), uma única camada

èstá presente no, porção superiorr com espessuì:a de 0,25 mctros.

8.2" Estilõ1i.ros

Trãtam-se de estruturas sonente encorìttadas nos cal-
cários de Taguaí, SP, por Suguio et. alli (op. cit,).

0s estil.õ.l.itos são de dinensões ni. limétricas a centi
nétric¿ls e raros, mes,rìo assirn os autores acina citados reconhece
ran unl tipo nìrito recort-ado se¡nelhante ao dos calcários da ForrnC

çå.o .lrati , e outro cle f or¡nas regulares e de diurensões ma;i ores .
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8.3. 06titos

Conforrne jã referido anteriormente, os calcãrios da
Forrnação Estrada Nova na região são, na rnaioria das vezes, de
origem c1ãstica, constituldos por o6litos geralnente siricifica-
dos. Estes apresentan predorninantenente forna esf6rica, ernbora
existan fornas achatadas e frequentenente encurvadas. (Foto 9).

Através de seções delgadas foi feita a análise granu
lon6trica dos o6litos (carbonáticos e silicificados) fornecendo
cliânetros n6dios nais co¡nuns entre 0,IBS nitímetros a 0,133 ni1í
metros, enquanto os nais grosseiros (situados no linite superior
do banco de calcãrio) apresentaran diânetros variáveis de
0,535 a 0,515 niLínetros, (Suguio et alti , I974, p. 144 e 155).

C. Ëstruturas 0rgâni cas

C. J. . Bi oturbação

Na seção col-unar (Fig. 3), essa estrutura que caus a

a destruição da estratifi.cação 6 de ocorrência nínina, estando
presente na unidaile 1e em outra do topo, e, possivelrnente se
trat.a de tubos de crustâceos, cono asslnalado por Fúlfaro et
alli, 1978, na região rlo dono de Anhenbi, Sp, no nédio Tietê.

9.?,.2.3. Estudo <le seções delgadas

0s calcários da Formação Estrarla Nova na região de
Taguaí, SP, forarn estuclados por Suguio et alli (1974) por meio
de seções delgadas de amostras das pedreiras Velha e do pau pre-
to" en Taguaf, SP.

Nesse trabalho f ora¡n coletadas anostras de calcârios
e siltitos da Pedreira Velha para lâminas. As observações feitas
para os calcãrios, sob nicroscõpio petrográfico, concordam con
as de Suguio et â1li (op. cit,).

Quanto ãs for¡nas do oól-itos, predoninam as esferoi-
dais, havendo partfcul.as cotn estruturas concêntricas e radiais,
ãs vezes alongadas e frequentemente encurvadas " (Foto 1g).

Hã casos de silicificação e recristalização rlos oõ1.i
tos, obliteran<lo os contornos dos rnesnos "
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são nelhor ressaltados que sob nj.c6is cruzados.
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con tornos

O cimento que preenche os espaços entre os oó1itos 6

de calcita crlstalina.
Conforne a classificaçâo de Folk (1959), Tabela I,es

ses calcários são chanr.ados cle oosparitos. con uma taxa de oó1i-
tos naior que 90å; cerca de 2t de intlaclastos, e raÌos fragrnen-
tos detríticos Ínsolúveis (entre 7. a 2'.0 do volune total da ro-
cha) - Tabcla lV.

'I'a1 quantidade de oõ1itos sugere que tenharn sido de-
positados em anbie¡rte epinerítico <1e ãguas rasas e agitadas. "Oó

.l.i.t<.¡s formarn-se atual.rnente en profundidade de ¡¡enos de 3 metros"
(Bandeira .Ir. , I977) , Segunclo Newe11, Purdy f¡ llmbrie (1960, in
ilandeira Jr., op. cir.) a profundi dade õtima 6 de menos de 2 ¡ne-

tros. N¿r c1¿ìssj ficação de Plunley et alli (1962) para deternina-
ção do ínclice dc energia. do a:nbiente de deposição entrarn dados
texturais e de composição dos calcários, fornecend.o urn t:spectrÕ
gradual de água.s calmas à extremaneute agitadas, A ene rgi¿ì, nes*
se caso, pode ser consideradä tendo índice IV, ou seja, un an-
biente de ãguas noderadarnente agitaclas 

"

Quanto ãs 1â¡ninas dos siltitos intercalados ac ban

co calcário , s6 resta dizer que, ao microsc6p:io petrográfico
se observa o cimento carbonãtico. ãs vezes tanb6n de sílex e de

limoni ta. (Tabe ta IV)

Os níveis 16,18 e23 da seção col.unar (fig, 3), descri
tos, Ìnácroscopicâmerìte como cálcarenitos I se âpresentâm en se-
ções delgadas como siltito carbonãt-ico con zonações ou intercala
ções de ca.lcãrio com matriz nicrocristalina. Ilncontran-se ca.lcá-
rios em parte sj. lici.f ica.dos e alguns recristalizados , Pela clas-
sifi.cação de ]ìo1k (1959), Tabela I, csses calcários podenr ser
chamados de biomicrito e, en alguns casos de biornicrospar j.to, ou

se.j a, quando o calcãrio conposto de rnai.s de 10$ do vo1une da ¡o-
cha cle f6sseis (fragmentos <le conchas, ãs vezes fil¿rmentos; de al
gas) inclusos en una matriz microc¡istalina sofreu recristaliza-
ção, Ern relação ã energia do anbiente ! os micritos fossilíferos
i¡rdicarn ãguas calrnas e, pela presença de f i lamentos de algas, pa
recenì r-asas, No conjunto, pode-se dizer que esses níveis citados
vari an de bionicrito ou bionj.crosparito ã si. l.tito carl¡onãtico.
( Tabe la IV)
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TABELA IV

LÂMINAS ESTUDADAS

Ne
LÂ}4INA

LOCAl,r ZAçÃ0 trTor,oGrA/DEScRrçÃO

l
Pedreira Velha - Taguaf,
SP (porção inferior)

Calcã¡io oolítico, granulação de areia n¡6di a,
cinento de cal-cita cristalina, 2% de inter-
clastos, naioria de o6litos concêntricos,
t90$ oóiitos - oosÞarito,

2

Pedreira Velha - Taguaí,
SP (porção inferior)

Calcãrio oolítico, granulação de areia m6dia,
ciÍ¡gnto de calcita cristalina, estrutura con-
cêntrica e radial no o61ito, >90% de oõlitos
- crosDaTi to.

3

Pedreira Velha - Taguaí,
SP (porção inferior)

Calcãrio oolÍtico, grarru
cinento de calcita cris t
côntrica e radial no o6L
escrrros (nricri to ou calc
100,, o6ìitos - oosparito

Lação de areia média,
rlina, est¡utura con-
Lto, a.lguns o6litos
Lta ni crocris ta lina)

4

Pedreìra Velha - 'l'aguaí,
SP (porção inferior)

Calcário oolítlco, gra:ru1.ação de areia n6dia,
cimento de calcita cristati.na, 1å de terríge-
nos (fragnentos angulosos de quartzo) , t 90å
oolitos - oosparitos.

5
Pedreira Vc1ha - Taguraí
SP (porção rn6dia)

Siltito argiloso, cinento : calcita e limoni-
ta, grãos ligeiranente orientados.

6
Pedreira Velha - Taguaí
SP (porção superior)

Siltito calcífero parcialmente silicificado,
clÍEnto de calcita e sí1ex.

7
Rodwi a Fartura - Pira-ju, SP. (Nível 1ó da
seção colunar)

Siltito calcífero a biosparito siltoso, cirnen
to de calcita cristalina, nanclas de limonitã,
estïr¡turas de fragmentos de conchas e de al-
gas recris tali zadas .

Rodovi a Fartura - Pira-
ju, SP. (NíveI lB da se
ção colunar)

Siltlto calcífero a biomicrosparito siltoso,
cinìento de calcita, 4å fragnentos de conchas,
2l intraclastos, 15 a 209 terrígenos, algurna
calcita recristali zada 

"

(ì
Rodovi a Fartura - Pira-
ju, SP. (Níve1 23 cla se
ção co llmar)

Zonações de siltito calcífero e bionicrito
siltoso - fragmentos de conchas, fi lanentos
de algas, Calcário ccrn partes silicificadas
e outlas recri stal i zadas .

10
Rodovi a BR-153, a I0 K¡n

de S,A. da Platína, PR,
Calcãrio oolítico, oóIitos < 1,0 run, alguns
fragnentos de conc}a, poucos intraclastos.
Calci.ta recristålizada. Oobiosparito.

1l
Ro<lovi a PR-092, a 4
do entroncamento ccm
153

I(m

BR-
Calcário oolítico, o6litos, fra¡¡¡nentos de con-
chas, prcdornínio de intraclastoi - cliânetro
1,0 a 4,0 n¡n. Intrabiooospari to.
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I .z,2,4. Conteúdo Paleontolõgico

A fauna f6ssil nais abundante na Fornação Estrada No

va 6 representada por lanelibrânquios , peixes e conchostráceos.

Os lamelibrânquios podem ser encontrados formando co

quinas con cerca de 10 centímetros de espessura; concentrados
ern calcãrios ooIíticos intercalados en siltitosì ou dispersos ern

si. ltitos e arenitos finos. Geralrnente estão preservados noldes
externo e/ou interno das valvas e são poucos os casos de fossili
zação por substituição por sílica; ocorre também conservação
parcial da concha (caso das coquinas), ãs vezes corn recristaliza
ção.

Durånte a construção da seção colunar (Fig, 3) foi
obse ¡va<1o quc os lamelibrânquios nesse segmento se restri.ngern a

un nível de coquina e a fragrnentos de conchas que não pernitem
sua identificação, enquanto que en outros locais da Formação Es-
trada Nova, especialnente a leste de onde foi construída a seção,
foran encontrados nìuitos exernplares de gêneros conhecidos e ou-
t ros âinda não identi f i.cados .

Mendes (1952), en trabalho de distribuição bioestra-
tigráfica na região do rio Corumbataí, estabeleceu cinco horizon
tes con larnelibrânquios, caracterizados por uma dete¡minada as-
sociação de f6sseis, aos quais denoninou zonas e que foram am-

p li adas por Mezzali¡a (1957),

Na área, conforne jã citado, apesar dos mol.des ,de

l anelibrânquios ou mesno fragrnentos destes nen sempre apresenta*
rem conclições para uma identificação nais segura, tentou-se un
reconheci¡nento destes espécimes para associá-los ãs zonas bioes-
tratigráfi cas ,

Moldes de lamelibrânquios em siltitos finos e rnaci-

ços parecen similares a Holdhausiella elongata (Iloldhaus) e Ro-

xoa intriÊans (Mendes) e estaria¡n posicionados bioestratigrafica
mente na zona II ou zona Pinzonella illusa Reed - Plesiocyprinel-
1a cerinata Holdhaus corn distribuíção na porção rnédia da Forma

ção Estrada Nova no Estado de São Pau1o, Ta¡nbém foram observados
moldes predoninantenente de Cowperesia anceps (Reed) associados
a provãveis exernplares de Pinzonella neotLor¡ica (Reed) em silti-
tos arenosos, inclusive distribuídos caoticanente eÍì coquinas,
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sendo que corresponderian ã zona v ou zona pinzonella neotropica
(Reed) - Jacquesia l¡rasiriensis (Reecl) ern posição estratigïáfica
superior dentro da Fornração. O zonearnento proposto por Mendes
(op. cit.) não e stat'i.¿ì ber¡ delineacio na região"

i\'lcirclc s (op, cit., p. S6) faz referência a uma {ãunu_
la cl iversa das at6 então conhecidas ocorrendo na rodovia Farrura
- Piraju, SP, e seria o jazigo situado na. estrada velha na altu_
ra rlo quilôlne tro 15,5, na serra da Fartura. (Foto 10) Em

outros jazigos, também na serra aparecen formas senelhantes e di
versas claquelas, ainda não registradas na literatura e que atin
gem dinensões bastante grandes (comprimento = 10 centímet¡os
altura = 7 ceintÍnetros) ben naiores que as clos outros gôneros
dc-'scri.tcls. No prcsente trabal.ho não foi possíver esse estuclo pa-
leontológico que denandaria rnuito tenpo e <ieverá ser ob.jeto de
unla sistenláti'ca detalhada futuramente pela autora.

Restos de peixes representados po¡ escamas, dentes e
ossos ocorrem concentrados en nÍveis delgados ou <lisseninados por
1.odâ a sequência da Formação Estrada Nova. Os restos mais abun_
dantes são ¿¡s escanìas, predoninantenente as do tipo ganóìc1e (lo_
sangulares) pertencentes a peixes paleoniscídeos, ocorrendo tam-
bóm as do tipo cclacantídco"

Quanto a.os conchostrãceos, não são abundantes em to_
cla a ãrea rle aflorarnentos da Formação, rnas de ocorrência notáver
na porção ¡n6dia da seção colunar apresentacla (Fig, 3), São encon
trados em siltj.tos, em horizontes con grancle concentração de
espécimes, e sua clirnensão maior està' em torno de 0,lJ centíne-
tros' sendo q,e não foram rdentificad.s u ni.vc1 de gênero o, es-
põcie.

Com referôncía ã flora f6ssi1 são encont_rados frag_
mentos de troncos silicificados e bastante alterados, e ãs vezes
ìnpressões do caule en siltitos do topo da Formação Estrada No_
va. Apesar do estado de decomposição do material, ern alguns ca_
sos pareceu se tratar de phyllotÞeca sp e tambérn foi registrada
a presença de Lycopodiopsi:_jS.Þ¿i Renaulr,
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9 .3. Grupo São Bento

9.3,1 . Forrnações Pira¡nbõia e Botucatu

A sequência sedinentar rnesoz6ica do Grupo São Bento
ocorre na frente e flanco da.escarpa da serra da Fartura, capean
do todo o bloco baixo 'da fal.ha a nordeste de Taguaí, SP (Fig. I).

Litologicamente a sequência ó constituída por areni-
tos de coloração rósea a anarel.ada, muito finos a nédios, corn

estratifica.ção plano paralela, cruzada planar e acanalada, com

intercalações de larnitos aT.enosos, sotopostos a arenitos de colo
ração avcrmclhacla prcclominantenentc, finos a muito f ino.s, ne-
Ihor selecionados, com estratificação cruza<.1a planar tangencial
de m6dio a grande porte, fri.áve is ou silicificados, ocasionalmen
te con nívej s conglomeráticos na basc. (Foto l1),

O pilcote inferior caracteriza os sedimentos da Forrna

ção Pirambóia c o superior, a Formação Botucatu. Contudo, como

jã rcferido no Crpítulo 6, ¡rmbas as Iìormações foram napeadas con
junlamcnte porquc as condi.ções de acesso e rcconhecimento dessas
unidades são grandernente prejudicadas pela complexidade tectôni-
ca da região e para separá-las seria necessãrio nuito tenpo e

outro trabalho que visasse tal objetivo.

Soares (1975) ainda subdivide a Fornação Pirarnb6ia
en nembros i.nferior e superior. 0 basal apresenta frequentes ca-
¡nadas de argila, folhelhos arenosos e sllticos, predomínio de

estratifi.cação plano paralela e cruzada acanalada de pequeno por
te, e seria atribuÍdo a fácies de transbordamento, O membro supe
¡ior 6 caracterizado por bancos de a.renitos argilosos, de granu-
lação fina a n6dia, con estratificação planar tangencial de mé-

dio a pequeno.porte, atribuído a fãcies de canais, con recorrên-
cia para o topo da fãcies de transbordamento.

Na área cìe Fartura, SP, anbas as fácies da Formação
Piranrbõia pudcranr ser observadas, porém os tral¡alhos cle campo não

foran suficientes para que se chegasse ao detalhe da divisão aci
na.

l)ar¿l ¿¡ Fornação Botucatu , embora o anbi.ente deposi -
cional seja ddfi.ni.dc¡ como desértico pelos arenitos e61i.cos, fo-
i'am encontrados nÍveis conglomerãticos na base <1a unidade que,
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segundo Soares (op. ci.t,) são dep6sitos torrenciais " de ocor-
rência local, formados pela ação de cor¡entes temporárias. Na

porção superior da sequência, o rnesmo autor (op. cit.) Ìegistra
esparsas ocorrências de arenitos Lanítlcos e 1a¡nitos ligados a
dep6sitos lacustres, os quais não foran verif ica<los na área da
presente dissertação.

Be1íssln¿rs exposições dessas uniclades, coïtad.as por
nr.rirerosos diques de diabásio ou entïeneadas con "si. l1s,', são vi-
síveis em cortes na nova estrada Fartura ^ Piraju, Sp, nas proxi.
nri dades de Sarutaiã, Sp. (Foto t2).

A silicifj-cação de alguns corpos de arenito da Forna
ção llotucat,u se apresent¿r cono una "silicificação intersticial,'
conforne definida por Leinz (f938, in Fú1faro, 1971) e teria ida
de ncoterciãria a pleistocênica (Wernick, 1966, i.n Fú1f ¿tro op.
cit.), pelo menos para o Àrenito llotucatu estuclado na região <la

quadrÍcul.a de Rio Claro, SP, sendo l¡na das 6pocas de rnai-or inten
sidade de silicifj.cação dos sedirnentos gonduânicos no estado de
São Pau1o.

A espessura dessas rochas na ãrea a norte de Faïtura,
SP, está en torno de 140 a 160 metros, porérn, no alto da serra,
a norte de Taguaí, SP, aparenta ser superior a 200 rnetros, tal-
vez Por estar a sec1uôncia repetida er¡ blocìos escaLonados.

0 contato entre a base da Formação Pirarnbóia e o to-
po da Forrnação Estrada Nova indica urna discordância erosiva, re-
presentada por urn regolito f6ssi1 ou brecha con matriz areno-ar-
gilosa sem estrutura aparente corn fragnentos do siltito sotopos-
to apresentando espessura em torno de 0,40 netros, sendo observa
do na serra da Fartura, na estrada velha que liga Fa¡tura a pira
j u , SP.

0 contato superior da Fornação Botucatu se laz com
os derranes de basalto da Fornação Serra Geral , em cotas de 740
metros (a norte de Fartura, SP) e 800 metros (a nordeste de Far-
t ura, SP)

Ocorren tanb6¡n contatos por falha corn a Formação Es-
trada Nova, tendo as mesnas direção N40-45l{ e seus planos preen-
chidos por diqucs de diabãsio.
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9.3.2. Fornação Serra Geral

Está locali zada na ãrea no platô da serra da Fartu-
ra, a norte da cl<lade de ¡nesno none. Representa a atividade ex-
trusiva básica dentro da bacia do Paraná e, segundo Fúlfaro e Su
guio (1974) , pode ser notada uma sucessão de pelo rnenos três der
rarnes de basalto na escarpa dessa serra,

0s basaltos apresentam, em alguns casosr vesículas -
preenchidas por calcita, quartzo, ze6litas e ãgata criptocÍista-
lina.

Diques cl.ásticos, ou seja, intrusões de areniro no
b¿rsalto e arcnitos I'intertråpianos", le¡rticulares, de pcquena
espessurå e origem eó1ica são f ei.ções conuns em afloramentos na
antiga estrada l'artura - Piraju, SP.

A escassez de i.nfornações no presente trabalho so-
bre essa Fornação deve-se ao fato de que até o momento não exis-
te estudo de detalhe a respeito dos basaltos desta região.

9,4. Intrus ivas llãs i cas

As rochas intrusivas bãsicas são correlacionáveis ern

idade aos basaltos da Fornação Serra Geral e se distribuem por
toda a ãrea do mapa (Fig, 1) na forna de e diques de dia
básio. (Foto 13) .

Muitos desses diques são considerados prováveis ali-
nlentadores dos derra¡nes basãlticos durantc o Juro-Cretãceo c, pa
ra exemplificar, na estrada velha Fartura - Piraju, SP "dois es-
ses diques, o 4e e o 5e a partir de Fartura _cortarn arenitos da

Formação Botucatu e se i.ntronetem ltitidanente sob os derrarnes
da serra da Fartura mostrando sua condição de possíveis condutos
de alinentação". (Fúlfaro e Suguio, 1967).

Logo apõs a localidade de Sarutaiã, SP, na borda do

planalto, na estrada velha l-artura - Piraju, SP, pode-se visuali
zâr, na depressão que margeia a serra da Fartura, um grande núme

ro de diques paralelos e alinhados segundo N40-45W" A espessura
desses corpos 6 extremarnente variãve1, de 20 a 50 netros em n6-
dia, chegando a atingir 500 netros cono aquele da Fazenda São Vi
cente em 1'aguaÍ, SP e extensão superior a 12 quilônetros.
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São accntuadanente verticais e ¿r roch¿r cncaixada se
apresenta netamorfiz¿rda na zona dc cont¡rto cm extensão cle at6 20

nìctros, a1õm clc apresentar altos ângulos de mcrgulho. (t,ú1f aro e

Suguio , op. ci t. ) .

Os diques são intrusivos cnì sedimentos desdc o Clupo
Tubarãcl aos do Grupo São Bento, ¡ror6n, pArticul¿rr¡nente ¡nais nunìe
rosos aqueleS encaixados na área de afloramentos dos seclimentos
da Fornação Estrada Nova, Dâ pcrif cri a cla c-scarpa.

Quanto aos "si1ls", o de najor expressão 6 o de Far-
tur¿r-Taguaí, toclavia não possui esl)cssura constante, jã qL¡c se
trata de un corpo irregular quc sc intrudiu principalmentc no
contato Tubar'ão - ir¿rti e Irati - Ilstracla Nov¿r. A cidaclc cle I--ar-
tura, SP estã sobre esse "si11" que recobrc' scdinrentos da Forma-

çho ljstr¿rcla Nov¡r, ctrquanto quc cìn'l'agr.raí, Si) os seclirnetìtos capeir
<,los por- essc corpo pertenceilì ao topo do Crupo 'l'ubarão.

i:nr:tlguns ¡rontos observ¿rìn-se c¿rsos clc diabásio con
<i i s.irrnq:ão co1unllr aproximadamentc' verti ci¡I.

A alte-'ração dessas rochas sc lltz dc ¡nane j-ra r:s leroi
cla I



10. A FORMAÇÃO ESTRAD,A NOVA NO NORDESTÈ PARANÄENSI:

10.l. Generalidades

A malor persistência da Fornação Estrada Nova na

área mapeada, sua variação lito1õgica e posição geográfica leva-
ran a estender as observações de canpo ã região contígua, já no

nordeste paranaense, utilizando-se inclusi.ve de dados existentes
na 1i te ratura.

0s trabalhos de câmpo realizados no nordeste do Esta
do do Paranã se rest¡ingiram a perfis geol6gicos entre as cida-
des de Car16polis, Joaqulm Távora, Siqueira Canpos e Santo Anto-
nio da Platina.

A coluna estratigrãfica na área pode ser assim repre
sentada:
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Grupo São Bento

Grupo Passa

Crupo Tub ar ão

Serra Geral

Pira¡nb6ia e Botucatu

f-

lFormaçao
1
[-Forma ç ao

I f l.itossorna
llormação Estrada ttova J Litossona

ooi J LLi tos soma

lFornação I rati
L

I fro.nuçãott
{ Srrb Grupo Guatá I
I L.ormação
ISuU Crupo Itararé

Se¡rinha
Te¡esina
Serra Alta

Palermo:lrlcmbro Joa qu in
Tãvore

Rio Boni to

Uma designação local e que possa parecer desconheci-
da nessa coluna 6 a do ¡'lembro Joaquin Tãvora, que foi introduzi-
da por Mendes et a1li (196ó). Seria equivalente ao Membro Taqua-
ra1 , ern posição estratÍgrãfica correspondente ao tópo do Grupo
Tubarão, fazendo parte de un ciclo de sedinentação síltica com

continuidade no Grupo Passa Dois, Ocorre próximo ã cidade de Joa
quim Tãvora.

10.2. Fornação Estrada Nova

10.2.1, Descrição dos Litossonas

. Na ãrea são facilmente reconhecíveis os três litos-
somas desta Forrnação: Serra Alta, Teresina e Ser¡inha. A designa
ção litossoma para estas litofãcies foi enpregada primèiranente
por Mendes e Ffil faro (f966),

O litossoma Serra A1ta, base da Fornração Estrada No-
va é constituído por sittitos cinza-esverdeados a azulados, pre-
dominantemente rnaci.ços, con fratura conchoidal , apresentan con-
creções carbonãticas epigen6ticas e de forna elipsoidal com eixo
naior paralelo ao acamamento; alguns diques clãsticos cortan es-
tes siltitos. (Foto f4).

Quanto ao conteúc1o fossi. l.ífero podem ser encontrados
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fósseis nas concreções ou preferencialrnente dispostos en níveis
paralelos aos planos de aca¡narnento nos siltitos, com predonÍnio
da fauna de lanelibrânquios. Nos espécimes observados, a fos-
silização se deu por conservação parcial da concha corn alguns
casos de substituição por sí1ica, e en todos eles ficaran preser
vados apenas os caracteres externos.

O rnaior número de esp6cirnes encontrado foi de Maa-

ckia contorta lvlendes. 0utros exenpl.ares observados parecem nais
sim j. lares ao gênero Palaeornutela, porérn o naterlal observado não
está em condições sat.isfatõÌias para una nelhor identificação e

tanbém esse gênero fora anteriormente referido (Mendes, 1954) co
mo ocorrendo no litossorna Serrinha. Conv6m assinalaï a interdi-
gì.tação dos l j.tossonas nesta nesma área, mencionado por Mendes

e Iú1fa¡o (196{;).

Do rnesmo naterial constam duas valvas de dois esp6ci
mes que, pelas dimensões: conprimento = 5 mi1ínetros; altura
3 mj1írnetros; % altura/comprirnento = 60

comprimento = 8 ¡ni1ímetros; altura = 4

milínetros i e" a1tura/ conprinento = 50, pareceir ser jovens e pro-
vavelnente comparáveis a Cowperesia anceps (Reed).

Restos de peixes consisten de dentes e escanas,

O li-tossona Tereslna cornpõe-se de siltitos de colora
ção esverdeada e ar¡oxeada, anarelos quando alterados, com estru
tura do tipo plano paralela, "flaser" e laminação ondulada, apre
sentan níveis con 10 a 15 centírnetros de espessura de coquina com

tamelibrânquios, geralmente silicificados " Entre estes, a esp6
cie melhor representada numericamente é Pinzonella neotropica
(Reed). Mendes (1954) assinalou que no litossoma Teresina se as-
sociam ã esp6cie citada, Jacquesia brasiliensis (Reed), Cowpere-
sia anceps (ReedJ, Naiadopsls lanelIosa Mendes, Ferrazia cardina
Ii"s Reed, lloldhausiella elongatq (tìoldhaus) , P 1 e s i o cyp ¡ i ne I 1a

carinata tloldhaus, Casterella gratiosa Mendes, e Terraia lamegol.
Mendes, o que vi¡ia de¡nonstÌâr que no Estado do Paranã ocoïre a_s

sociação dàs espécies características no Estado de São Paulo das

zonas paleontolõgicas Pinzonella neotropicq (Reed) Jacquesia
brasilie¡sis (Reedl e P.inzonella illus.a Reed - Plesigcyprinel-
la cari nata Holdhaus,

Intercalados nos siltitos ocorren calcãrios de colo-
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ração branco-anarelada na forna de bancos corn espessura en torno
de 0,50 netros, chegando excepcionalmente a atingír 1 rnetro. Há

casos en que o calcãrio é oolítico e com estratificação cruzada
de nédio porte. A16m dos bancos, os calcãrios podern aparecer co-
mo pequenas intercalações ern forna de leltos centim6tricos com

estruturas do tipo "f1ase¡", Tarnbém írparecem concreções carbonáti caç in
tcrcaladas nos siltitos,5âo elipsoidais co¡n eixo naior atingindo 15

centÍmetros e paralelo ao acamanento, (Foto 15J.

Na rodovia BR-153, a una distância de 10 quilômetros
de Santo Antonio da Platina, PR, no runo de Ibaiti, PR, encontra
-se un aflorarnento cotn um banco de calcário com cerca de L metro
de cs¡ressura, sotoposto a siltitos. Esses calcários são oo1íti-
cos, quase totâlnente silicificados e apresentam estruturas como

estratificação cruzada e marcas onduladas. (Foto l6). Entre
os siLtitos itÌtercalam-se pequenos níveis não contínuos de calcá
rio branco. Os calcários acirna ¡eferidos possuem uma matriz friá
ve1, perni.ti.ndo uma separação relativamente fãci1 dos oó1itos, e

inclusive estão sendo objeto de estudo e classificação por I.D.
liinto e M.R. Lina (no prelo) quanto ao conteúdo em ostracodes,fo
raninífe¡os e conodontes.

Algumas conclusões prelininares desses autores (in-
formação verbal) se revestem de grande inportância para a eluci-
dação do arnbiente deposicional da Formação Estrada Nova, Os os-
tracodes incluem pelo menos cinco esp6cies, todos pertencentes
ã sub orden Podocopida e. apesar de pouco ornamentados incluem
seguramente o gênero Bairdia, tipicanente rnarinho. Quanto aos
forarniníferos, são arenãceos, con formas uni ou bilocul¿rres, com

alguns provãveis representantes da f a¡nl1ia Saccaninidae, Os cono
dontes contan con poucos exemplares em condições de identifica-
ção, porén se tratan de Gnathodontidae, possivelmente associados
ao gônero Gondolella.

O litossoma Serrinha conslste de silti-tos de colora-
ção arroxeada e avermelhada, algumas vezes cinza-escuro interca-
lados corn carnadas e lentes de arenito fino, branco e cinza cla-
ro, e presença de concreções carbonâticas de forma elipsoidal con
eixo rna.ior vari.ando de l0 a 1-5 centínetros ¡rara1e1.o aos estra-
tos. 0s siltitos apresentan estruturas do tipo "f1aser", marcas
ondul.adas e gretas de contração. Tanbé¡n ocorr€n arenitos de colo-
ração rosa-arnarelada corn estratificação cruzada tangencial, ãs

vezes acanal ad4.
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No trevo de Santo Antonio da platina, pR, jã na rodo
vía BR-153 runo de Ibaiti, pR, af lorarn, subordlnadamente a silti
tos' intercalações de nÍveis de calcário de cor cinza e de silti
tos carl¡onãticos com grande núrnero de conchostrãceos indetermina
dos e relativa abundância de escanas de peixe. A presença de sir
titos con intercalações de calcário pode representaî una recor-
rência de sedinentos de águas rnals profundas e arternadamente con
dições de ãguas rnais rasas e oxidantes,

Não foi dado a observar o horizonte con lamelibrân-
quios da espécie tS!@, conforne referido
por Mendes (19S4) e Mendes e Fú1faro (19óó) no litossona Ser_
rinha.

QL¡anto ãs relações espaciais entre esses litossonas
ten-se 

'm ¡:.sicionamento arternado entre os mesmos na vertical.
o serrinha se sobrepõe ao Teresina e este ao serra Arta coÌno é
a -sequência nornal da coluna estratigrãfica da bacia do paraná,
contudo, são encontradas sitr.rações dive¡sas onde o litossoma ser
ri nha pode cst¿ìr âssentado diretamente sobre .o 1i toss ona basar,
e¡ntremeado ao litossoma Teresina, evidenciando constantes oscil.a
ções nas condiçôes deposicionais dent¡o da Forrnação Estrada No-
va. (Foto 17),

Não foi realizado mapeamento geo169ico na região de
Joaquin Tãvora, PR, utilizando-se assirn o napa geol6gico de Viei
ra (I973) que abrange essa ãrea com algumas modificações na par_
te referente ao centro su1 do Estado de são pauro (Fig, z).0 autor
(op. cit.) cons:idera Serrå Alta e Teresina na categoria dc Forna
ções dentro do "Grupo" Estrada Nova,

Na presente dissertaçâo, a estratigrafia utilizada é
diferente, nìas l)a.a o Es tado do paranã , a natureza litor69ica e
as esttuturas sedimentares sugercm que se tratam dos nesmos li_
tossonas Serra ,A1ta e Teresina ora empregados, de nodo que foi
pos.síve1 a compilação do mspa de Vieira (op. cit.). Como para o
lstado de São PauIo cí este¡rdida ¿l nìeslìa estratigrãfia, con a
qual não se concorda presentemente, foran feitas nodificações na
porção relacionada ã região de Fartura, sp, consicleranclo-se in-
clusos na l:ormação Dstrada Nova indivisa, as ,'Fornações,, por a_
quele autor empregadas mais o ,'Grupo" Rio do Rasto,
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I0.2.2. AnãIises Químicas nos calcários

De acordo com o já mencionado no ítem 1.3 forarn rea-
Iizað,as anãlises químicas quanto aos teores de elernentos nenores
e traços de diversas anostras provenientes do nordeste paranaen-
se, Na Tabela V consta a procedência de cada amostra com sua
respectiva posição estratigrãfica, enquanto que na Tabela VI es-
tão os resultados das aná1ises,

0s calcãrios do litossona Teresina (anostras I e 11)são
oo1íticos, associados a níveis de coquinas e com estruturas se-
climentares vetoriais (narcas onduladas e estratificação cruzada);
por isso fo¡an descritos, nâcroscopicarnente, cono extreìnamente
senelhantes aos calcários da Formação Estrada Nova na região de
'l'aguaí, SP, que, por sua vez apresentam as mesnas característi-
cas. As anãlises dos teores de Ba, Zn, Cu, Ni, Sr, Rb, MnO e

Ti0, dessas anostras confirman essa identidade, pois esses valo-
res estão incluÍdos entre os teores nãxinos a nínimos obtidos
por Suguío et a1.1i (1974) para os calcãrios oo1íticos da região
cle Tagu aí , SP.

0s resultados obtidos serviran somente para assina
lar a si¡nilaridade entre os calcãrios do litossoma Teresina no nor-
deste do Pa¡aná con a nesma litologia que aflora em posição es-
tratigráfica correlacionãvel en Taguaí, SP.

10 ,2 ,3 " Seções Delgadas

A seção delgada de urn dos calcãrios oolÍtj.cos do li-
tossoma Teresina (amostra 10 - TabeIa IV) mostra, sob nicroscó-
pio petrogrãfico, os oóIitos com diâmet¡o de 0,5 a 1,0 milímetro.
De aco¡do corn a classificação petrográfica de calcãrios por Folk
(1959) - Tabela I, o nesmo pode ser chamado de oosparito fossilÍ
fero ou oôbiosparito representando os 06litos mais de 253 do vo-
lune totaL da rocha (no caso 61e,) , os f6sseis (fragnentos de con
chas) - 16$, intraclastos - 23Í .0s espaços entre os o6litos são

cinentados por calcita, (Foto 19).

Na Lânina da arnostrâ 11 (Tabela IV) , os o6litos são en

menor número (99) que os da 1ânina 8, predonrinando os intraclastos
(44t) com diâmett'o entre I a 4 nilÍmetros, e os fósseis - fragmentos a
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longados geralrnente cle conchas e algas (35% do volume total da
rocha) com dirnensões de 3 a 4 nilínetros. A ¡naioria dos intra-
clastos e oólitos estã parcial¡nente substituída por sí1ica, en-
quanto que poucos fragrnentos orgânicos se achan substituídos. (Fo
to 20). O cinento 6 de calcita cristalina, e esse calcãrio 6 de-
signado intrasparito fossil"ffero, segundo Folk (op, cit.) ou pa-
ra uma classificação nais cornpleta pode-se proceder como no Glos
sário de Bandeira Jr. (1977), co¡n a denoninação de intrabiooospa
rito.

ljsses calcários parecern ter sido depositados enr an-
biente epinerítico de águas rasas e turbulentas, como evidencia
a grande ocorrência de oõlitos e intraclastos, segundo considera
ções já feitas para os calcários oolíticos da região de Taguaí,
SP.



TABELA V - Relação das arnostras corn

estratigráfica, nature z a

tt
AMOSTM I UNIDADE ESTRATIGRÃFICA I LITOLOGIA

I

?

4

5

6

7

8

9

Se¡¡inha

Serrinha

Passagern Tere s i na
- Ser¡inha

Teresina

Te¡esina

Teres ina

Teresina

Teresina

Teresina

calcário

concreção carbonáti ca

calcãrio

calcário

calcário

calcário

cal cári o

calcário o 01ít i co

calcário

especificação da unidade
1itolóqica e orocedêncì a

aoaororF
Trevo de Santo Antonio da Platina

BR-153, a 1 kn do trevo de Santo Anto-
nio da Platina, Ìumo Jbaiti

BR-1S3, a 1,5 km do trevo de Santo An-
tonio da Platina, rumo Ibaiti

BR-153, a 2,5 kin do trevo de Santo An-
tonio da Platina, rumo Ibaiti

BR-153, a 5,5 km do t¡evo de Santo An-
tonio da Platina, rumo Ibaiti

BR-153, a 9 Km do trevo de Santo Anto-
nio da Platina, rumo Ibaiti

PR-092, trevo com BR- 15 3

BR-153, a 10 kn de Santo Antonio <la p1a
tina. rumo Ibaiti

PR-092, a 2 kn da BR-153
¡

o,
l\)

I



Cont. TABELA V

AMOSTRA

l0

I1

L2

I3

l4

tç.

16

I7

18

UNIDADE ESTRÂTI GR,{.FICA

Te res ina

Te¡esina

Teres ina

Serra Alta

Serra A1t a

Irati

Taqu ar a 1

Palerno

Rio Boni to

LITOLOGIA

calcá¡io

calcário oo 1ít i cc

cal cá¡i o

concreção carbonã
ti ca

concreção c arbonã
tr. ca

cal cário

concreção carbonã
tica

concreção carboná
tica

calcário

PR-092, a 2,5 kn da BR-153

LOCAL DE COLETA

pa-oq 7

PR-092, a 13,5 kn de Joaquim Távora
runo BR- 15 3

PR-092,
BR- 15 3

kn da BR-153

Rodovia Joaquim Tãvora - Carl6polis,
9 kn de Cariópolis

Pedreira abandonada en una fazenda
municipio de Taguai - SP

krn de Joaquin Távora, rumo

PR-092, 200 netros a noroeste da
oa pala Joaqurm I avora

PR-092, 700 netros a noroeste da entra
da para Joaquim Távora

Estrada Siquei¡a Canpos - Tomasina, a
1 krn do início da estrada

no

entra

I

o\
(/l

I



TABELA VI- Conposição en elementos menores e traços de calcários e concreções carbonáticas
(unidade p.p.rn.J de várias unidades estratigráficas da bacia do paraná

A}OSTRA

l

D^

2

37s

3

Sn

735

4

<20

140

Zr

5

<20

340

6

153

<20

l\b

465

7

<20

<20

350

20

I

<20

Pb

<20

435

9

ó

105

<20

z0

l0

<5

75

As

300

<20

615

1l

8

9

100

<3

<20

780

Zn

L2

5

18

<20

<3

<20

7.I

r00

l?

1l

72

<3

2A

<20

ûr

2rs

T4

6

<5

27

<20

<20

9

t5

610

I5

22

<5

15

<20

Ni

<3

<20

1720

10

<5

8

28

<20

<3

20

<20

5

<5

80

C¡

4

15

<3

23

<)î

15

50

I2

<5

27

<20

<3

75

<20

1.2

o

Y

o

7

<20

I

<3

28
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11. 0 GRUPO PASSA DOIS E SUAS nrpLICAÇoËS PALEoGEO-

GRÃFI CAS

0 quadro paleoarnbiental do Grupo Passa Dois, apesar
do grande númelo de trabalhos a respeito, ainda ó muj.to inrplcci-
so e inconpleto.

"O. Derby foi o primeiro a supor ambicnte rnarinho pa
ra sedinentos integrantes da 56rie Passa Dois corn base em 1¿rrneli
brânquios f6sseis que observou en Teresa Cristina, PR (1978)".
(in Mendes, 1954, p. 78).

White (1908, p. 230) defendeu a íc1õia de um ambiente
f l.úvio lacustre, enquanto que Holdhaus (1918) e Clarke (1919, in
Mendes, op, cit.) reconhecerarn dentro do Grupo Passa Dois, gêne-
ros marinhos de lanelibrânquios e gastrõpodes, esses últinos na
Fornação I rati .

Cowper Reed (1927, in Mendes, 1967, p. 160), basean-
do-se ern identificações errôneas de fõsseis, considerou a fauna
corno rnarinha e de idade neotriássica, no que foi seguido por Cox
(1933, in Mendes, 1954. p, 78) em trabalho de paleontologia no

Uruguai.

E.P, de 0liveira, na Monografia do Serviço GeoI6gico,
ano de 1927, assinala que "a fauna de lamelibrânquios do Grupo
Estrada Nova se afasta completarnente das faunas perrni.anas nari-
nhas conhecidas que são exclusivanentc do he¡nisfõrio norte, re-
presentando assin uln tipo faunal característico do henisf6rio
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sul , em associação co¡n a flora de Glossopteris". Neste trabalho
cita Derby que julgava essa fauna de ambiente narinho ou estua¡i
no e de reduzida extensão horizontal. e vertical indicando inva-
sões Locais de água salgada ou salobra sobre áreas onde se depo-
sitavam sedirnentos de ãgua doce. Oliveira, (1940) considera o am-

biente da Formação lrati variãvel entre o de urna bacia fechada
a es tuarino.

Para a Forrnação Irati, ltrashburne (1950) e Caster
(1952) atribuen ambiente marinho, principalnente, devi<1o ã gran-
de continuidade e aparente uniformidade da mesma.

Oppenheim (1934, p, 23-28) associa os fõsseis de

I{esosaurus e Stereosternum da Formação Irati a ambiente de ãguas
altamente salinas, de pouca profundidade e de cârãter lagunar com

a deposição de folhelhos pirobetuninosos. Divide o Ëstrada Nova
em Grupo Estrada Nova inferior: folhe1Ììos cinzentos ou escuros
corn intercalações arenosas, não betuminosos, e Grupo Estrada No-
va superior - folhelhos argilo-arenosos, amarelados, marrons, ro
xos ou variegados, òom intercalações de canadas de arenito ma j.s

claro, subordinadanente calcãrios, concreções e canadas de sílcx,
que, pela litologia parecem se correlacionar ao que 6 consagrado
atualnente cono litossomas Serra Alta e Teresina respectivamente,
sendo que supõe para o Estrada Nova superior uma origem marinha,
epicontinental ou de deposição durente ingressões marinhas.

Mendes (1954, p, 78) cita outros autores cono Mo-

raes Rego (1930), Rothe (1937), Beurlen (1931 e 1953) ao lado
dos citados acina, que se pronunciaram sobre o anbiente da Ijo¡ma

ção Irati, por6n¡ as opiniões forarn di.vergentes, encontrando-se -
os que ad¡nite¡n anbiente de água salgada, salobra até os favorã-
veis a água doce de pouca profundldade a bastante profundas.

Maack (1947) apresenta a seguinte colun¿ì estratigrá-
fica da I'S6rie. Passa Dois, nos Estados do Paraná e Santa Catari
na :
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S6rie
Passa

DoÌ s
I::::::::::::

1,",,", ,.: 

':","., 

".

Grupo Rio do Rasto

Grupo Es trada
Nov a

f-Camadas Teresina

| - serrintra
lCarnadas Serra AI

] .u ou Formação

I Estrada Nova

l-","nsu srrictu"

Grupo Irati

Faz referência a u¡na "engranzagem" facial (interciigi
tação) ou alte¡nâ¡cia rítmica de lentes cle ',folhelhos" das cama-
das Serra Alta con folhelhos betuminosos do Grupo Irati, e tam-
bém entre as camacl¿ls Scrra Alta con folhelhos betuminosos do Gru
po Irati, e t¿.rmb6m eÌltre as canacl¿ls Se rra Alta e Teresi.na,

Para as carnadas Scrra Alta, cm cuja sequênc:i¿l se en_
contram nacleiras si.ìicificadas, atribui deposição em ¿rnI.¡iente
estuarino ou nerítico, enquanto que as camadas l'eresina - ri.cas
cm lanelibrânquios e f6sseis vegetais, e calcários oo1Íticos -
com bancos fossi 1íferos teri.am origem narinha.

iim 1948, Leaiza chana a atenção para o fato ,.le quc a
fauna da Formação Ëstrada Nova, at6 então considerada cle i.dade
triássica e de origem marinha, seria permiana e de origen conti
nental.

I.ìeurlen (1953, 1953a, 1954, 1954a, I954b) admite uma
transgressão marinha, provinda de noroeste, na bacia clo paraná
clurante o Permiano inferior e que corresponderia ao Grupo Estra-
da Nova = folhelhos Irati, camadas Serra Alta e camadas Teresina,
com i.migração de animais marinhos e, como não havia um i.ntercâm-
bio contínuo de ãgua e aninais, ficou uma bacia rnarinha i.ntracon
tinental de água salobra, reduzincìo-se a fauna e se de sc¡rvolven-
do uma fauna aut6ctone, principalmcnte larnelibrânquios con cará
ter curihali no, descendentes de ancestrais marinhos. A salinida-
dc das ãguas ficou reduzida devido ã ¿rf luência de água cloce clos
rìos en conseqr:ôncia da pequena evaporação (cli.ma {rÌo ou mocle ra
do) er tanb6rn peÌa d jminuta penetração cle águas cìo oce¡rno aberto.
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(llcurlen, 1954a, p, l). No fim da deposição das canadas Teresina,
a fauna de tamelibr'ânquios de at6 então desaparece completamente
e;n decorrôncia da redr-rção rápida e drástica da salinidade, de
modo que as canadas Serrinha (colocada no Grupo Rio do Rasto) te
riam sido depos.itadas em arnbiente de ãgua doce, A fauna aÍ pre-
sente ta¡nbén conslste de lamelibrânquios de caráter indígena, po
r6m, conpletamente dive¡sa da fauna anterior, e seria de¡ivacla
cìo gênero l'erraia, desenvolvida nos arredores da bacia.

Â fãcies das carnadas Serra Alta (Beur1en, 1954a, p.
27) indicaria sedi¡nentação en ãguas calmas e mais profunclas da
bacia, distante da região litoral , enquanto que a fácies das ca-
nadas Teresina (c1ãsticos e leitos intercalaclos de calcãrio oo1í
tico) evidenciaria ambientc de ãguas mais rasas e alternadarnente
mais prõxìrnas da região litoral,

A Irormação Estrada Nova no Estado de São Paulo, a

c¡uaI õ de noninada Coru¡¡bataí por lleurlctr , seria caracteri zacla pe
1a f ácir:s 1:i toral , ou seja, maïgem da bacia con se<.linentação in-
c;ompleta, enquanto que no Paranã meri<ì.i onal e central estaïia o

centro da bacìa com sedimentação completa e contínua e subsidên-
cia mais pronunciada, Devido a oscilações da linha litoral, às
vczes se interc¿rlariam ãs canadas Teresina, sedimentos típicos
litorâneos.

Merndes (1952, I954, 1961, 1962, t967) discorda das
conclusões dc lJeurlen acerca do ambiente da "S6rie', passa Dois,
e o considera continental, afirnando que liouvera erro quanto ã

classifi.cação cle supostos achados cle braquiõpodos e briozoãrios
nas camadas Serra Al.ta e Teresina respectivâmente. Os calcários
da Fornação Irati, a presença dc calcãrios oo1íticos na ,'fácies,'
Tcresina afastariarn a hip6tese de ãguas frias. Ësse autor confir
ma o carãter en.dê¡nico da nalacofauna cla Fornação Estrada Nova
que poderia ter una Ìigação remota com forrnas marinhas, no entan
to, .i.ndaga sobre a ausência de corais, briozoários, braquiópodos,
{oraniníferos e outros elementos associados oxclusivanente a am-
biente nari.nho. As inpressões de folhas, pínulas, caules e fre-
quentes troncos silicificados em mei o aos f6sseis aninais (pei-
xcs, lamelibrânc¡uios, raros gastrõpodos, crustáceos: conchostrá-
ccos e ostracodes relativanente abundantes) se riarn evidôncias a

lavor de arnbiente cont inen ta I para a "56r i e" passa Doj s.
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0-s folhelhos pretos da Formação Irati teriam se acu_
mulado ern ambiente pobre ern oxigônio. Quanto ã rornação Estrada
Nova, a "fãcies" Serra Alta representaria deposição sub-aquosa e
ern condições relativarnente estãveis e ¡nenos redutoras capazes d.e
permitir a sobrevivência de organismos bentônicos como pelecípo-
dos e conchostráceos. para a "fãcies" Teresína assinara a estra-
tificação rítr¡ica entre râminas de silte e de argila que inclica-
ria variação clinãtica, A presença de gretas de contração suge_
¡i.ncio arnbiente continental con exposição peri6dica clos depósitos,
assin como as marcas onduladas assinétricas, Quanto ao significa
do paleoambiental da presença de calcários ooríticos na "fãcies,'
Teresina, o autor ressalta que indicaria águas rasas e agitadas,
mas que a ligação entre o61ito e água salgada não é necessãria.
A "fãcies" serrinha sugeriria maiores persistência das condições
e conpetência dos agentes cle transporte e corresponderia, na
naior parte, a dep6sitos lacustres. Segundo Mendes e Fúlfaro
(196ó) ' a essc arnbiente estarian associaclos conchostráceos en
profusão, relativa abundância de restos de peixes e moluscos, e
prescììça de c¿rn¿ldas de calcãrio,

No trabalho de 1967, ¡{endes cita Salamuni (19(.l3) que,
estudando as estruturas singenéticas das "fácies" Teresina e ser
rinha concluiu por um paleoarnbiente não rnarinho, Sabe-se que o
último autor (in Landim, 1970, p. 91), a partir do conjunro de
()struturas sedinentares (estratificação irregular, estratifica-
ção rítmica, mi crolarninação cru zac1a, gretas de contração , marcas
onduladas de corrente, conglomerados e brechas intrafornacio-
nais, diastenas e possíveis orifícios cÌe vermes) e li.tologia as_
sociada chegou à conclusão de que os ambientes rnais provãveis
para a deposição desse pacote seriam planícies de mar6 ou planí_
ci es de inundação, ace i t ando rnais o ambiente continental.

Mezzal ira (19ó4) díz que, quanto ã Formação Irati se
pocle afirmar que o ambiente 6 não naririho, e que os f6sseis vege
taj s indicariam, provavelmente , proximidades da costa, para a
I;ormtrção lstr¿rda Nova defende a hip6tese de anbiente continental,
apoiando-se nos nlesnìos arguncntos cjos trabalhos de Mencles.

I-andjm (1970) tambõm concorcla com lvlendes acercâ tlo
anhiente do Grupo Pa.ssa Dois, pois que " examinancio as estruturas
sed-inì(] ntarcs des-sa ,nidade I i t o e s t r a t i g r ã f i c a na baci a do rio co
run)bataí, sp, vcrifj.cou cìue , en conjunto elas inclic¿rrn deposição
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continental e, isoladamente r não favore cern a hipótese de ambien-
te tjpicanìente narinho, As Forrnações Irati e Estrada Nova teriam
sido depositadas em arnbiente lacustre, só que a segunda em zonas
ben menos redutoras que a prirneira e, para o topo da Fornação
Estradâ Nova haveriam fases indicativas de arnbiente fluvial com

anpli tude restrita.

Northfleet, Medelros e Muhlmann (19ó9) colocarn como

unidades litoestratigrãficas do Grupo Passa Dois, as Formações I
rati, Serra Alta, Estrada Nova e Rio do Rasto, Pelas caracterÍs-
ti.cas litol6gicas, a "Formação" Estrada Nova corresponderia ao
que se convencionou como "fãcies" Teresina e "fãcies" Serrinha na
part o sr¡per j.or da Formação,

Â ocorrêncía de urna transgressão marinha iníciada no
Pernlìano mõdio até o Permiano superior e representada pelos secli
rnentos da parte superior da Formação Rio Bonito e porção basal
da Fornação Pale¡mo, seguiu-se o levantanento do bordo oeste e

sul da bacia, sendo que "as rochas das Fornações Irati e Serra
Alta represcntarian uma fácíes mais estagnante do nar Pa1ermo".

As estruturas sedimentares da Fornação listrada Nova,
cÕnìo estratificação lentic¡.¡lar (tipo "f1aser") e gretas de con-
tração teriam se forrnado en arnbientes de águas rasas de planí-
cies de narés, ficando para as camadas vermelhas da Formação Rio
do Rasto o iníci.o do ciclo de sedinentação continental.

Fúlfaro (f971), adotando a nomenclatura estratigráfi
ca clc lvlende-s e'Fúlfaro (I966) para a Fornação Estrada Nova, refe
rc-se aos litossomas Serra Alta, Teresina e Serrinha, contudo,
quando da aná1ise do mapa de "trend su¡face analysis" para unicla
des estratigráficas do Grupo Passa Dois, considera conjuntamente
as Formações Irati e Serra Alta, segr.rindo-se as Forrnações Estra-
d¿r Nova e Rio do Rasto, lJma das razões alegadas para juntar os
dois ciclos seria que a lrormação Irati representaria uma fãcies
de condÍções mais redutoras dentro do arnbiente <le sedimentação
Serra AIta. Para a Formação Irati admite r-rm ambiente de deposi-
ção normal com lagunas e bancos, lÌesst: s últinlos a deposì.ção dos
calcãrios e dolomitos en forna de lentcs, Afirlna que os Iitos-
somas Se¡ra Â1ta, Teresi.na e Serr:inha são fãcies interdigitadas
(:i n Mendes e Fúlfaro, 196ó e Mendes, 1.967) e representan um anì-

biente continental, sendo os siltítos e ritmitos Serra Alt¿l se-
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dimentados nas porçôes rnais profr.rndas da bacia e en condições
redutoras, enrbora ern direção ã nargen 1es te nuitos sj. l ti tos este
j am relacì.onaclos ¿,. depõsitos de l.agunas taml¡é¡n sob condições re-
dutoras.

Para o litossoltìã Teresinar a pr.esença de algurnas es_
truturas sedinentares como gretas de contração, marcas onduladas,
"ripple drift cross lamination", brechas intråformacionais entre
outras, indicaria águas rasas e o anbiente deposicional seria la
custre e de planícies de inundação associadas aos 1agos. Cita os
calcários oolíticos con estratificação cruzada das regiões de Ta
guaí, SP e Porangaba, SP corno sugestivos de clep6sitos de praj-as.

Na rcgião de Car16po1is, pR (Fú1faro, op. cit.,p.(r8),
espcssas c¿¡ma<1as de arenito do litossoma Serrinha estão direta_
ncnte sob¡e os sedimentos do litossoma Serra AIta, coÍì a omissão
do litossoma 'Ieresi:ra, o que demonstra que os três são ínclices
de condições <ìife rentes em un mesmo ambj.ente deposicional, ,'A

f¿icics Scrrinha con suas canaclas plano paralelas de arenitos e

rj tmi tos podoria rcprcsentar nesse quadro antigas barre iras ou
plaias".

Runneg¿ìr (I97 2) reite¡a o extreno endemismo dos lane
lì brânqr.rios da I.ormação Estrada Nova e faz consi<lerações sob¡e
os ancestrais dos mesmos, Quanto ã ausência de formas intermedi4
rÍas anteriores a essa fauna da Forrnação Estrada Nova, são cita-
dos Runnegar G Maxwell (1971) que conparam as condições de secli-
mentação dos folhelhos betuninosos da Formação Irati ãs concli.-
ções euxínicas do atLlal Mar Negro, onde a vida clos aninais se
restringe âs margens do Mar, Dessa forma, ',se a fauna cla bacia
do Paranã teve una dì.stribuição sinilar na época de <leposição
da Forrnação Irati, a maioria, se não tudo de seu registro po<le
ter se perdido atravõs da erosão subsequente nas margens da ba-
cia. 0s gêncros de bi.valves da Formação Ëstracla Nova são encon
trados en sedinentos de águas extrenarnente rasas e 6 razoável
sc admi.tir que seus ancestrais possam tanbém ter habitâdo um

anbiente litorâneo próximo, Consequentenente , o melhor local pa-
r¿ì se procurar pelos ancestrai.s dos nesrnos pode ser em equivaì.en
tr:s marg j.nais da Formação Irati onde urna fauna de água rasa pos-
s¿ì ter sobrevivicìo",

Vieira (1973) deno¡nina cle Grupo Ilstrada Nova ao con-
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junto de Fornações Irati, Serra Alta e Teresina. Con respei.to
ã origem dos sedlmentos da Formação Irati, teriam sido deposita
dos en águas relativamente profundas e rnal arejadas, sob condi-
ções predominantenente sapropé1icas. A litologia da Irormação Ser
ra Alta, que 6 considerada urna recorrência dos folhelhos da por-
ção inferior da Fornação Irati - Mernbro Taquaral , rnais o conteú-
cÌo paleontolõgico indicarian anbiente de ãguas calnas e profun-
clas de urn mar interior. Esse autor apóia a hipótese de Ileurlen
acerca do arnbiente dessa Forrnação. Para a Fornação Teresina, es-
truturas corno estratificação rítrnica, estratificação lenticular
(tìpo "11aser"), gretas de contração e calcários oolíticos e co-
t¡rrirras seriam formados em bxtensas planícies de naré de "uma ba-
cia narrnha intracontinental de ãguas salobras", pois, com l¡ase
no conteúdo fossilífero, novamente adota a idéia de Ileurlen para
a origcrn desscs scdimentos, O Iitossona Serri.nha 6 enpregado a-
qui. na categoria de Formação e faz partel do chamado Grupo lìio
clo Iìasto, e seu anbiente deposicional seria o cle planície de na-
r'õ. No topo clcssc Grupo cstaria una fãcics dc arìlbientc cont j.nen-
tal f luvia I clue corre sporr<ìeria ã Formação l{orro Pelado , porõrn
nas conclusões do trabalho, o autor propõe que o Grupo seja re-
baixado para Formação sen as duas divisões acimtr, pois essas fá-
cies apresentan frequente reco¡rôncia.

Convén assinalar que nÕ presente trabalho, não se
concorda con essa recorrência citada por Vì.eira (op, cit.) e

para i lustrar, a tr¿rnscrição de Fú1fâro (1971 , p. 60) : a única
part c do ciclo que niìo recorre na succssão cs t ra t igrãfic a ó a

Irormação Rio do Rasto quc capeia a scquência dos sedi¡nentos da

Fornação Is t rad ¿¡ Nova sem qualquer d iscordância".

A coluna estratigráfica da bacia do Paraná segunclo
Schncirler, I'luhlnann, Tomnasi, Nlecìeiros, Daernon c Nogueira (l 974)
õ variável segundo a localização geográfica. Assim é que na por-
ção sul da bacia o Grupo Passa Dois õ constituÍclo pc1.as Iìorna-
ções Irâti: ¡'lcmbros Taquaral e Assistôncia; Scrra Alta; 'f e rcsì.na
e Ri o do Iìas to : lrlcmbros .Serrinha e llorro Pelado , enquãnto que
nos Irstados de São PaulÕ, Goiás e Mato Grosso, a Formação Corr¡m-
bat¿¡í seria corrcspondente ã Formação Serra Al.tä e Tcresina e

tambõn ao Mcnbro Serrinh¿r rla Formação Rio cìo Iìasto que 6 contí-
nL.¡o dr:sclc o lìio Gr¿rnde do Sul. ¿lt6 o nordeste do Paral.rá oncle pas-
sa latcralmcntc para a Formação Corumbataí.
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Ao Menbro Taquaral, base da Fornação Irati, atribuem
anbiente ¡narinho de ãguas calnas, abaixo do nível de ação das
ondas, enquanto que ao lvfenbro Assistência caberia deposição em
ambiente marinho de ãguas rasas e sob condições reduto¡as com
deposição de folhelhos betuninosos associados a calcãrios.

O anbiente de deposição dos sedinentos cla Formação
Serra Alta seria o nesmo do Mernbro Taquaral, apenas que na fase
final da sedinentação as ãguas se tornarâm rnais rasas e agitadas
co¡n início da deposição de siltitos da For¡nação 'reresina. Tanbém
são citadas recorrências cle sedimentação Serra Alta na parte ba-
sal da lrormação Teresina devldo a oscitações no nível das águas.

A alternância de folhelhos e siltitos na base da
Ìrormação Tcresina indica¡ia uma transição de ambiente rnarinho
mais profunrìo para ãguas mais rasas e agitadas sob a ação de na_
rés com arnbientes cle infra-lnar6s, entre-marõs e supra-marõs, os
quais serian caracterizados pelas estruturas como gretas de con_
traç:ão, marc¿ls onduladas, mi.crolarninação cruzada, laminação len-
ticula¡ (tipo "flaser,'). Iarninação algã1i.ca e presença <ìe calcá
rio oo 1ít i co e. níveis <le coquinas.

0 Menbro Ser¡inha, incluído na Fornação Rio do Rasto
rer)rcsentaria un arnbiente de transição entre os depõsitos de
águ's rasas da Fornação Teresina e os depésitos continentais f1u
viais do Membro Morro pelado,

para a Fornação Co¡umbataí, indivisa na porção seten
trional da bacia, al6m das estruturas citadas para a Fornações
Serr¿l Alta e Teresina nos estaclos sulinos, fazem referências a
estrornat6litos abundantes nos calcários da porção superior cla
Irormação, rcafirnando o ambiente litorâneo de ãguas rasas, sob
ação de marõs e dominado poÌ extensos tapetes de algas. Tamb6rn
"as pequenas osciraçôes do arnbiente sedimentar na região de são
Paulo ¡rernitiram a permanência da fauna que, nas áreas mais â
sr,rl , foran modificadas ou extintas pelos início <Ja prograclação _

dos c1ásticos relativamente rnais grosseiros da sedimentação se¡
ri.nha".

Sugui.o, Salati e Ba¡ce1os (Ig7 4) tanb6m deram sua
contribuição ao estudo do palcoambiente da Forrnação Estrada Nova.
Para isso estudârân os calcãrios oolíticos de Taguaí, Sp, quanto
ãs cstruturas sedirnentares: estratificação cruzada, laminação
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cruz¿¡da por rìigração de marcas onduladas, naïcas onduladas, gre-
tas de corÌtração e natureza oo1ítica dos calcárj.os; anã1ises
químicas: elerncntos rnaiores I nenores e traços, cornposição isot6-
pica em Cn/CtZ e Org/016; concluindo por um ambíente de ãguas
agitadas dìirante a deposição dos calcários e coÍì frequentes expo
sições dos sedimentos e con rnais característica de água salgada
que de ãgua cloce.

Ragonha (1978) estudando fósseis de peixes do Mernbro

Taquaral, colocado na base da Fornação Irati e tanbén pelas ca-
racterísticas lito16gicas, adrnite "urn ambiente ma.rinho costeiro
con forte influêncía continental, evoluindo para ambiente lagu-
nar euxínico separado do corpo nerítico por cordões de barreiras
edificados por correntes marinhas e¡n material oriundo do conti
ncntt,". O fa1 o nai s irnpoïtantc 6 que csscs pc ixcs são s imi l"ro, ,

a níve1 de esp6cie, a exemplares da f orrnação Pastos llons da ba-
cia do Maranhão que têm idade eoperniana e esta correlação suge-
le um possíve1 intercâmbio entre as duas baci.as ainda no Pcrmia-
no i nferi or 

"

A nova inforrnação deve gerar nuíta controv6rsia, já
que parå todo o Grupo Passa Dois é atribuÍda idade perrniana sup.e

ri or.

iìú1f aro, Saad, Canpanha e Canuto (1978) tecern consí-
derações bastante .interessantes a respeito do anbiente de sedi-
mentação da Formação Ëstrada.Nova, estudando testenunhos de son-
dagcns na região de Laras, SP, As estruturas sedirnentares fÍsi-
cas: nicrolaminação c¡uzada, gretas de contração, escavação e

preenchimento, coquinas in<licam ãguas rasas alternando-se com ca
rnadas naciças jã de ãguas mais profundas. Importante contribui-
ção foi dada pelas est¡utu¡as biogênicas, principalmente os tu-
bos en forna de lJ que são at¡ibuídos a animais com habitat na re
giâo praial de ambiente marinho. Associando os dados sobre estru
turas sedimentares ã litologia, concluen por una deposição em arn

bient.e de inter-marés, adnitindo cssa gônese para grande parte
da Formação Ilstrad¿¡ Nova no Estado de São Paulo.

Gama Jr. (1978) ao estudar a sedimcntação do Grupo

Pass¿r Iloi s (exc1r:sive Formação Iratil ¡rropõe o <1ue denominou Sis
tena Deltáico do Ëspigão, um delta do tipo destrutivo, doninado
por mar6s, para a gênese dos sedimentos do Grupo. No mesnìo traba



tho coloca grande parte do Estado de São Paulo no que denominou
planície de naré Coru¡nbataí, estabelecendo tambén uÍì limite
geogrãflco de ocorrôncia sincrônica de sub-ambientes, grosso mo-
do, coincidente com a ãrea da barreira descrita.



12. CONITRONI'O DA RËG]ÃO DI] FARTURA, SP COM O NOIìDES-
'II] PARANÂIìNSI]

NotoCaì]teãcstratigrafiac]oGrupoPassirI]oisnaá.
r"ca napeada poden ser feitas algunas considerações, confrontan<ìo
-¿rs con dados obtidos a partir de obscrvaçõcs geológicas e daclos ì

bibliogrãficos na ïegião no¡deste do Estado clo paraná. 
i

'NarcgiãodeFartuÏa,SP,aIormaçãoIratiocorreco¡tt
bancos de calcário dolonítico em forma lenticular ou clescontíntra, 

l

prccloninanclo os folhelhos negros sobre os ¡:rimciros, No norcleste j

paranaense, sua ocorrência tanb6n õ bastante restrita, con espes 
I

sura inferior a 10 metros, ficando os bancos calcários como fei- |

ções securndãrias. evidenciando a lenticularidade dcssa fácj es. 
l

l:úlf aro (ì970) cita a presença de un banco calcário em um aflorg 
I

mento situado a 4,7 quilômetros de Quatiguã, pR, ern tlireção u ,

Siqueira Carnpos, PR. Segundo o mesmo autor, o predomínio clos fo- 
l

.l hcl.hos ncgros sobre os carcãrios é uma feição constante <resrie I

Angatuba, SP at6 Fartura, SP, como nos Estados do paranã e Satìta
Catarinir.

A Irornação Estra<ìa Nova apresenta na área nape atla una
feição anônala qrle é o grande clescnvolvimento dc uma fácies cul-
cária, de carãter lenticular, represent:rda por um banco distinto
n;.r região clc. Taguaí, Sp.

Utn l-âto que cornprova a lcnticr-¡larida<ic dcssa fácies 
.

õ cluc nir serção coJ.unar (Iììg. 3) construícla na rìova estríìda lìaÌtì.r ì



- 78 -

ra-Piraju, sP, englobando toda a sequência sedimentar cla Fo¡rna-
ção ììstrada Nova e a una distância de cerca de 10 quilômetro-s das
pcdreiras de calcãrio de TaguaÍ, sp, os bancos de calcário oo1í-
co não estão rcpresentados.

No E-staclo de São paulo não 6 possível se mapear os
litossomas Serra A1ta, Teresina e Serrinha (conforne designação
de Mendes e l'úlfaro , 1966) corno uniclades 1i toestratigráficas dis
tintas dentro da Formação Estrada Nova, porðm, o que ocorre na
área são litofácies evocativas ora do ritossoma serra Alta, ora
clo l'eresina ou do scrrinha que não apresentam grande continuida-
de vertical' o banco calcãrio e siltitos intercalados da região
de f ilguaí, SP, podern ser referidos ao Litossoma Tcresina, enquan
to que siltitos banqueados e arerìitos finos inte¡calados com fai
xas "tcresinóicles" significan naior capacidacle cle transporte clo
agcnte deposicional e seria¡n sugestivos da ',Fácies', Serrinlia.

No nordeste paranaense, a partiÌ de uma distânci.a de
30 r¡ui1ôrnetros de Fartura, Sp, expõern-se secluê'cias típicas cle
cada un dos três litossomas da Fornação Ëstrada Nova, senclo, por
tanto, perfeitamente mapeãveis no estado do paraná. Menrres e Fúl
faro (19ó6) mencìonarn a ocorrência de lamelibrânquios cro gênero
Maackia em sedinentos da ',Fácies" Serra A1ta, a cerca <le g,7 qui
1ômetros de Carlópo1is, pR, entre essa localidade e Joaquim Távo
ra, PR. Fúlfaro (1970) chama a atenção para o fato c1e que esse
gônero nunca fo¡a refe¡ido no Estado de São pau1o, sendo que no
presente trabalho se confirmou essa obscrvação.

Com base na diferenciação faciolõgica e faunística
entre a região de Fartura, Sp e o nordeste paranâense, pocle_se
citar a hipõtese de Fúlfaro (op. cìt,) de que teria havido, du_
rante o PermÍano, una barreira geográfica coincidinclo, a grosso
modo, cotl a calha atual do rio ltararé, que impediu a livre mi_
gração da fauna de sur. a norte dessa linha. os c1ásticos mais
finos teriarn sido depositados no raclo paulista devido ã menor
competência <1o agente de transporte e, ocasionalnente, conclições
de rnaior energi,a transgredirian ar6m da barreira levancìo ã depo-
sição de c1ãsticos mais grosseiros, como é o caso dos calcários
oolÍticos da rcgião cìe 'r-aguaí. sp, que estariam associacios a de-
põs i tos de praias.

A seqr.rência sedinentar rta Formação Ëstrada Nova na
rr:gião de Þ-artura, SP, representada por si. ltitos e ritnitos com
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as estrltturas sedimentares descritas ânteriorjnente, seria compa-
tíve1 corn depósitos de planícies de naré, evoluindo no topo da
Formação para condições nais contine¡tais conforne se nota pela
presença de sedinelttos pouco rnais grosseiros - siltitos arenosos
a arenitos finos com abundantes restos vegetais (caules),

No nordeste do Estado do Paraná as relações espa-
ci¿ris entre os litossomas Serra A1ta, Teresina e Serrinha da
Formação Estrada Nova evidencialn constantes oscilações nas condi
ções deposicionais, jã que, ora o Serrinha se sobrepõe ao Teresi
na e este ao Serra Alta en posição normal nas seções do Grupo pa:
sa llois, pode se interpor entre o Serra Alta e Teresina, ou se
entrcmear ao litossoma Teresina,

Beurlen (1953, 1953a, 1954, 1954a, 1954b) , conforme
cit¿ldo no Capítulo ll, adnite para a Formação Estrada Nova um¿r

scdirnentaçãÕ cm una bacia rnarinha, intracontinental de águas sa-
lobras, sendo quc a "Fãcies" Serra Alta indicaria sedimentação em

ãguas calmas e m¡ris profundas da bacia, distante cla região lito-
ral, e a "Iãci es" Tcresina seria atribuída a ambi.ente de águas
m¿lis rasas e a l ter¡adamcnte mais prõxinas da região litoral. Vì-
eì r'a (l!)73) irìterpretou essa ú1tima unida<le como extensas planí-
cies dc marõ. No presente trabalho 6 aclotacla a icléia rlesses auto
rcs para a região paranaense.

As camadas Serrinha estariam associadas ao nestno ci-
c1o sedimentar acilla, evoluindo para condições mais continentais
com influência de sedinentação fluvial.

NÕ Estado de Sâo Paulo a lrormação Estrada Nova scria
caracterizada pelo predomÍnio da fácies litoral, ou seja, margen
de bacia com sedinentação inconpleta, enquanto que no paraná cen
tral e meridional estaría o centTo da bacia com sedirnentação com

pleta e contínua e subsidência nais acentuacla. Esta conclusão a

que lleurlen chegou, tambõm é aqui totalnente aceita.



13. CONCLUSOËS

0 estudo da geologia da região de Fartura, Sp, assim
como a comparação da Formação Estrada Nova conl a área acì j acente
paranaense, tornou possíve1. se chegar ãs seguintes col.rclusões:

a. A rápida sucessão e reduzida di.stribuição horizon
tal das unidar.les estratigrãficas são sugestivas de urn conjunto
tecto-sedimcntar ativo no passado geol69ico.

b. 0 contato entre as Formações Irati e Ëstracìa Nova
parece ter sido o plano preferencial de intrusão do "sill" de
diabãsio situado entre as localidades de Fartura, Sp e Taguaí,
SP.

c. A Formação Irati 6 de pequena expressão na área e
se apresenta con predomínio de folhelhos negros, sendo raros e

descontínuos os bancos calcários que ocorren sob forma lenticu-
I ar,

d, Corpos lenticulares de calcãrio ool.ítico conr es-
t rat i fi cação cruzada encontrados pr6ximo ã roca l idade cle 'l'aguaí,
SP, com espessuras entre 2 e 6 metros, constituem una ocorrênci¿r
única na Forrnação Estrada Nova no Estado de São paulo,

e. À Formação Est¡ada Nova na região cle Fartura, Sp,
foi atri.buírla cleposição em anbiente de planícies de naró, com
alguns dep6sitos locais de praias, evoluindo no topo rìa Formação
para condiçôes m¿ri s continentais,
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f. A Formação Est¡ada Nova 6 indivisa na área paulis
ta, não sendo possíve1 se nìapear os .litossomas Serra Alta, Tere-
sina e Serrinh¿¡ cono unidades estTatigráficas distintas.

g, Dentro da Forrnação Estrada Nova ocorrern litofá-
cics cvocativas de cada litossona.

h. No nordeste paranaense a Formação Estrada Nova 'e

representad¿ì por ulna seqr.rência depositada em ãguas calmas e nais
profundas de un nar interior; em anbiente de planíci.es de mar6,
nostrando para o topo influência de sedirnentação continental flu
vi a1.

i. No lado pa¡anaense os três litossomas da Formação
Iìstrada Nov¿r são perfeitamente rnapeãveis.

j. Lamelibrânquíos do gênero llaackia sornente foran
registrados no Estado do Paranã.

l. A diferenciação faciológica e faunística da Forrna

ção Iìstrada Nova na região de Iiartura, SP e no no¡<leste paranaen
sc sì.rge re una compartimentação da bacia do Paranii durantc o Per-
niano, scndo que as duas ãreas teriam corno linite da barleira geo

gráfica, grosseiramente, a atual calha do rio Itararé.

m. Um sistenra de faLhamentos escalonaclos, de direção
N45li, õ o maìs proeminente, geralmente preenchido por diques de

diab¿isio, sendo constituÍdo por falhas de grande extensão e com

pequeno rnovimento de rotação dos blocos ocasionando rejeitos di-
ferenc i ai s ao longo do ¿llinhanento.

n. Corpos de arenitos cla Formação Botucatu intercala
dos con rochas bãsicas, na ser¡â da Fart-ura, podem ser explica-
dos como repetição clo contato arenito-basalto por un escalonanen
to de blocos socrguidos cm direção ao alto da serra. Outra hipó-
tese seria a de quc corpos intrusivos no Arenito llotucatu dariam
a f: alsa impressâo da repetição do contato entre essa unidadc es-
trati¡lrãfi ca e os basaltos.

o. iralhanentos corn diques de diabásio associados o-
rientaranì a mor{ologia do relevo atual-, cuja expressäo principal
õ a s crra da lrartura"

p. "Anfitcatros de erosão" são feições morfol6gi.cas
de recuo da frcntc da se¡ra da Fartura e estão ligados a um sis-
tena de falhas NE, ortogonal e coÌtando o supra citado, provavel



mente posterior ao nagmatisno (J-K)
di.abásio as sociados .
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pois não ocorreÍì diques de

Garna Jr. (1978), ao estabelecer um nodelo geornórf ico
para a sedimentação do Grupo Passa Dols, com exceção da Formação
Irati, coloca a divisão entTe o sistema plataforrna epinerítica
Serra Alta e a frente deltáica Serrinha, que bordeja o sistema
de pJanície de nar6 Corurnbataí, aproxinadanente na região do
atual rio fietê. A região de Fartura, SP/Carl6polis, PR estaria,
portanto, na plataforrna epinerítica Serra .4.1ta, o que não cor-
rcsponde ã realiclaclc, para este ponto do quadro geral.

O linite proposto por Gâmâ Jr. (op. cit.) não parece
ter e.sta reguli,rridade podenclo, en certas regi ões, cono a estuda-
da no presente trabalho, encontrar-se bem mais a sul do atual rio
'l'i.ctô.
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ANEXO I

D0cUMBNTAÇÃO FO',TOGR.Ãtr t CA



t;o'i.0 I - Vista Geral
fi teat ros de

da Serra de

erosão".
F¿rrtura - "An

IrOl'O 2 - Siltitos da Formaçao

t ¿lclos po r d ique de

sc a "si11". Rodovi¿r

I)iraju (SP).

Ls tracla Nova co_I

d i abãsio que pas -

nova Fartura



IrO'l'O 3 - llanco
silti
Nova.

Pretct
SP.

cle calcãr'io oolítico sotoposto a

tos arroxeados, Formação [:strada
Vista geral da Pedreira do Pat¡

- [ìazenda São Vicente - Taguaí ,

IrOl'O if - Calcãrio oo1ítico com estratificação
cruzada, Formação Estrada Nova. Pe-

clrei ra do Pau Preto - Fazenda São Vi

r-ente - Taguaí, SP. '



FO'IO 5 - Laminação lenticular ("Flaser")
titos da Formação Estrada Nova.

via nova Fartura - Piraju (SP) i

6?, da Seção Colunar

em sil
Rodo-

nível

Forma-

- Fa-
FOTO 6 - Marcas onduladas

ção Estrada Nova.

zenda São Vicente

em siltitos da

Pedreira Velha
- Taguaí, SP.



FOTO 7 - Gretas
náti co

tico,
Ve tha
.SP.

FOTO 8 - Nódulos es f éri cos

lex em calcârios
ção Estrada Nova.

to - Fazencla São

de contração em argilito carbo
preenchidas por calcãrio oolí-

Formação Estrada Nova. Pedreira
- F'azenda São Vicente - Taguaí,

e elipsoidais de sí
oolíticos da Forma-

Pedreira do Pau Pre

Vicepte - Taguaí, SP.



FO'l'O !) - Coc¡uina

I;strada
d¿r São

com m¿ìtrtz oolítica.
Nova. Pcclrei ra Velha

Vicente -'faguaí, SP.

^#"ìi**
;'/r¿-¡{!ù}_

\1L,,- .-

Iìornraç ão

- [ì¿r zen-

I

;h t''t.

Ir0lO l0 - ivlolcle

c arl o

Nova.
(sP),

cle larnetibriìnrluio não idcnti fi-
('rn siltittts da [;ormação ]:str¡tcl.t
I-.stracllr vclh¿t []arttìrit - Pir;rirr
Km l5,5. 'lamttnho natttrlt I



ç:,h
È..

t;0't'0 I I Ir:;tratificaçãtt crttzaci¿r cm arr:ni tos cia

Irornraqão llotr.rc¿rtu/l'ira¡nbói:r. Iìodovi a

no\¡¿¡ F¡rrtur':r - Pir:rjr-r (SP), r)roximirì¡t
,.lcs clr: Saruta.i¡i (SP).

l)ic¡rrL. r.te rli abãs io r:ol't ¡tndc; arcti j toc tlrt

lìorlli;rçiio IÌotilr:l tt¡/i' r l'ltntbóitt. Ilotlovi lr

n()\'iì lìurtirr'¿t - l)i t'tr-i tr (,S[-'.) , ì)t'ox illtidrt-
,1,'i ,lr iì;rlr.rllri¿i {:ìt)).

tro'ì(i I .l



FO'I'O l3 - Fciç:ão de

sio. Visto
- I)i r;tjt.t,

relevo de di.c¡ues de diabã-
r.l il rotlrtvi¿r nova [ì;lrtrrr¿r

.sl).



F0T0 14 - Concreções carbonãticas em siltitos do

litossoma Serra Alta. Rodovia Carl6po-
lis - Joaquim Tãvora (PR) . 8,7 Km de

Carl6polis, PR.

FOT0 1.5 - Concreções carbonãticas em

I i tossona Teresina. Rodovia
I ,5 Km do entroncarnehto com

no a Ibai ti , PR.

siltitos do

PR-092, a

BR-153 ru-



.l'+tb.

,,?|

4_Í'

FO'IO l(r - Calcãrio oo1ítico conì estratificação
cruzada - litossoma Teresina. Rodo-

via IIR-153, 10 Kn cle S..¡\. Platina,PR,
runìo a Ibaiti, PR.

.J,:-!i
'tL'¿ ''

r.,
,.¡

lol'0 l7 - contato entre os litossomas
e Serrinha. Rodovia PR-092,
de Joac¡u im Tãvora . gR , rumo

PR.

'l'eres i na

7,5 Km

a Ibaiti,



FO'I'O I B Iìotonicrograf i a rlc uma seção de calcã
rio oolítico, Formação Ëstrada Novll .

o,5litos con estrr¡tuia radial, cimento
cle crrlcita cristalina e fragmentos <le
conchas, I'ctlrcir¿r Vclha - Fazcncla São
Vi cr-ntc¡ - 'f aguaí, Sl).

.l

I:otonticrograIia tle ulììa serção cle' ciilcá
rio oolítico. litossonìâ'l'crcsi¡ra. Oó-
litos conì estrr¡tLrriì radial rr urrcl:ir
cimcrrto ilc calcit;l cr'ìst¿rlinri r-: frrrg-
nìr'ntos tle corìch¿rs. l{,odolirt IIR-153. l()
l(m rlc' S.A. I)i¡r1 inl . I)lì. rlrnro :r Ihai ti.
I ) ll
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F0T0 20 - Fotonicrografia de uma seção de.calcã-
rio oolítico, litossoma Teresina. 061i
tos com cimento de calcita cristalina,

' fragmentos de conchas e intraclastos.
Rod'ovia PR-092, a 4 Km do entroncanrcnto

com BR-153.
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