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RESUHO

A Formação Estrada Nova, cons ti tuída dos membros
serra Alta (inferìor) e Teres'i na (superior), aflora nas porções
sudoeste e centro-sul do tstado de São Paulo. A Formação Corunbataí,
presente no flanco nordeste do Estado, é consjderada.i ndivisa.

0 estudo de fãci es sedimentares pnopì cìou, al ém
subdi vi são I i toes trati grãfi ca ac.i ma ci tada, a recons trução pal
ambjental e o neconhecimento de compartimentação da Bacja do pa

nã peì o Ri o Ti etê ¿urante o permj ano Superi or.

Foram distingui das nas formaçôes Estrada Nova e co
rumbataí, o'ito fãcies e cìnco subfãcjes, baseadas princìpaìmente
na assocì ação de I ì tol ogì as e es truturas sed'i mentares pr.i mãri as .

As característj cas das fãcies sedimentares e as suas associações,
levaram ã i¿entifìcação de depõsitos de alto-mar (offshore), de
zona de transição entre al to-mar (offshore) e face de prai a (shore
face), de pìanície de maré, de barra de maré e lagunan.

da

eo

ra

Na Formação Estrada
mentos de al to-mar e de pì aníci e

tação da Formação Corumbataí terj
na de trans ì ção entre al to-mar e

Nova hã um predomini o de sedi
de maré, êflguanto que a sed.imen
a ocorri do prì ncì pa I mente em zo
a face de praìa.

A deposi ção dessas formações teri a ocorri do em mar
epìcontinental, em cond'i ções de estabilidade tectônjca e ar.i dez
climãtica. A regressão do mar permiano é evidencjada peìa gradação
de sedimentos de alto-mar a planîcie de maré e de ìaguna eosteina,
peì o i ncremento de are'ias de cores avermel hadas e pe'l a ocorrênci a
de restos vegetai s , tai s como , Lgcopctclioyt,si.t dønbgi e p¿eo¡cf.¿ni¿
spp.
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ABSTRÂCT

T lxz. E¿ÍJLada Nova Fonnation, compo^¿d ctd f,he S¿nno"
AX.f.o. lL()u.)ø.,11 a,nd Tene¿ína" (uppøn) m¿nbøn¿, c)L0pó ct uf. in Í.hø ¿outh
wQ-At 

'"nd cøntna!--¿outhønn nøgittnt tt (1 the State t ( são paux-, . T h;
co ¡tunbatai Fonnation, nct nf rL¿a-¿ t sã-o pa"u!-ct, i.t contLd"e.ned. a x,a.t¿,1
aL ec¡uiva.X.ent but i¿ índívi¿ibL.ø.

0n Í.h¿ ba¿i¿ ctI thø aÍ.udr¿ o d .s edímønt.ang (cLcíe.,s, Lí
tho'stna'tigna¡cltie.tubdíviaion, pax.øct ønv íno nn entax. .tL¿c(r n^ f,rLucÍ.ío n
and fhp. tte-cctgnition od t.he co m p a.rLtn enÍ.a"1_izo-tio n od thø pa.ttanã" Ba.tin duníng th¿ La,t¿ p e,ttmía.n, hav¿ b¿¿n prt,saíb\ø.

Eight (acíø.t a.nd (¡iv e- a ub [ctciel øe.nø dí,stínguía hed
ín th¿ E¿tnada Nova and Co¡tunba.taí {onnafLon,s, bated ma-in!-r1 on
Líf.hoLct gicaL a¿,s o cía.fi'n a-nd ,¡tníntanq t ed,imønt.anq ¿Í.nuctunø,s , T he
pnopønfíea o( thetø deatunøt pø)Lnit^ the identidiccttíon td d.øpct¿
ítt od,(d.rhone, fna.n¿Ltictna.L oddahttzø_ahone.da"ce., t.id,at, dl,ctf, tid,
aL ban and, X.agtton envinctnm¿nt,5.

In Í.hø E¿ t tla.d,a Nova Fonno.Í.ion, fhø ct(¡f,sltonø and, tíd.
a[' (Lo-t depoaif.t ane. pnødomínanf, whønøa¿ ín the co¡unbataí Fotna
tíon ¿edímenfaf.ion occutttt¿d nain.Lq in th¿ t.nan,sitíonal c,(t6tnone.
a"nd .t ho nø(1a.c¿ ¿nvíno nnønt.

Thø,se [ctnnaÍ.íon¿ øenø dz¡to,sited. in o,n øpico ntinønta|-
¿¿a' unde, tøctctnica-I-Lg ai.ab[-e, cond.ítíon ctnd an anid. c.(-imaÍ,e. Re.
gnedaion ct (¡ Í.he pøtnian t¿a í¿ ¿viden¿ed bq i.he upwand poooogu o6
ctd[thone t¿dimenÍl t.o t.idal (X.at and .Lagoctn ,s¿dín¿nl¿, b..!/ fh¿
incttea,s e o[ ned ,sand.t a.nd bg thø p)Lelence od p.(.ant dotaíL,s, tueha¿, Lycopodiopsis der6yi and pecopteri s 

^pp, ín fh¿ nid.d\¿ and.
upp etL pd.rLfÁ o ( i.ltø,s e {¡o nma.tio na ,

J
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GENERAL I DADES

0 es tu do do comportamento fac ioì ógì co dos sedjmen
tos das formações Estrada Nova e Corumbataí no ts tado de São pau

lo, com base na descrìção de af Ioranentos compl ementada pela anã
'l ìse de perfi s raìos gama e de testemunhos de três poços perfura
dos pa ra petrõì eo, possibilitaram a recons trução do quadro paleo
ambiental ã época da depos i ção desses sedimentos. ts ta pesquisa
trouxe tamb ém novos subsídi os, úteis na subdivisão estratigrãf.i ca
dessas formações, tão debatida, anteriormente, peìos mais d.i ver
sos autores.

Constata-se a exi s tênci a de um grande n úme ro de tra
bal hos ' que versam sobre as formações Estrada Nova e corumbatai.
Grande pô rte do interesse das prìmeiras pes qu is as es te ve Iìgado
ðo seu abundante conteúdo foss i I ífero, seguìdo peìas estruturas
sedimentares, cujo estudo tem propiciado um melhor entend.i nrento
das cond içôes hi drodi nâmi cas de sedimentação.

S i tuadas na pa rte superì or do Grupo passa Dois da
Bacia do Paranã no Es ta do de São paulo, ess as fo rmações , estrati
graf i camente correl aci onáveis entre sì, iazem sobre os sedimentos
da Formação Irati em conta to gradacional, e enr di scordãnc ia erosi
va sob a Fornração Pir"ambóia.

A Formação Estrada Nova, composta pel os membros Ser
ra Alta (ìnferìor) e Teresina (superior), af Iora na porção sudoes
te do Estado de Sâo Paulo, desde a dìvisa com o Estado do paraná
até o Rio Ti etê, nas proxi midades da c.i da de de piracicaba -(Sp). A
partìr daí, rumo ã borda nordeste da bacia, a formação torna_se in
divisa, sendo então apricada ã seqüôncia o termo corumbataí, con
forme se verifica no mapa geoìógìco apresentado nas Fi9s. ìA e ì8.

2. L0CALTZAçõES DAS ÃREAS DE ESTUDO

Sete ãreas de es tudo fo ram selec.i onadas, em função
de sua posìção geogrãfi ca ' na faixa de af'] oramentos das fornrações

ï
I

II
j

l
I

Ì

I

l
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Estrada Nova e Corumbataí, que se estrei ta da porção s udoes te pa

ra nordeste do Es tado de São Pauì o, e da representati vj da de das
seqüênc'i as expostas,

Nas porções sudoeste e centro-sul local izanl-se as
reg i ões de Fartura-Taguaí, Angatuba, porangaba-Bofete e Conchas.
Por outro lado, foram estudadas r na pa rte mais a nordes te do Esta
do, as ãreas de Piracicaba-Charqueada, Charqueada-Ri o Clano e San
ta Cruz das Paì meì ras-Tambaú (Figs. lA e ìB).

A reg ì ão de Fartura-TaguaÍ en con tra-s e próxi ma ã d.j
visa com o Estado do Paraná, podendo o seu acesso ser feito pelas
rodovi as Castelo Branco (Sp-280), Avarõ-Iaquari tuba (Sp_225) e Ta
quarì tuba-Fartura (SP-249). Nes ta ãrea, a espessura da Formaça'o
Estrada Nova õ difícil de ser determinâda, em virtude da ocorrên
cìa de abundantes di ques e "sills" de di abãsi o, freqüentemente as
soc i ados a fal has. No poço l-SA-l-Sp (Sarutai ã, Sp), local.ì zado a

N l',1 de Fartura, cerca de 4,l0 m de sedimentos foram atribuîdos a es
ta formaçã0.

A ãrea de Angatuba distâ .ì43 km a leste de Taquari
tuba pelas rodovias A v a r é - T a q u a r ì t u b a (sp-zz5) e Raposo Tavares
(SP-270). 0 poço 2-GU-4-Sp (Guareî, Sp), situado a Nt^/ da cidade
de Angatuba, revel ou uma es pes s ura de r6g m de sedìmentos da For
mação Estrada Nova. Ainda no centro-sul do Estado, encontnam-se as
reg ì ões de conchas e P o r a n g a b a - B o f e t e . 0 a ces so ã cidade de con
chas pode ser" feito per as rodovi as castero Branco (sp-2g0), cesã
.i o Lange-Perei ras (sp-r43) e Marechar Rondon (sp-300). por sua
vez ' a ãrea de Porangaba-Bofete rocar i za-se aproxi madamente no km']62 da Rodovia castel o Branco (sp-280). Devì do a i números falha
men tos exi stentes, a avaìiação precisa da espessura da Formação
Estrada Nova na área é mui to difícil, mas o poço AB_ I _Sp (Anhem
bi, SP) acusou uma cifra de l50 m.

A reg ì ão de pirac.i caba-Charqueada encontra_se 130
km a nordeste da cidade de con ch as , tendo acesso peìas rodovias
Marechal Rondon (sp-300), T ì e t ê - p i r a c i c a b a (sp-127 ) e pìracicaba-
Rio claro (sP-308). Ao longo des ta rodovì a foram descri tos cerca
de 87 m de espessura de sedimentos da Formação Corumbataí. 0 aces
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so ã ãrea de Charqueada-Rio Cl aro 6 feito através da Rodovi a Pira
cicaba-Rio Claro (SP-308), distando cerca de 30 km de Charqueada.

A regi ão de Santa Cnuz das P a I m e i r a s - T a mb a ú , no nor
deste do Es ta do de São Paulo, si tua-se a ll5 km da ci dade de Rjo
Claro, a pa rti r da quaì o acesso é fej to através das rodovias Rio

Claro-Araras (SP-l9l), Anhangller"a (SP-330) e Porto Ferreina - casa
Bnanca (SP-2ì5). No trecho Santa Cruz das Palmei ras-Tambaú, obser
va-se um decréscimo na espessura da Formação Corumbataí, tendo si
do descrìtos aproxìmadamente 72 n de sedìmentos.

3. TRABALHOS EXECUTADOS

Para o desenvolvimento deste es tudo foram fei tos
balhos de campo, anãlise de da dos de subsuperfícìe, anãì ìses
tnográficas e de conteúdo mi crofoss iI ífero.

0s trabal hos de campo cons taran de I evantamentos de

perfi s geoì ógi cos reti fi cados esquemátì cos ao I ongo de rodovìas
nas ãreas escolhìdas, seções col unares locajs em cortes des tas ro
dov'i as, s eções col unares integradas e perfì s esquemãt icos.

Quan to aos dados de subsuperfíci e, fo ram anal ìsados
perfi s geofís i cos (ra ios gama ) e des crì tos testemunhos de sonda
gem dos poços l-SA-l-SP, 2-GU-4-SP e AB-l -SP, s i tuados nas vjzi
nhanças das ãreas escolhidas para o Ievantamento de s eções e per
fìs geoì õgi cos. 0 poço I -SA- I -SP si tua-se prõx imo à ã rea de Fartu
ra-Taguaí, tendo sido perfurado pelo PAULIPTTRO (Consõnci-o CESp/
IPT). Por sua vez, os poços 2- GU-4-SP e AB-l-SP foram perfurados
peìa P ETR0BRÃS e localizam-se, res pe ct i vamen te, nas cercan i as de
Angatuba e Pjracicaba (F igs. lA e 1B).

tra
pe

i

I

j
ï

Não foram aval i ados
tj vos ã Formação Corumbataí, face
mos ãs ãreas de levantamentos de

os da dos de subsuperfície rela
ã inexistôncia de poços próxì

da dos de superfícìe.

Foram real i zados es tudos petrogrãficos, prì nci paì -
nrente de a ren i tos e calcãrìos, em razão do grande número de infor
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mações ambientais forneci das por es tas rochas. por outro lado,as
rochas s í1t icas fo ram des cri tas mais resum.i damen te , pois sua gra
nul ometri a mui to fi na impossibil ita um es tudo petrogrãfì co mais
detalhado.

Na descrìção de arenì tos foì emp reg a da a classifica
ção de D0TT (1964, in PETTIJ0HN et al., 1g7Z) , modìficada por pET

TIJ0HN et al. (1972) ' que tem como parâmetros p.i ncipais as por
centagens de quartzo, feldspato e fragmentos de rochas. Quantoaos
cal cãri os, foi empregada a classificação de F0L K (1962), que tem
como base os segui ntes e I emen tos : mi cri to ou calcita microcrìsta
ìina (cristais < 0,005 mm) , m.i croesparito (crj stajs de 0,00S a
0,03 mm), espanito ou calc.i ta cristalìna (cristaìs; O,O3 mm) e
aì oquÍmicos (ìntraclastos, oól ì tos e pì sól i tos , pelotilhas e fõs
seis). Para as rochas carbonãti cas não enquadradas nesta crass.i fi
caçã0, por exemp lo ca ì cãri os argì ìosos e margas, foi uti l i zada a

classifìcação geraì das rochas sedimentares proposta por l,llLL]AMS,
TURNER & GI LBTRT (r970)' baseada nas porcentagens de componentes
clãsticos e químicos.

para a aval ì ação do con teúdo microfossjIífero, fo
ram processadas, na Divisão de Minas e Geol ogi a Apì i cada do Insti
tuto de Pesquìsas Tecnolõgì cas, dezessete amostras de cal cárìo de
di ferentes n ívei s estrati gráfi cos, das ãreas si tuadas no sudoeste
e centro-suì do Es ta do e na regi ão de piracicaba-charqueada, pri
meiramente' as anìostras foram trìturadas até atingir a grunurore
tria de areia nluito finô a f .i na (0,250 - 0,062 mnr ), sendo este ma
teri al mantìdo em sol ução de áci do acéti co a lO% por 24 horas e,
p0steriormente lavado e secado em es tu fa, A coleta dos m.i c ro fós
sejs foi fei ta sob lupa bjnocular.
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EVOLUCAO DOS,

I

CAPITULO I I

CONHECIMENTOS ESTRATIcnÁTICOS SOBRE
I

ESTRADA NOVA E CORUMBATAI

AS FORMACOES
ì



I NTRODUÇÃO

0 termo Estrada Nova fo'i aplìcado primeiramente por
I'lHITt (1908), para designar " /6ct.Lh¿.Lho¿ cínz¿ntct¿ e- vaníegctdo¿ eyl

ttLQ ct tc: po dct do.Lhe.( l,tct pnøf.o dø r nati ø cL bct.t ¿ d¿ (loLh¿Î-hct¿ ¿ cLL¿

n.L.tctL v¿tLmøLlno¿ do Gnuytct São BønLo,, , af I orantes entre os quì ì ônre

tros l3 e lB da Estrada do Rjo do Rasto (SC).

A denomi nação corumbataí foi uti I i zada, provavel men_

te pe la prì meì ra vez, em 1916, Þêl a an t'i ga comi s são Geogrãf i ca e

Geológ'i ca, embora 0LIVEIRA & Lt0NARD0S (ì943, in t"lEZZALIRA, 1965)
tenhanl atribuído a José Bonifãcio de Andrada e Silva a introdução
desse nome enl 1820. Em 1916, esta Comissão'i ncluiu no Corumbataí
a Forrnação Irat'i subjacente. Somente em 1939, pACHEC0, ao tradu
zir o trabalho de t,JASHBURNE (.l930), estabeleceu majs fjrmemente a

apììcação desta denominação aos sedjmentos localizados entre o to
po da Formação Irat'i e a base da Formação pirambója.

Desde a sua i ntrodução na I i teratura geoì õgì ca, oS

termos Estrada Nova e Corumbataí vem sendo apl i cados, sem cri té
rios muito seguros, na desìgnação de sedimentos superpostos ã For
mação Irati. Assjm sendo, vãrias e distjntas class'ificações estra
tigrãficas surgiram, d'ificul tando o estudo estrat'igráfi co adequa
do da porção superior do Grupo Passa Dois no Estado de São paulo.
Mui tas dessas cl ass'i fjcações mostram-se jnadequadas, aì gumas por
não reconhecerem cl aramente o comportamento das uni dades I i toes
tratìgrãficas, outras por serem de caráter local e muitas delas
por não seguirem o "cõdigo de Nomenclatura Estratìgrãfica,' .

uma das prìncìpais causas de controvérsias entre os
autores estã relacionada ã tentat'i va de correìação entre a Forma
ção Estrada Nova presente nos estados do Paraná e Santa Catanìna,
perfei tamente s ubdi vj dj da em memb ros , e aquel a afl orante em São
Paulo, com características faciológicas d.i ferentes.

Embora reconhecendo a importãnci a de uma rev'i são bi
bl iográfica abrangente, iã real izada em trabalhos anteriores (ME4
ZALIRA, I965; FÚLFARO, I97O; LANDIM, I970; ZAINT, IgBO), EXPõC-SC
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nesta pesquisa somente os pens amen tos e resul tados ob ti dos pelos
autores que de fa to contri buíram na evol ução dos conhecimentos so
bre a estratigraf ia e ambientes de deposì ção das formaç ões Estra_
da l{ova e Corumbataí.

Pa ra uma melhor comparação, as pri ncì pai s classifì
cações estnatigrãfìcas propos tas es tão res umi das na Tabel a L

2 . ESTRATI GRAFIA

A ampl a dj vuì gação consagrou o uso do termo Estra
da liova no sentido estratigrãfico, apesar de não ser um nome geo
grãfico' uma vez apì ì cado por wHITE (l gog), aos sedi mentos afro
rantes na "nova estrada" en tre as cidades de Lauro tqüller e sãã
Joaqu im (SC).

Na cl ass i fi cação estratìgráfica das camadas gondwâ
nìcas, proposta por esse autor, o passa Do.i s, considerado naquela
época como "Série", integrava o chamado sistema de Santa catarina.
Era consti tuída de folheìho preto do Irati, fol hel ho cinza e va
ni egado da Es trada do Rio do Ras to e car cári o da Rocinha no topo.
Deve-se a MENDES (1961), a atuaì atribuìção ã categorì a de grupo
para o Passa Dois.

M0RAES REG0 (ì930) conferi u ao Estrada Nova o ,'sta_
tus " de grupo, formado por ,,do.(,1,tøl,ho,t eo"l-cídeno¿ d¿ ct tLe-A va"/L¿a_
da¿ (cinzønto,s, vettmøLl,to¿ ¿ nctxct¿) , ca"na-do"a L¿nÍ.ícuLa"nø¿ d¿ caLc'ct
nLo, ¿íI'øx ¿ o-nenito¿'r. 0 autor abandonou o termo car cãrì0. da Ro
cinha de l{HITE (l908), por considerá-lo uma camada lenticuraì, de
caráter l oca1 , e i ntroduzi u o termo Teres ì na, refe'i ndo-s e a ren
tes de cal cãri o no topo do passa Do.ì s.

l^lASHBURNE (,l930) preferiu uti I izar o termo Corumba
taí, ao jnvés da des ignação Estrfrda Nova, para não gerar confu
sões com a cartâ Geoìõgica do tstado de São paulo, pub r i cada .ã
1929 pela Comissão Geográfica e Geol6gica. Entretanto, o autor men
ciona a p'i orì dade do termo Es tra da No va sobre quarquer outro. se
gundo t.^/ASHBURNE (op. cì t. ) , a Formação corumbataÍ cons ti tu i r-se-ia
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de " 100 a" 250 m d¿ ¿e.dinønto^ mo.rLinhot, te.ndct 
^ua. 

pcLtte índetirtn
compotf.o. d,e 7 0 o, I 00 n d¿ dctLltøX.ho cinza, ¿¿cutLo con ,L¿Atc)A de- ¡cøí
xø,s, dina",s ca-no.do..6 d¿ 't chønt" ¿ de ctn¿nito dino int¿nLaminadct . Nct

fJo,rLte AupQ.rLion, ot doLhøX.lto,s Aão a"tt¿no,so¿ ¿ cont6.n canctd.a^ d.e o"np-

nito nuLf.o díno a.v e.nme.t-hado ou cund.rLrLonzo.d,c), a.!.guna-t v¿zeA c()m eà
pícul,a"a de- ø,s¡tonj aa,',

Em 1947, G0RD0N JR., tratando da cl ass ì fi cação das
camadas gondwân icas nos es tados do paranã, santa catani na e Rio
Grande do sul ' propôs novas des i gnações estratigráfì cas, subdi vi
di ndo a Formação Estrada Nova em membros serra Al ta ( i nferì or) e
ïeres ina (superi or). Tal subdivisão teve ampla repercussão, sendo
adotada, pos teri ormen te, por outros au tores, em es tudos efetuados
nc tstado de São Pau I o, dentne eles BARB0SA & G0MES (l9Sg) e S0A
RES & LANDTM (1973).

0 Membro Serra Al ta corresponderi a t,ctoó 30 a 4A m

^ur)ølliorLQ,L 
do. Ft:nnaçãct 1¡a"f.i d,ø wH'ITE, cctn,sÍ.ituído¿ d-¿ (1tt Lhz!,l.to.r

cínza. øAcu,LoA 
^zn 

6øtumø, clm clnc,Le.çoe.t d¿ cctlc'a.nío ¿ilico¿o ím
puno , nõclu.Lo¿ d¿ ¿iLex, não apnø,sønÍa-ndo ,Le.^to^ d.¿ MQ.^oAc.ulu^,' .

Por sua vez, o Membro Teresina, proposto por l"l0RAES RtG0 ('l930)
como "Grupo" Teresina, englobaria conforme G0RD0N JR. (1947),,,{¡o
L'nelho¿ ca-X.cídønot, a-nønitct.t lino.t ou caLcâ"nLo,s a)L¿no^oL e ca|cã
nio¿ oct!.il.ieo,s po.ncía.|. ou ínt¿l.na.mønte ¿íX,ici(¡íectdot,, .

ALMEIDA & BARB0SA (19S3) uti li zaram, pa ra designar
a porção superior do Passa Dois afl oran te nas reg iões de piracica
ba e Rio claro, o termo Estrada Nova (Taber a r). As característi
cas l itoì õgi cas da formaçã0, assim como as ev'i dên ci as de fauna e

flora constituíam para ALMTIDA & BARB0sA, argumentos suf .i c.i entes
para a sua subdivjsã0, a exemplo do que fez G0RD0N JR. (1947) pa
ra os estados do sul.

Em trabal hos real j zados nos anos seguì ntes, l9 54 e.l955' 
BEURLEN correracionou a parte superìor do "Grupo,, Estrada

Nova, no Paranã meri di ona 1 , representada peras "camadas,, serra Al
ta e Teresina' ã Formação corumbataí de São paulo. De acordo com
BEURLTN' a Formação corumbatai representaria uma seqüência incom
pì eta de borda de bacia, ao pas so que, nas regiões rnerjdional e
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central do Paranã, representatjvas da porção mais centraì da ba

cia, teria ocorri do sedi mentação comp l e ta e contínua, propiciando
meìhor desenvol vimento das "camadas " Serna Al ta e Teres ina.

Em 1958, BARB0SA & G0MES não empregaram o termo Co

rumbataí, na região homônima, alegando não haver quaìquer di feren
ça ou mudança facì o1õgi ca especì al na Fornação Estrada Nova, que

justi fi casse o emprego daqueì a des i gnação no ts tado de São Paulo.

SANF0RD & LANGE (1960) subdivìdiram o "Gì"upo" Estra
da Nova em formações Irati e Corumbataí, sendo esta equìvaìente
ã parte superì or do Serra Al ta e ã i nferj or do Teres ina no Para

ná. Tal cl ass j fì caçã0, entretanto, caiu rapìdamente em desuso,sen
do inclusive crì ti cada por FÚLFAR0 (1970), que menciona a aparen-
te contradi ção daqueìes autores, ao compararem no texto a Forma

ção Corumbataí do Estado de São Paulo com o Estrada Nova.

MENDES (1963 e 1967) discorda das idéias de BARB0SA

& G0¡4ES (1958), ao considerar a Formação Corumbataí (=Estrada No

va) ìndivìsa. Segundo MENDES (1963), a Formação Irati encontra-se,
pel o menos na regi ão do vale do Corumbatai (SP), s uc ed ida por fã
cies evocati va ora do Serra Al ta ora do Teres i na (Tabeìa ì). A in
divisibilidade da Formação Estrada Nova foi mantida, mais tarde,
por FúLFAR0 (1970), LANDI M (19 70 ) e zAINE (.l980), c o nforme mosrra
a Tabela l. Quanto ao emprego dos termos Corumbatai e Estrada No

va, FÚLFARo (op. cit.) se mani festou favorãvel ao abandono do no

me Corumbataí para o Estado de São Paulo. 0 autor alegava que o

desenvolvimento do sìgnificado da Formação Estrada Nova, efetuado
por MENDES & F0LFARo (.l966) ao incl u'ì ren nes ta a "l i tofãcì es " Ser

rinha, outrora pertencente ã Formação Rio do Rasto, teria'vìabili
zado a correlação desta formação com a Corumbataí.

Em 1970, LELLIS descreveu, na regi ão de Cesãr'i o Lan

ge- Pere i ras - Bofete (SP), sedimentos caracteris t icos da "fãcies"
Serra Al ta. ¡4ais tarde, em ì973, VIEIRA atribuju a estes s ed imen

tos a categofli a de formaçã0, col ocando-a na base do " Grupo " Estra
da Nova. Segundo VIEIRA (1973), " o,s {oLhelho¿ cinza" a.zu!-cLdo ¿ dct

Fctnnação Senna A!,i.a ¿L tcLlLia"m ,sobnøyto.ttot peLct,s te.d.in¿ntct¿ cinzat
ou v¿nde' da Fctnnaçãct T¿n¿¿ínct nct Panctnã, quø pcLA 

^ 
o.níq.m ci" a.ll)Le.^ ¿n
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fa"rL corLQ-d a"v ø.n!fl eLhd,do.t , ã- me.didct que- a"de.nf no-^,a ¿m e)n São PctuL.ct,aon

dct øntão dønctninado ¿ de Co n um b al.d.itt ,

SCHNT I DER et al. (l974) ampì i a ram o senti do do ter
nro Corumbataí, empregando-o como eqtljvalente ãs formações Senra
Aìta, Teresina e parte do Rio do Rasto (lf embro Serninha) nos esta
dos de São Paul o, Goiãs e Ma to Gross o do Sul. Contrapondo-se a es
ta classificação, MEZZALIRA (1980) correlacionou a Formação Estra
da Nova (=Corumbataí ) ã "Fãcì es " Tenes i na de G0RDON JR.' (1947), ã

semelhança do que fez VITIRA em ì973. Quanto ao Membro Serra Alta,
entretanto, MEZZALI RA discorda deste autor, co locando-o na po rç ão
superì or da Fo rmaç ão lrati subjacente (Tabela I).

Em 1983, PETRI & FtLFAR0 dão um novo senti do ã For
mação Corumbataí, c o r r e I a c i o n a n d o - a na ãrea ao norte do Arco de
Pon ta Gros s a ãs "fãcìes" Teresi na e Serri nha do paranã e Santa Ca

tarj na, e sì tuando-a entre as formações Serra Al ta e pi rambó.i a.

No presente trabal ho, entretanto, os termos Es trada
Nova e Corumbatai foram uti I izados conforme o mapa geol õgi co do
Estado de São Paul o publ icado peìo Instituto de pesquisas Tecnoló
gìcas (DMGA), em l9Bl, ou seja, a Formação Estrada Nova cornespon
derja aos membros Serra Al ta e Teresi na, enquanto que, o Corumba
taí seria ap1ì cado ã Estrada Nova indjvisa.

3. IDADE

Des de o relatõrio pi oneì ro de TJHITE (1908), .tem sì
do atri buído ao Gru po Passa Dois i dade permìana. Contrapondo-se a

es ta idade, tem- s e os trabal hos de ¡40RAtS REc0 (.l930), l,lASHBURNE
('l930) e MENDES (1944). No entanto, o prõpli o MTNDES (1961, 1963
e 1967) vol tou a atri bui li dade permi ana , com base na ocornênci a

de restos de réptei s M¿4oAo.LLÌLu^ e stQ.)LøoLtØrLnum, conchostrãceos
do gênero Lza.í0,, vegetais dos gêneros Luc0podi|p¿í¿ e Lr,tco¡cod.irt
ph.toio,s e folhas de Go-nganopie.ttit.

tm l9 70, anãl i s es pal i nol õ9ì cas rea I ì zadas por
M0N & QUADR0S i ndi ca ram para o Gru po passa Dois i dade permiano

DAE

Su



peri or (Kazanìano), a qual foi adotada pos teri onmente pela
ria dos autores -

ì3

ma i o

Es tudos pa leomagnétj cos el aborados por VALENCIO et
aì ' ('ì975) permitiram defìnir^ três reveìsões do campo magnétìco du
rante a sedimentação da Formação corumbataí, na região de Artômis
-Pi rac icaba (sP). Tais revers ões , somadas a dados geor õgi cos e ãs
características do Intervalo Neopaleozóico de polaridade Geo-magnõ
tica Revers a, levaram os autores a atnibuir i dade neotartariana
pa ra estes sedimentos.

RAG0NHA (1984) discordou desta jdéja e atribuìu,aos
níve is estrati grãfi cos superiores da Formação Corumbataí, .i dade
r'i ássìco superì or. 0 autor baseou-se na ocorrência da espécìe X¿
no-canthut mcto¡teí (l,Joodward, lBSg), anteniormente identif icada em
depós i tos neot ri ãs s icos do Hemì s férj o Norte.

Convém aquì ressal tar a presença de res tos de anfi
bio labirintodonte Aut tno-x-e-np e.i.o n ctttgn Ldd¿ no Membro serrinha da
Formação Rio do Rasto, sobrejacente ã Formação Estrada Nova nos
estados do suì. com base neste fõssir, BARBERENA et ar. (r980) .i 

n

cluiram a Fornração Rìo do Rasto no Tartariano (inferior a méaio¡,
ou sej a, no topo do Permi ano superì or. outnos res tos fossilíferos
que devem ser 'l embrados, no nesnlo membro, são de vegetai s dos gg
neros Dizeugofhe-c0", res t'i tos ao permi ano , e Schízctne.urLa, com re
gistros do Permi ano Supe.j or a Tri ãss i co (cAZZUL0 KLtpzIG & c0R
REIA, 1981, in RICC0MINI et at., 'l 984).

Às i déi as expos tas vem somar-se a recente descober
ta de restos de mesossaurídeos na Formação Corumbataí (SUeUtO a SOU

SA, no pre'l o), que nos leva a admi tj r para esta formação idade
Permiano superìor. tntretanto ' não se pode descartar a possibì ìi
dade de porções superiores das formações Estrada Nova e corunùatai
terem atingido o Triãssico Inferior. Taì suposìçã0, todavìa, recla
ma pa ra sua definição de es tudos mais acurados.

AlrBIEI{TE DE SEDIMENTAçÃ0

0 ambiente de sedimentação das formações Estrada No
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va e Corumbataí tem s'ido hã algum tempo objeto de discussões en
tre os pesquisadores. Cabe ressaltar os vãrios debates envolven¿ã
BTURLEN e MENDES, nas dõcadas de 50 e 60. Seri a fasti di oso aquì
revermos todas as discussões concernentes ao ambiente de sed.i nlen
tação dessas formações, muìtas das qua'i s resumjdas por diversos
autores, dentre eles MTNDES (.l9s4 e 1967), sALAMUNI ('1963) e ZAI
NE ( 1980). Portanto, âPFesentaremos neste trabal ho apenas um bre
ve retrospecto do assunto.

A opìnìão dos pesquisadores sobre o paleoanrbiente di
vide-se entre os que defendem o ambiente marinho (planíc.ie de ma
rê, laguna e praìa) e aqueles favorávejs ã i¿éia de unr anrb-i entã
cont'inental (fluvial, p'ranície de jnundação e lacustre).

A influência de um ambiente marinho raso na sedimen
tação das formações Estrada Nova e Corumbataí, admitida neste arã
baìho, iã havja sido aventada anter.iormente por BtuRLEN (1954 e
1955) e SALAMUNI (1963), embona lnlAsHBURNt (1930) e M0RAts REG0
(1940) hajam menc jonado um ambiente de ãguas al tamente sal.i naS,p€
la identif icação de camadas de gipsìta no topo da Formação Estra
da Nova

BEURLEN ( I 954 e 1955 ) foi o pri mei ro autor, com
se princì palmente em dados paleontológ.i cos, a imag.i nar a exis
cia de uma bacja de mar intracontinentar, de baixa sar inidade
(ãguas salobras), com ìigação estreita e rasa com o oceano aberto,
na época de sedimentação dos folhelhos Irati e das ,,Camadas', Ser
ra Al ta. tstas "camadas ", f ormadas de si l ti tos argi.l osos, teri am
sjdo deposjtadas em um ambjente de ãguas tranqüìras, distante da
cos ta e com profundi dades rer ati vamente grandes . A passagem des
tes sj I titos argì'losos para s'i I titos estratificados com anenj tos
e ca I cãri os oor íti cos ( "camadas " Teres i na ) rever arj a, de acordo
com o autor, uma regressão do mar jntracont.i nental, com deposìção
em ãguas agitadas e mais próximas da regìão l.i torânea. Esta hipg
tese foi também aceita por BARB0sA & G0MES (t9sB) e vttIRA (1973).

ba

tên

Desde 1952, MENDTS tem admi t.i do um

tal para a Formação Corumbataí, êffi contnaposìção
LtN. Do ponto de vista paleontológìco, MENDES al

amb'i en te conti nen

ãs idéias de BEUR

egava a jnexistôn



cia de fõsseis tìpìcamente marjnhos na formaçã0, tais como, brìo
zoãrios, braquìópodes, corais, equinodermas e foraminiferos. Alénl
d'i sso, a associação de 'impressões de pinulas, folhas, caules e

troncos si I i ci fi cados com fóssej s anjmai s , representados por pej
xes , peì ecípodes , gastrópodes , conchos trãceos e os tracodes s eri a

sugestiva do ambiente cont'i nental.

SALAMUN I (1961 ) reconheceu um padrão cícl'i co de se
dimentação na Formação Estrada Nova QUê, para s0ARES et al.(1974),
seria jndicativo de mov'imentos osc'i 'l atór'i os no ciclo transgr ess j

vo-regressivo da Seqüência Delta da Bacia do Paranã, corresponden
te ao últinlo ciclo tectossedimentar do Paleozóico, que eng'l oba o

Grupo Passa Dois.

Em 
.l963, 

SALAMUNI referi u-se ã ocorrônci a no poço
de Lins (SP), de evapori tos (anidri ta), em associ ação com os sedi
mentos do Membro Teresj na. Al ãm dj sso, as i númeras estruturas se
dimentares, tais como, gretas de contração, lam.i nações cruzadas
por mìgração de marcas onduladas e brechas intraformacionaìs, le
varam o autor a jnterpretär o ambiente deposicjonal como de planî
cies de maré.

MENDtS (1963) neafirma sua idé'i a de ambiente conti
nental para a Formação Estrada Nova (=Corumbataí), baseando-se tanl
bõm em estruturas sedimentares. Neste traba'l ho, MTNDES estabelece
para o Passa Dois uma "evolução normal,' de bacìa continental, pas
sando de fases lacustres (formações Irat'i e Estrada Nova) para as
aluviais (Formação Rio do Rasto).

0 amb i ente conti
defendi do por outros autores ,

(1970 e ì97ì) e RAGONHA (1984)
uma tendênci a em atribui r-se )

Estrada Nova e Corumbataí, uûl

forme trabalhos de N0RTHFLEET

SUGUI0 et al. (1974), FúLFAR0

zArNr (1980), PETRr & C0TMBRA

SUGUI0 et al. (no preto).

nentaì foì, mais tarde, ìgu_almente
dentre el es, LANDIM ( 1970 ), FúLFAR0

. Atual mente observa-se, entretanto,
peì o menos a parte das formações

ambiente de planicies de maré, con
et al . ( 1969), SCHNtIDER et al.(1974),
et al. (1978), FúLFAR0 et al. (1980),
( 1982) , SUcUI0 & S0USA ( no pre t o) e

SUGUI0 et al. (1974) propuseram à Formação Estrada
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Nova, aflorante nas cercanias do Municípìo de Iaguaí (Sp), ambien
te de ãguas rasas e de al ta energ'i a, baseados em es truturas s ed.i
mentares prì mári as ( es trati fi cação cruzada, I amj nação cruzada por
nri gração de marcas onduladas e gretas de contração) e na natureza
oolítjca dos calcãrios. 0 teor relativamente baixo de a'l guns ele
mentos-traços mais comuns em ambientes de ãgua doce (Ga e Rb) e a

composìção isotópica do Cl3'indicariam um paìeoambiente com carac
teristicas de ãgua salgada. prevalecerja naquela -epoca, o clima
quente e a alta evaporaçã0, dada peìa alta relação 0lB7gl6.

As estruturas sed'imentares prìmãrias foram tambenr
usadas por FÚLFAR0 et al. (1978) na atr.ibuição do paìeoambiente
intermaré à essa formaçã0. Dentre as estruturas analisadas ressal
tam-se os icnofõsseis (tubos em forma de "U" ).

tm 1979 , GAMA JR. i nterpretou os I ami tos pretos ser
ra Al ta como deposi tados em p'l ataf orma epi neríti ca de mar epì con
tinental. A extensão de fãcies de lamitos, levou o autor a cons.i
de ra r " LLm mcLn Øm dctnma dø gol-(o , ctbøntct paÌL& ¿ud,ø¿f e Q- cc)n1 X-ímí
Í-e¿ ínf¿nion¿¿ no nonl.ø dz São PauLo ¿ ¿u{- d.¿ l,lat.o Gno¿¿rt d.o Su.L,,.

Quanto ãs fãcies Teresina ('lamitos cinza) e Serrinha (arenitos es
verdeados), pertencentes ao sistema deltaico Serra do Espìgã0, re
presentariam, respectivamente, sedimentos depositados em condi
çdes subaquosas no prodelta e frente deltajca. No litoral norte
deste go1fo, em função da proteção oferecida peìos deltas, desen
volver-se-ía a pìanicie de maré Corumbataí, QUê se estenderja pa
ra a parte norte e nordeste do tstado de São Paulo. Ainda, segun-
do GAMA JR. (1979 ) , o emp'i ì hamento progradaci onal res ul tar.i a na
superpos ição dos sedimentos l'i torâneos, del tas Serra do Espi gão e
pìaníc'i e de mar6 Corumbataí aos sedimentos da p'l ataforma Serra Al
tâ' respectivamente, nos estados do sul e sào paulo.

PETRI & c0lMBRA ( l9B2) discordam das idéias de GAMA
JR' (op. ci t. ), a'legando que as freqtJentes ocorrôncias de interca
lações de s'i ltitos não betuminosos (Fãcies Serra Alta ou Rjbeirão
Grande) em folhelhos p'i robetumi nosos da Formação Irat.i e a presen
ça de gretas de contração nos sedìmentos da ',Fãcies" Teresina, in
validaria o modelo e sugerem para a "Fãcies" Teresina um pareoam-
biente de p'l anícies de maré, possivelmente associadas a lagunas e
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com esporãdi ca 'l igação com o mar.

A comunicação restri ta com o mar, durante a sedimen
tação da Formação Estrada Nova, situar-se-ía, segundo PETRI & FUL

FAR0 (.l983), na região sul-ocidental da Bacia do Paranã. Para os

mesmos , "aa gnandet pLanícíe¿ ¿ubmøtida¿ ã. ¿xpc,^íçãct ¿ubaô.nea (bne

el'ta,s intnadonmacionaLt, g)Let,a"^ de contnação e Q.ÁtlLututlaâ "tøpeers")
e.'staniam Lígadat a dlutuaçõet Longa,s de pLuvíotidade nøgLonaL,não
¿¿tando a.¿tim neLacionada¿ a man'ø¿, ineompatívei¿ com a au,sõ.ncía-

dø mane¿ [nancctt, demon¿tnada yteLoa dît,stei,s". Dessa f orma, pETRI

& FÚLFARO (op. cit. ) consideram o ambiente lagunar como gerador
dos sedimentos da "Fãcies" Tenes'ina.

SUGUI0 & S0USA (no preìo) admi tem para os sedimen
tos da Formação Corumbataí, aflorantes em Santa Rosa de Vi terbo
(nordeste do Estado de São Paulo), amb'i entes intermaré e de platg
forma. Estes sedimentos são representados por calcãrios com textu
na micrítica e espãtica, estratificações cruzadas de baixo ângu'lo
e ossos de mesossaurÍdeos. Nestes calcãrios ocorrem biohermas com
pos tos de estromatõl i tos dos ti pos dômi co, pseudo-col unar e col u

nar (suGUI0 et ô1., no prelo), os quais são sobrepostos por sil ti
tos com estratificação ondulada incipiente a macìç0, bioturbação
e ossos de mesossaurídeos na base.
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r r{TR0DU çÃ0

0s dados de superfície constam de 6

cos reti fi cados esquemãti cos , I g seções col unares
col unares i ntegradas e Z perfi s esquemãti cos.

perf i s geoì óg j

ìocais, 3 seções

No levantamento de dados necessãr.i os
perf i s geo'l õg'i cos f oram uti l i zados bússol a Brunton

ã

e

confecção dos

a I tímetro do
tipo Paulin, respectjvamente, para medjr os rumos e as dìreções,
e as d'i ferenças de nivel entre as estações de observação. As djs
tânc'ias entre as estaçòes foram obtidas com o auxíl jo do odômetro
do veículo e' quando possível , foi efetuada a amarração dos per
fjs com os marcos quiìomõtricos das rodov'i as. 0s perfis pernljti
ram, de um modo geral, a v.isual ização das variações laterais das
dj ferentes unjdades I j toestratì grãfi cas presentes nas ãreas, bem
como, forneceram dados sobre seus aspectos estruturai s.

Para o levantamento das seções col unares, foi neces
sãrio o emprego de al tímetro do t'i po Paul in para determinar as al
ti tudes das bases das seções, referi das ãs estações ferrovj ãriasl
nível de mão para medir espessuras maiores que cerca de 1,60 m; e
trena para medi r as camadas de espessuras menores. As camadas fo
ram consideradas como horizontais na determinação das espessunas
por njvelamento. Além de s'i tuar estratigrafjcamente as amostras
coletadas, as seções colunares serv'i ram para mostrar os detalhes
das seqüências em termos de I i tol og'i as, vari ações texturais den
tro das camadas, rel ações de contato, es truturas sedj mentares e
fósseis.

0s s ed'imen tos
ralmente de acordo com a es
suas cores prìmãrias foram
de rochas da Soc'i edade Geol
gundo a escala Nü¡lsfll.

detríticos foram class-i ficados textu
cal a granul ométr j ca l^/ENTl^l0RTH (1gZZ) ,;
determinadas segundo a tabela de cores
ógì ca da Améri ca ( 1963) , organi zada se

As seções col unares i ntegradas
ti r do empì'r hamento das seções cor unares r oca
as seqüências apresentaram grandes espessuras

foram obtjdas a par
js, nas ãreas onde
de sedjmentos, a sa
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ber: Fartura-Taguaí, Porangaba-Bofete e

tas seções possjbilitaram a verificação
sedimentos e a correlação com os perfjs
tuados nas proxj mi dades .

Pi raci cab a- Cha rq ueada . Es

da sucessão vertical de

l'i toìógicos dos poços si

Para a el aboração dos penfi s esquemãti cos, os afl o
ramentos foram jni cj almente fotografados em toda a sua extensã0.
Em segu'i da, as fotos foram montadas sob,,ultraphârì,,, sendo del.imi
tadas e reconhec'idas as dj ferentes camadas sedìmentares. por fim,
foi executada a descrição dos perfis no campo, acompanhada por ve
zes de amos tragem.

A amostragem real izada durante os trabalhos de cam
po constou de 104 amostras do ti po pontuaì , em d'i f erentes níveis
das seções colunares e perfis esquemáticos (Tabeìa z e Figs. 2 a

32). As amostras, aìém de perm'itirem uma descrìção detalhada da
litologìa atravãs de exames macro e microscópicor possibjlitaramo
estudo de estruturas sedimentares e fõsse.i s.

ÃREÀ DE FARTURA.TAGUAI

Perfil Geo'lõgico
Fartura (Pc-l )

Reti fi cado Es q uemã ti co Ri o I tara ré -Serra de

Este perfil representa o trecho entre o R.i o Itararé
e a Serra de Fartura, com cenca de lg km de extensã0. A localiza
ção do perfi ì es tã i ndj cada no mapa da Fj g . ì A.

Teve inicio na ponte do referido rio na Rodov.i a car
lõpol'i s-Fartuna (SP-249), limite dos estados de São paulo e para
ná, passarldo peìa cidade de Fartura, local izada sobre um ,,sj I l,'
de djabãsjo' continuando na Rodovia Fartura-Sarutaiá (Sp-287) até
o contato erosivo entre as formações Estrada Nova e pirambóia (Fjg
2) .

Nesse percurso, foram l:êVântadas três seções colu-
3) e fe'i tas observações em 24 estaçõesr começandonares (SC-ì
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na cota aproximada de 471 m, ao nível do Rìo Itararé, em sedimen

tos perten cen tes ao Grupo Tub a rão e final i zando em s edi mentos da

Formação Pirambóia, a uma altitude aproximada de 625 m'

0 trecho percorni do, em sedimentos do Grupo Tubarã0,

apresenta rel evo suave, obs ervando-s e no marco quì 1ométrì co 201 o

contato desses sedimentos corn camadas de siltito cinza intercala
dos por I entes de areni to mui to fi no, pertencentes ã po rç ão basal

da Formação Estrada l{ova ' A parti r daí o rel evo torna-se ma ì s

abrupto atõ o contato de sedimentos desta formação com o "siIl"de
diabãsio, que se estende por cerca de 5,5 km' Segundo ZAINE (1980)'

o contato entre as formações Estrada llova e Iratì parece ter sido

o pl ano preferenci al de i ntrusão do "sill " de diabãsio.

A ãrea ìnicial de ocor"rônci a de di abãs i o é marcada

por um b rus co apl ainamento do relevo, feição es ta obs ervada por

2,5 km, o co rren do en tão, um acentuado decl i ve atõ ãs proxi mi dades

do trevo da cidade de Farturà, na Rodovia Rio I tararé-Fartura (SP-

2Áq \

Um contínuo aumento na al ti tude e na quanti dade de

sedimentos arenos os é verì fì cada apõs o trevo de Fa rtu ra na Rodo

vìa Fartura-Sarutaiã (SP-287), onde ocorre uma feì ção caracteri za

da pon um dique de diabãsìo que não rompeu todo o pacote de sedi

men tos sobrejacentes. Ach a- s e, em função di sso, ca pea do por uma

cama da de sil tito, apresentando-se assim, mais como uma es trutura
dômi ca que pro p rì amen te um di que, com contato ni ti damente ìrregu
lar e i ncorporando xenõl i tos de silti to nas bordas.

Nesse perfiI geol õgi co veli fi ca-se uma g ran de quan

tidade de dìques bãsicos cortando os sedimentos da Formação Estra
da l{ova. Tais diques a pres en tam espessuras vari ãvei s en tre l0 e

200 m, e os sedi mentos próxi mos a essas i n trus ões a pa re cem geral

men te deformados e com I ami nações convol utas. Foram ob ti das as se

guintes a ti tudes dos sedìmentos, respectìvamente, nas proxi mi

dades da primeira, segunda e qu inta intrusões' indi cadas na Fìg.
z: 1z1ol20NE, 1160/l4oNt e 300/l90NE.

segundo F0LFAR0 & suGUI0 (1967), os diques de diabã

sjo associados a falhamentos ori enta ram a morfoì ogì a do rel evo na
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LEGENDA PARA AS SECOES COLUNARESI

LITOLOGIA

[']IJ¡ consì omerado

F=::-ll Arenito srosseiro

L-.'- ¡ Arenito médio

I l--:--:l Areni to fì nolaren ito muito fino

F:IIllì Arenito fìno/arenito nuiro fino carbonático

fEEjl Arenì to si I ti cols i I ti to arenoso

t-=':'-_'Ì_':--: r

l-:: -.:--::-l Si I ti tols i I ti to argì I oso

|.Ê= Fot helho sír tico

F_=::=] Ar"gì l .i to

qffi Argilito carbonãtico

r----r---r----n
FJ_l_r-l--l-rl La tcar'ìo

ffi Calcárjo a r e n o s o / c a I c ã r .i o síltico

Æ=5 Calcãri9 qrsiloso/calcário argitoso areno-siìri
co / ca) ca ri o a reno- a rgi ì oso/ca l cãri o a r g.i I o_s íl:
t i co

E== Marga arenosa/marga sil ti ca
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æ
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Sílex

f v v v-rq Basalro

ESTRUTURAS SEDIMENTÀRES

@ Estrutura maciça

c] Laminação pìano-paral el a incipiente

ooo Larninação ìrreguìar

= 
Lamìnaçäo plano-paralela

E Alternância de areia e silte

Ë Alternância de argila e siìte

Es trat'i f ì cação pl ano-paral el a

Es trat ifì cação plano-paral el a j nci pi ente

.!r¡i-¡-:.r--:¡ Lamì nação gradaci onal normal

V Laminação cruzada

\ Estratifìcação cruzada planan de pequena escala

\ tstratificação cruzada planar de média escala

tstrati ficação cruzada planar de grande escala

A/ Acamamento lenticular ("lenticular beddìng,,)

\, Estrutura "flaser"
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'\-/\-.\ Acamamento ondul ado ( "wavy beddi ng " )

t^\-/'\ Ma rca ondul ada

v^ Es trutura "hummocky"

/-\J Estrutura siomõide

¿\./v Marca ondulada de interferência

"Hard-ground"

\, 0ol i to

t Nódulo silicoso

qD Nõdu l o carbonáii co

...:> Greta de contração

Ä a a ¿ Brecha

@ Bìoturbação para I el a ao ðcamamento

\
Bì oturbação perpendi cul ar ao acarnamento

UßJ¿l Lamìnação convoluta

1f Estrutura de sobrecarga

c¡ Estrutura de desIizamento

G@ Concreção de sílex e carbonato

-7,f Dique clãstico

17 Pseudonõdulo
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-- "Clay-galIs"

f*l*,'r Estirõrito

FOSSEIS

€X Restos de peixes

U Frâgmentos de conchas de moluscos

q--i
0stracodes

v Pe lecípodes

4 Espícuìas de espongiários

f/
Algas

-4- Restos vegetaìs

TIPOS DE CONTATO

Contato abrupto

C o n t a to t r a n s i c i o n a l

..a4^$,*, Contato discordante

DI VERSOS

0 Fos f a to

A Intraclasto

I n¡ crofalha

,/'\ Mi crodobra
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região de Fa rtu ra e de ram ori gem a grandes a l i nh anen tos, que che
gam a atìngir mais de 20 km de extensã0.

2.2. Seção Col unar SC-l

Fo rmaç ão

arenìtos
ro (5Y 7 /1)
de cores

Local: Rodovi a Rio I tararõ-Fartura (Sp_249 )

Aproxi madamente 3 km an tes do trevo de Fartu
ra na Rodovi a Sp_249

Al ti tude da bas e: S58 m sobre o nível do mar

A seção cons ta de s edi men tos pertencentes ã base da
Estrada Nova, s endo const.ituída de uma al ternância de
fjnos a muito finos, de cores branca (Sy g/2) e cinza cla

e siltitos maci ços ou intercal ados por I entes arenosas
cinza e cinza claro (5y 6/l) (FiS. 3).

0s contatos entre as cama das são em sua maiorìa gra
duais ' ocorrendo apenas uma passagem brusca da camada arenosa (f)
para o niveì síltìco (S). De manei ra geral, hã um progress i vo au
mento da f reqtiência de arenitos rumo ao topo da seção colunar.

Na base des ta seção obsenvam_se diques clásti cos de
areni to fi no com 6 a g cm de espessura, de formas aproxì madamente
tabulares e com ori entações de 25o e 100 0 (Foto ì).

Segundo pETTIJ0HN (1975), os djques clásticos são
formados por preenchimento grão-a-grão de fissuras abertas ou por
injeções de materiar. Estes úr timos caracter.i zam-se comumente por
apresentar al inhamento parar er o ãs s uas panedes, de rnì nerais c omo
mica e quartzo.

Com base nessas cons ì derações e dadas as caracteris
ti cas dos diques clãsticos obs ervados na regi ão de Fartura, pres
supõe-se pa ra eìes a foìmação por preenchimento grão_a_grão defraturas abertas em si I ti tos.

Q uan to ao me ca n.i smo de f ormação
tem sìdo âtrjbuido por vári os autores, dentre

de fratUrasr este
eles, PETTtJ0HN (op.



cit.) e P0TTtR & PETTIJ0HN (1977), a abalos sísmicos, 9uê também
propicjariam a penetração nestas aberturas de areia saturada de
água. Es te mecanì smo, no entanto, não parece ter s.i do o causador
das fraturas observadas nos sed'imentos basajs da Formação Estrada
Nova, cuias características textuna'is revelam condições de calma
tectôni ca.

0utra hipótese sobre a origem de fissuras enr sed
mentos, foi aventada por 0LDHAM & MALLTT (1872) e REIMNITz
MARSHALL (1965), citados em Htsst & READING (1979), e refere-se
'i ns tab'i I j dade ao I ongo de decl ì ve no amb i en te.

l

&

ã

Pel o ac'i ma expos to, o mecan.i smo gerador
ras ' preenchi das pos teri ormente pon areì a, na base da
trada llova, reclama para sua defjnìção de estudos ma.is

das f i s s u

Formação Es

detal hados.

'1,
' 

,a,

i. rÊ. .

q(¿'.at .i..

¿,;[.7,t.1.'/H.;'
? - .f

,,, I

D'i que clãstico de areni
mentos sílticos da base
Nova. Base da seção col
I ta ra rõ- Fa rt u ra (S n - Z+S

to fino cortando sedi-
da Formação Estrada

unar SC-1, Rodovja Rio
).

Foto
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0s arenj tos da seção col unar SC-l são macìços e,por
vezes apresentam laminações jncipientes pìano-paralelas e jrre
gul ares. 0s níveis arenosos na porção basal da seção col unar são
lenticulares, observando-se na base de cada camada de arenito a

presença de concentrações de restos de peìxes de djmensões varia
das , que I embram es truturas do t'i po "ha rd- ground " . Es tas es trutu
ras formam-se, geralmente, após períodos de al ta energia no am
biente de sedimentaçã0. Nas porções média e superior da seção as
camadas arenosas apresentam lami nações cruzadas de d'imensões mi l.i
metricas.

ZAINE (1980) salienta guê, dentre os restos de
xes presentes na negi ão de Fartura, predomi nam escamas, prì nci
mente as do tipo ganõ'ide de peixes pa'leoniscídeos.

0s s i I ti tos ex'i bem es truturas macì ças , I ami nações
horizontais e lenticulares. Nos niveis de alternância rîtm.i ca en
tre sjlte e areia ocorrem nos siltitos lamìnações para'ìelas, on
duladas e estratjficação cnuzada monticular (hummocky cross-beddìng)
e nos aren'i tos mui to f ìnos acamamento I enticular, estrutura maci
ça e provãveis estrati ficações cruzadas si gmói des.

0s termos "hummocky" e s'i gmõioe foram ut.i lizados pe
la prìmeìra vez por HARMS et al. em l97s (in !.lALKER, 1979). A es
trat'ificação cruzada "hummocky" é constituída de estratos conve
xos para c'ima que se intercruzam a bajxos ânguìos com outro, .0,
a convexj dade vol tada para bai xo. 0s compri mentos de onda podem
varjar de I a 5 m, e as ampìitudes de cada estrato de l0 a Z0 cm
(t^IALKER' op. cìt. ). Por sua vez, a estratificação cruzada sigmói
de seria um tipo incompìeto de estrati f icação cruzada ,,hummockV,,,

sendo caracteri zada por I âmi nas suavemente ondul adas, que se cru
zam a baixos ângulos (30 a 6o), podendo atingir grandes compnìmen
tos de onda (t,lALKER, op. cit.).

0s 2'90 m do topo da seção colunar são const.i tuídos
de djabãsio contendo uma lente arenosa de 0,g0 m de espessura.
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2.3. Seção Col unar SC-2

Local : Rodovj a Fartura-Sarutaiã (Sp-297)

Aproxi madamente I km antes do trevo de Fartu
ra na Rodovi a SP-ZB7

Al ti tude da base: 52.l m sobre o nível do mar

Neste local fo'i descrita uma seção colunar de 1,40
m de sedimentos, dos quaìs 0,50 m do topo constituem o so'l o. A se
ção es tã I ocal i zada em um b I oco de I i mi tado por di ques de di abãs.io,
e situa-se estratigraficamente sobre a seção anterior (Fig. 4).

Inicia-se a seção colunar sc-z com s'i ltito e areni-
to fjno lamjnados e mu'i to intemperizados, de cores variando de mar
rom muito pát iao (ì0yR B/3) a cjnza (5y 6/l) e c.i nza ctaro (5y
7 /l) . 0s sedjmentos estão i ntensamente deformados e englobam abun
dantes fragmentos centimétrjcos de dìabãsio, caracter.i zando uma
brecha. Nos 2 m do topo da camada (a) da seçã0, não ocorrem defor
mações, e o sjltjto e arenito fino lamjnados passam a exibir ní
vei s de i ntensa b'i oturbaçã0, na forma de pequenos tubos arenosos
pa ra ì el os ã I am'inação .

superposta a essa camada ocorre calcãrìo maciço com
fragmentos de conchas dj stribuidos caoti camente. No topo da cama
da de calcário hã marcas onduladas de corrente, pFedominantemente
assjmãtricas, e ìnterca'l ações de 2 a 3 cm de calcãrio oolítjco.

Rumo ao topo da seçã0, observa-se uma certa repeti
ção cíclica das camadas acjma descrjtas. Na porção super.ior da,ã
ção' hã arenito f ino com marcas ondul adas de corrente assimétr.i
cas na base, e laminações pìano-paralelas e cruzadas mais para o
topo. Este é superposto por calcãr'i o oolítjco e siltjto, ambos ma
ciços e intemperizados.

Ressal tam-se na SC-Z as cores avermeìhadas, tajs co
mo: cinza rõseo (7,sYR 6/z), cinza avermelhado (ì0R 6/ I e 5yR 5/z)e
vermei ho fraco ( 1 0R S/Z) .
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2.4. Seção Col unar SC-3

Local : Rodovia Fartura-sarutai

Aproximadamente 2,5 km

ra na Rodovia SP-287

á (sP-287)

após o trevo de Fartu

Al ti tude da base: 589 m sobre o nível do mar

Foi aqui descri to um pacote de 29,60 m de sedimen
tos da Formação Estrada Nova, sendo os úl tjmos I ,50 m cons ti tuí
dos por solo (Fjg. 5).

A seção col unar i nì ci a-se por i ntercal ações de cama
das de s'i I t'itos e aren.itos fjnos a mujto fj nos, por vezes .interl 

a

mjnados com siltjtos. Rumo ao topo esta alternânc.i a persìste, po
rãm com 'intercal ações de nívei s carbonãti cos de textura mi c rít.ica.
0bserva-se também uma al ternância de cores acinzentadas e averme
lhadas, com leve predominio das últjmas, a exempìo da seção colu
nar anterior.

As seguintes estruturas sedimentares são comuns na
SC-3: es trutura maci ça, I am.i nações pl ano-paral el a, j rregul ar e
cruzada, bìoturbações paralela e perpendicular ao acamamento. A es
trutura "flasen", acamamento ondulado e greta de contração ocor
rem em apenas um nível na porção basa I da seçã0.

2.5. Seção Col unar SC-4

Local : Pedre,j ra Pau preto - Munì cíp.io de Taguaí

Rodovia Fartura-Taquari tuba (Sp-249)

Al ti tude da bas e: 6 I B m sob re o níve I do mar

A seção é consti tuída de aproximadamente ll m de se
di mentos do Memb ro Teres ì na , na porção su perj or da Formação Es tra
da Nova ' mostrando rumo ao topo um aumento gradati vo dos termos
arenosos e das cores avermelhadas (Fjg. 6).
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0bservam-se, em seu segmento basal , as cores ci nza
( 5YR 6/1 e l0YR 6/1) , ci nza cl aro ( sY I /r), cinza róseo ( 5yR 6/z
e 5YR 7/2) e cjnza avermelhado (5yR s/z e l0R 6/l ), enquanto que
no topo os sedimentos são njtìdamente vermelho fracos (Z,5yR 5/Z).

A seção i n'i ci a-se com uma al ternânci a centi m-etri ca
de arenito fino e siltito, com laminações horizontais e cruzadas
lenti culares. As camadas apresentam forte mergulho, talvez em vi r
tude da ocorrência nas proxjmidades da pedneìra do dique de diabã
s i o da Fazenda São Vi cente. Ati tudes de aì gumas camadas perturba
das mostraram os seguintes vaìores: direções de 40o e 550 (NE) ;
nrergulhos de Z4o Nt^l e 370 SE, respectivamente.

Até a porção mãd'i a da sc-4 seguem-se areni tos f i nos
e sjl titos jnterlaminados com acamamentos ondulado e lenticular,
aìgumas vezes com gretas de contração de djmensões não muito majo
res que l0 cm de diâmetro, siltitos maciços a irregularmente lamj
nados, cal cãri os mi criti cos arenosos e foss i I íferos e areni tos f.i
nos a muito finos, silticos, macìços a levemente estratificados
(Fotos 2 e 3). 0 areni to pode ser calcífero, contendo nõdulos dj s
co'i dais m'i lim6tri cos a centimétricos, silicosos ou carbonátìcos,
cinza claros (5Y 7/1) e d'i spostos paralelamente ã estratificação.

Foto 2 - Arenito fino a mu'i to fino e silt-i to interla
mi nados com acamamentos ondur ado e r enii.ù
I ar e I ami nações _ c ruzadas , provavel mente i*
madas por migração de marðas onduladas. -j-
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Foto Gre tas de con tra ção em s ed i men tos a rg i ì os os,
com formas predominantemente quadrãnqul a-
fe:.As gretas_entre os poìígonos medeñ de0,5 a 4 cm e são preenchidas por materialsíltico-arenoso.

Aba'ixo do banco de carcãrio oolít'i co da porção mé
di a dessa seção ocorrenl margas e argi l'i tos carbonãt'i cos com enor
mes gretas de contração (Foto 4). Segundo suGUI0 et al. (1974),es
tas gretas exj bem formas pol i gonai s r pt"êdomi nando as quadranguì a

res. As djmensões dos poìígonos gretados varianr de 30 a 40 cnr,por
vezes , atõ cerca de I 00 cm de dj âmetro.

Para PTTRI & C0IMBRA ( I 9BZ ) essas estruturas
rnelhantes ãquelas desenvolv'idas nas planíc.ies,,sabkha,, da
do Golfo Pãrsico. Assjm sendo, as nìargas com grandes gretas
contração ter-se-ítm depositado enr ambjente de supramaré.

sao se

reg i ão

de

Anãlìses microscópìcas realizadas por suGUI0 et al.
(op' cit.) revelaran que as nlargas gretadas apresentam carbonatos
sob forma de calcita rombo6drica nrujto f.i na (0,008 até 0,060 mm

de djânletro), em matriz argììosa e cimento carbonãtico. As gretas
entre os pol ígonos medem de aì guns centímetros a B cm e são preen
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ch'i das por oõlitos do mesmo

clãsticos insolúveis.
tì po da camada sobrejacente raros

Foto 4 Gretas de con tração em argi I ì to carbonãt.i co
preench'i das por calcãrjo óolîtico.
Base da Pedreira Velha localizada aproxjma
damente 250 m ao sul da pedrei ra pau preto
(Taguaí, SP).

A partìr da porção mãd.i a dessa seçã0, observa_se uma
repetì ção cicl j ca de tì pos I 'i tol õgì cos e es truturas sedj men tares ,
ã semelhança do que ocorre na seção colunar SC-2. De uma maneira
geral, este c'i cl'ismo apresenta uma granodecrescôncia ascendente,ìni
r:ìando-se com carcãrjo oorítjco, o quaì õ sucedido por sirex oori
tjco e argil jto carbonático. Por sua vez, esta rocha carbonãt.i ca
é sobreposta por siltito calcífero'i ntercalado com arenito muito
f i no e s ll ti co-argi'l oso, com es trutura ,,f ì as er,, , bi oturbação e
marca ondulada de interferência ou por siltito laminado com .impres

sôes de folhas, paralelas ao acamamento, identjficadas por nösrEn
(comunicação verbaì ), como sendo do gênero pecoptøní,s spp. (Fotos
5, 6 e 7).

0 primeiro nivel, da base para
oolítico exibe estratificações cruzadas class
res por SUGUI0 et al. (j974), as quais estão
pìanos de truncamento que I embram superf íc.ies

o topo, de calcãr.i o

ificadas como pìana
i nterceptadas por
de reatìvação. Tajs
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superfícies
maré, coinc'i

se desenvol
dente com a

vem durante
fase de vel

a fase destrutiva do

oc i da de de co rren te
ci cl o de

mais baixa.

Foto Acamamento
com aren i to

"flaser" em silti
muito fino e síl

to i ntercal ado
ti co.

Estruturas de
sentadas por
acamamento e

bioturbação em s'i ltito, repre
tubos arenosos paral el os 'ao

com di âmetros de até I cm.

Foto 6
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Foto Marcas onduladas assimõtricas em siltito.

Paral elos ãs estrati fi cações cruzadas hã mui tos nó
dulos silicosos, esféricos e taburares (Foto B). Apresentam de z
a l5 cm de di âmetro e cons t'i tuem-se de oõl'i tos com es truturas f .i

brorradiada e concêntrica, sendo sua origem epjgenét.i ca, pois as
estratificações da rocha enca'i xante cortam os mesmos (SUGUI0 et
âl ., 1974).

PETRI & c0lMBRA (1982) assinalaram a ocorrência de
estratificações cruzadas sìgmõide e do tìpo ,'hummocky,'nos calcá
rjos oolít'i cos da Pedre'i ra Velha, local'i zada nas proxim.i dades da
Pedrei ra Pau Pneto, onde a, SC-4 foi I evantada. As prì mei ras pos
suenr cerca de 5 m de comprimento de onda, ê[Quanto QUê, as do ti
po "hummocky" têm aprox'i madamente 3,5 m de comprimento.

cári o ool íti
intraformaci

A canlada de argììito
co apresenta gretas de

onais (Foto 9).

carbonãtico superposta ao cal
contração associadas a brechas

Subjacente ao segundo
ocorre areni to grossei ro foss.i I íf ero

nível de calcãrio oolítjco,
sucedi do por siltito macjço ou
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lantinado, com gradação granulométri ca e raras lamìnações cruza
das. Este calcãrio, petrografjcamente classificado de oosparito are
noso silicjficado, apresenta estratificações cruzadas pìanares de
pequena e grande escala, e fóssejs representados por fragmentos
de conchas de moluscos e restos de peìxes constituídos de fosfa
to .

Foto B - tstrati f i cações _cruzadas no pr.imeì ro nível
de calcãr'io oolítico, da_base para o topo,
da seçqo colunar SC-4. Nódulos' siljcosôs,
epigen6tjcos, esféricos e tabuìares, ocor
rem paralel amente ãs estrati fi cações.

0 tercei ro nível de calcãrio si tua-se prõximo ao to
po da seção e apresenta-se'bastante ìntemperi zado. 0 calcãrjo fo.i
classificado como intraesparito mu'ito arenoso, oolítico, êr¡ parte
silicifjcado, ex'ibindo tamb6m restos de peìxes constituídos de fos
fato e espiculas de espongìárjos.

Sob este nivel carbonãtico ocorre uma camada de cal
carlo arenos0 com acamamento ondulado, que grada lateralmente pa
ra calcãr'io mujto fossilífero, com restos fõsse.i s representados
por pe'l ecípodes, ostracodes e aì gas. ptTRI & c0lMBRA (l9Bz) i nter
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pretaranr esta unidade conìo sendo uma biõstroma de aìga

Foto 9 Brechas 'intraformac'i ona'i s associadas a gretasde contração em arg.i I i to carbonãt.i co. Aa brechas consti tuem-se de car cãri o argì ì oso u..nã-síltìco, talvez parcjalmente dolõmjtì zado

2.6 seção coì unar Esquemãti ca Representati va da Ãrea Fartura-Ta-
gua í

A seção colunar da área de Fartura-Taguaí f-oj elabo
rada a partir do empì ìhamento das seções sc-.l, sc-z e SC-3, repre
sentando aproximadamente sO m de sedimentos da Formaçao Estrada No
va ( Fi S. 7) . Primei ramente, é i ntenessante observar nesta seção
ì ntegrada, que os sedimentos de cor c.i nza presentes na base
tornam-se progressi vamente avermelhados rumo ao topo.

A part'i r da base da seção até o

ocorrem camadas de arenìto fino a muito fino i
t.i to de cores branca (5y B/l), cinza claro (5y
za (5Y 6/1) e níveis de sjltjto cjnza (5y S/t
truturas sedimentares majs comuns nesta porção

nível de

ntercaiado
6/l e 5Y

e 5Y 6/1).
da seção

I I ,50 m

com s i I
7 /1 ) e cin

As es

colunar
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sao: estrutura maciça, lamìnações p'l ano-paralela e cruzada, acama
mento lent'i cular, marca ondulada de corrente em geral ass'i mõt¡i -
câ, estratif icações cruzadas monticular (hummocky) e s'i gmõjde. Res

tos de pe'i xes ocorrem no topo das camadas al ternadas de areni to e

s'i ltito.

Entre os niveis 11,50 e 27,50 m da seção jntegrada
hã camadas de arenito fino a mu'i to fino 'intercalado com si I ti to
e/ou lentes de calcário, e camadas de calcãrjo oolítico, pof ve-
zes sjlicifjcado e com níveis de coquina. As prime'i ras exibem gre
tas de contração e estrutura "flaser" tendo as seguintes cores:
cinza avermelhado (l0R 6/1), cìnza rõseo (7,5yR 6/z), marrom mui-
to pãt i Oo ( ì0YR B/3) e vermel ho fraco ( IOR S/Z) . por sua vez, as
camadas de calcãrio oolít'i co apresentam as cores c'i nza claro (2,5y
7/2) e cinza rõseo (7,5Y 6/Z), e as seguintes estruturas sedjmen
tares: estrutura macìça, laminação cruzada, marca ondulada de cor
rente, acamamento ondulado e brechas intraformacionais. Nos níveis
de calcãrio são observados fósseis de peìecîpodes e ostracodes.

0 intervalo acima citado é também caracterizado pela
ocorrônc'i a de aren'i to fino a muito fino com laminação pìano-para
lela a irregular, 'laminação'cruzada e marca ondulada de corrente,
e camadas de s'i lt'i to macìço a lam'i nado ìncìpiente a'i rreguìarmen-
te. 0s arenitos e sjltitos ex'ibem as cores c'i nza (5yR 6/l e 5y 7/z),
cinza róseo (5YR 6/2) e cjnza avermelhado (5yR S/Z).

0 terço superior dessa seção colunar é constìtuîdo
de camadas de s'i ìt'i to macìço, por vezes bjoturbado e com lamjna
ções i rregulares a j nci p'i entes, aren j to síl ti co macì ço e aren j to
fjno a muìto fino com laminação pìano-paralela a jncìpìente, po
dendo tamb-em apresentar la'minação cruzada, bjoturbação e brechas
intraformacjonais. 0s aren'i tos exìbem, ãs vezes, intercalações síl
tjcas, definindo laminação rítmica pìano-paralela.

Próximo ao topo da seção integrada ocorrem níveis de
rocha carbonãti ca, macì ça a I ami nada i ncì pi entemente, bj oturbada
e com restos fõsseis de peìecípodes e ostracodes.
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ÃnER DE ANGATUBA

3. I . Perfi I Geol õgi co Reti fi cado Esquemãti co Angatuba-Pi raj u (Pc-z)

tste perf i I ,

início nas prox'i midades da

V'i eira, ìncluindo a seguir
localização do penfjl estã

com ce rca de I I km

cidade de Angatuba,
um trecho da Rodov'i a

'i ndicada no mapa da

de extensão, teve
no Acesso lvens
Raposo Tavares. A

Fì g. I A.

Foram estabelecjdas 17 estações de observaçã0, le-
vantadas duas seçoes col unares, abrangendo em toda a extensão do
perfì ì ãreas de ocorrônci a das formações Estrada Nova e Pi rambói a

(Fig. B).

0 perf ì'l f oi i n j c j ado em sedimentos da Formação ts
trada Nova, caracterjzados pela alternânc'i a de siltjtos e arenj
tos finos, ocorrendo um acréscimo contínuo de altitude em dìreção
ã Rodovja Raposo Tavares (sP-270), at-e a cota mãxima de l86 m. 0

contato entre as formações Pj rambój a e Estrada Nova foj observado
na altitude aproximada de 7lB m. Trata-se de um contato erosivo,
determ'i nado peìa presença de uma brecha sedimentar, denominada por
vãrios autores como regol i to fóssj I ou pal eossolo.

Na Rodov'i a Raposo Tavares (SP-270), as observações
foram inic'i adas, após o contato de uma jntrusão bãsi ca, em sedì-
mentos da Formação Pi rambõi a e com certo decl íni o na a I ti tude. Lo
go após o trevo de entrada para a es taçao ferrov'i ãri a de Angatuba,
hã unì acrésc'imo de altitude, atingindo um mãx'i mo de lg6 m. 0corre
entã0, uma queda acentuada na alt'i tude até o final do perfiì no
Km 210 da referi da rodovi a.

0 contato da Formação P'i rambó'i a com os sedimentos
da Formação Estrada Nova é novamente observado na Rodov'i a Raposo
Tavares, s'i tuando-se aquì, entretanto, na cota de 752 m, ocasio
nando um desnível de 34 m entre os doj s pontos em que foi observa
do. A exp'l ìcação para tal desnível, supõe-se ser a presença de fa
lhamento na ãrea, provavelmente associado ã intrusão bãs'i ca ante
riormente c'i tada.
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3.2. Seção Col unar SC-5

Local: Acesso lvens Vieira

Aproximadamente
da de Angatuba

Al t itude da base: 656 m

1 km após o cõrrego na entra

sobre o nivel do mar

A seção aflorante tem cerca de 65,70 m de s edi nientos

pertencentes ã porção média da Formação Estrada Nova (Fìg. 9). De

um modo geraì, os sedjmentos apresentam co res avermel hadas, taìs
como, cinza róseo (5\R 7/2) , cinza avermeìhado (5YR 5/Z), marrom
avermelhado (5YR 5/4) e ma rrom avermelhado claro (5YR 6/3).

0 afl oramento inicja-se com nívei s formados pela ìn
terl ami nação de siltito e areni to fìno e camadas de siltito con
tendo corpos ìenticulares de aneni to fino a médio com 30 a 50 cm

de comprì mento. Em geral, os corpos de areni to são calcíferos e

apresentam-se intensamente pertunbados . Por vezes, adqui nem forma
de dìques cl ás ti cos com 3 a 4 cm de espessura, es tendendo-s e por
maís de I m de comprìmento. Estes corpos de areni to ocorrem em

quase toda a s eção colunâr e es tão provavelmente assocj ados a es

tru turas de escorregamento.

Na porção basal des ta s eção es tão tambõm presentes
camadas de arenì to fino com acamamento ondul ado a "f laser,, e com

alguns níveis de laminação plano-paralela, e s'iltìto macìço a in
cìpìentemente laminado e com estruturas de escorregamento,

No terço mõdio da seção hã o predomín.i o de ¡renitos
finos com acamamento ondulado a "flaser,,, diques clãst.i cos de are
nito e es truturas de es corregamento. Esses anenitos apresentam,
ãs vezes, I entes carbonáti cas com fragmentos de conchas, concre
ç ões achatadas constì tuidas de carbonato com textura mi croesparî
t ica e nõdul os de s íl ex.

Rumo ao topo des te afl oramento vol tam a predomi nar
os níveis formados pel a al ternância de siltito e anenito fino,que
exi bem ora estrutura "fl aser" ora l ami nação ìncìp.i en te e intensa
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bioturbaçã0. Lentes carbonãti càs com res tos de mo I us cos es tão in-
tercaì adas al gumas vezes nes s es niveìs.

No topo da SC-5 ocorrem esparsas conc reções carbonã
tj cas em mei o a areni to mui to fino, si I ti co. As concreções atìn
gem de ì a 2 m de di âmetro e acompanham parci al mente a estratifj-
caçã0. São consti tuídas de carbonato com textura mi crítica, terrî
genos com granulometria de areia muj to fina e sììte grosso, em

parte si licj fìcado e com f6ssejs representados por forami níferos
arenãceos (?), os tracodes e res tos de moìuscos.

3 .3 . Seção Col unar SC-6

Loca I : Acesso Ivens Vieira

Aproximadarnente 3,5 km apõs o cõ rreg o na en

trada de Angatuba

Al t itude da base: 698 m sobre o nível do mar

Neste local afloram cerca de 27 n de sedimentos da
por"ção superi or da Formação Estrada Nova, com predomíni o de fra
ção arenosa e cores averme I hadas (Fi g. l0).

Na base do afl oramento oc o rre a reni to mui to fi no e

síì ti co, apresentando I amì nação i nci pi ente a bem desenvol vi da, com
j n te rca ì ações de siltìto I ami nado. A camada mos tra- s e mui to per
turbãda, tendo s i do medìda a atjtude de Z0o74SoSE. Não tendo s ì do en
contrado dìque de diabásìo que pudessem ter sido a causa dessa
perturbaçã0, pa re ce que a deformação foi orì g.i nada por escorrega
mentos subaquãti cos s i ndepos i cì onai s . Rumo ao topo des te nível,os
sedimentos estão intensamente bioturbados, notando-se tambãm a

presença de mi crof a'l has e mi crodob ras de dimensões subcentimétrì
cas,

Além do arenito muito fìno e síltico, acjma mencio-
nado, hã na seção a reni tos fi nos e mui to fi nos, mac.i ços e lamina
dos e, pon vezes ìntensamente b ioturbados. 0bs ervam-s e, em alguns
níveis, intercaìações de areni to mui to fi no e siltito ou argilito,
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consti tui ndo camadas rítnli cas centimétr.i cas.

Nas porções média e superior do afloramento 0cor
rem níveis de s j ltito e de calcãrio. 0s prìme'i ros apresentam-se
rnac'i ços ou I ami nados e aì gumas vezes entremeados por I âmi nas ou
carnadas de silex, provavelmente resultantes da silicificação de
antìgas camadas de calcário. por sua vez, os níveis de calcãrio
estão muìto intemperizados e enr parte siIicificados. No topo da
seção observa-se areni to mu'i to f i no e síl t'i co, com dobras nos seus
40 cm jniciais e na sua porção f.i nal.

0utra feì ção i nteressante nesta seçào õ unra concre
Çâo, segundo interpretação dada por FúLFAR0 ('1970). Tal estrutura
apresenta-se sjlic'i ficada, com aprox'imadamente z n de diâmetro,
cortando uma alternância de arenito e siltito. No topo desta al
ternânc'i a, hã uma camada de coquì na s'i I i c j f i cada com cerca de 50
cm de eSpeSSura, também i nterrompì da e deformada peì a "concreçã0".

com base nessas características, adota-se neste tra
balho uma orìgem orgânica para aquela estrutura, que representar.ia
uln recife ou bioherma, comum em amb'i entes marinhos rasos (Foto l0).

Rec'i fe ou bioherma
do camadas de areni

interrompendo e deformanto, siltito ou coquina.-
Foto l0
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0 I imj te superj or da seção é marcado pel a ocornên
cia de um regolito fõssi'l ou paleossolo de I m de espessura, ñâ

passagem entre as formações Estrada Nova e Pi rambõi a na ãrea de
Angatuba. Trata-se de unra brecha sedimentar const'i tuida de fragnren

tos angulosos de aren'i to síl ti co, vari ando de nri I ímetros a centí
metros, imersos em rnatri z de arenito da Formação pìrambóia,
cor marrom avermelhado (2,5YR 4/4).

de

ÃnER DT PORANGABA.BOFITE

Perfi t Geoì ó9i co Retj fi cado Esquemãti co porangaba-Bofete (pG-3)

Este perfiì foi levantado entre os quììômetros 153
e 176 da Rodovia Castelo Branco (SP-2BO), sentido capital-inter.ioô
tendo sido feitas observações em 21 estações e levantadas 5 se-
çoes colunares. A localizaçao do perfiì estã jndjcada no mapa da
Fjs. lA.

0 perfiì 'i njcia em sed'imentos da Formação Irati, na
cota aproxi mada de 580 m. 0 contato gradaci onal entre as forma
çoes I rat'i e Estrada Nova ocorre no km I 54, apresentando-se o re
levo com formas suaves até o km .l60. A partìr de entã0, o relevo
torna-se acidentado, permanecenCo assim até o final do perfiì (Fig.
il).

Aprox'imadamente até o km '163, ocorrem sedimentos per
tencentes ao Membro Serra Al ta da Formação Estrada Nova, conforme
observação feita por LTLLIS (1970). Constituem-se de siltitos cin
zas a cinza escuros com laminação plano-paralela incìpiente e ra
ras ìentes ou camadas de aren'i to f ino, com espessuras de 5 a lO
cm. tm torno do km 'l 58,5, os s ì I ti tos af I orantes f ragmentam-se em

lascas angu'losas de menores dimensões (z a 3 mm) que as anter.i or
nlente observadas. Veri fi cam-se aqui tambénl raras e pequenas con
creções de sílex.

A partì r do km I 63 os sedj mentos da Formação Estra
da Nova tornam-se progressj vamente mais arenosos até o contato
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eros'i vo com os arenitos da Fornração Pjrambóia. Na ãrea, estes con
tatos são em sua nlaioria por falhas, ocorrendo a 2 km da seção co
lunar SC-ll, unl bloco falhado da Formação Estrada Nova, êm meio
aos sed'imentos da Formação P'i rambó'i a. Este trecho 6 sucedido por
utlì declinio acentuado de altitude até a ocorrôncia de outro conta
to erosìvo entre aquelas formações, que ocorre na cota aproximada
de 550 m.

Seção Colunar SC-7

Local: Marco Km l6l da Rodovia Castelo
280), sent'i do capital-jnter.i or

Altitude da base: 586 nl sobre o nivel

Branco (SP-

do mar

0s s ed j mentos aqu'i expos tos , corn cerca de I 3 m de
espessura, representam o Membro Serra Al ta da Formação Estrada No

va. São constituídos de s'iltito, silt'ito argìloso, folhelho sílti
co, c'i nza escuros (5YR 4/1) e ci nza avermer hados (l0R 5/l ), conl
pequenas intercalações de aren'i to f jno,cinza claro (z,5yN 7/0).0s
níveis síltjcos e argiìosos exibem, em gera'l , restos de peixes re
presentados por escamas e dentes (Fjg.1Z).

0s sedi mentos são em sua mai ori a macì ços e fnacamen
te laminados e estã0, muitas vezes, cortados por diques clãstjcos.
Ta'is dìques apresentam espessuras que variam de 2 até B cm e, che
ganl a atingir vãrios metros de comprimento. São fornlados de arenj
to fino a mui to fino, carbonãtico, contendo fragmentos de sj ltì -
to' tm seção deìgada, veri fica-se a ocorrôncja de manchas de silì
c'i ficação (sítica criptocri stalina sacarõìde¡, mater.i al fosfãt.i co
(res tos de pe'i xes ? ) e grãos es t'i rados (pri ncì palmente mi nerai s m.i

cáceos). Apesar da presença de grãos est.i rados, supõe-se para es
ta estrutura um processo de formação semelhante ãqueì e evocado pa
ra os diques da seção colunar SC-ì, ou seja, prêenchimento por ma

terj al arenoso de fendas em materi al pel ítj co.

0utra feição comum na seção sao as concreções cons
tjtuídas de calcjta com textura nricrítìca, achatadas e alongadas,



640

620

600

5AO

5 60

tl
I EN-47 

I

t- - . .-.t

ffi
Fotrnoqh P ircmb<!io

Fo(ñoç& ltol¡

Kñ t6t \E!îå
SC -7 t<tò t6 2

N 750 W

tl̂
é- ----'---,¿ a::a --t -L-Lt'-----

Ë==:l

E.:rl
'I

F tG I I - Perf il Geolcígico Retif tcodo Esquemótico

Porongs6¿ - Bof ete (PG-3)

Siltiìo

Alternãocto <le stllifo e otenilo
fino/muíto fìno

For moç6o
Eslioda Novo

f¡pos de coñtoto

e conlolo ¿îosivo

444 Contoto trcns¡ctonot

I

I Contoto pot fatho



55

de dinrensoes centintétricas a decjmãtrìcas, com dispos.i çâo prefe
rencialmente parale'l a ao acarnanlento. tstas concreçoes ocorrern, às
vezes' jnterrompendo d'iques de arenìto, sugerindo tratar-se de es
truturas epigen6tjcas (Foto ll).

Foto I I Dique de aren'i to i
calcãria ep.i genéti
do Membro Serra Al
va.

nterrompi do por concreçãocâ, em s'i lt'i to argììósota da Formação Es trada No

3. Seçáo Col unar SC-B

Local: Marco km 163 da Rodov.ia Castelo
280), sentido capital_interìor

Altitude da base: Aproxjmadamente bBB

vel do mar

Branco (SP-

m sobre o ní
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Trata-se de unì afloranrento com cerca de 12 rn de se

d'i mentos da Formação Estrada Nova, situados estrat'i grafjcamente
acima daqueles da seçào anterior (Fìg. l3). A seção é composta
pri ncì palmente de s'i I tj to, por vezes cortado por d'i ques cl ãs ti cos

de arenito e veios de calc'i ta. Há nesta seção um pequeno aumento

da fraçào arenosa comparativamente ã anterior.

Na sua

do, de cor cinza (5YR

5/1) em camadas de 1

este nível, camada de

en tremeado de marga e

za (5YR 5/1), macìço

co (5Y B/2), submil'ime
cruzadas.

porção basal, observa-se arenjto f ino lamina
6/l), intercalado com siltito cjnza (5YR

a 2 cfi, fonmando os rj tmi tos . Sobrepõe-se a

calcãrio arg'i lo-arenoso, cinza claro(5Y 7/l),
argì'l i to carbonát j co. Seguem-se si I tì to ci n

a localmente bem lamjnado e arenito fìno,bran
tri camente I anlj nado e com raras I ami nações

No terço médi o da seção tem-se ri tm'i to cons ti tuído
de I am'i nações submi I jmétri cas de areni to mui to f j no, ci nza (5YR

6/1) e de siltito cinza avermelhado (5YR 5/2), ambos muito calcí-
f eros e f requentemente cortados por veì os m j l'i métri cos de cal c'i ta
e raros diques clãst'i cos.

A porção superi or é representada por sj I ti to maci ço
a bem I ami nado, com freqüentes cros tas de cal ci ta nas dj acl ases .

Cerca de 1,5 a 2 m do topo da seção existem camadas de aproxima
damente 0,05 m de aren'i to. Predominam nesta porção do af loramento
as cores avermel hadas , tai s como c'i nza róseo (5YR 6 /2) e ci nza

avermel hado ( 5YR 5/2) .

4.4. Seção Colunar SC-9

Local:

Alt'i tude da base: 596 m sobre o nível

Branco (SP-

do mar

A seção apres enta cerca de l9 m de s ed'imentos da

Formação Estrada Nova, dos quaìs os 0,50 m do topo constituem o

solo (Fjg. l4).8 composta por camadas sílticas, ôr^enosas e carbo

Marco Km 164 da Rodovìa Castelo
280), sentido capital-interior
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nãticas, ocornendo ainda unr nîvel de silexito com ,'nódulos,, de vã
ri as dimensões e com espessura lateralmente vari ãvel. Em seção de1
gada, o silexito apresenta "nódulos" de formas e1ípticas e arre
dondadas, com diâmetros entre 2 e l6 mm. Constjtuem-se de quartzo
mjcrocristalino e siljca criptocristalina sacarõide, estando cì
nlentados por quartzo microgranular e sílica crìptocristal.i na fi
brorrad'i ada sob a forma si ntaxi al , correspondente opti camente ã
calcedônja com fibras com elongação negativa (ìength-fast) e,pro
vavelmente, em menor esca'l a, ã vari edade quartzjna com fjbras conl
elongação posìtìva ( ìenght-sìow) .

Nesta seção as camadas síltjcas são
por folhelho siltico e si lt'i to. 0 pr.imeìro exibe
gu1ar, bioturbação e cor cjnza (5yR S/j). por sua
é macìço e bem lam'i nado, bjoturbado, apresentando
(5Y B/l), c'i nza escuro (5yR 4/j e lOyR 4/j), c.i nza
e vermelho fraco ( l0R 4/Z) .

nep res en tadas
I ami nação i rre
vez, o silt'i to
as cores branca
róseo (5YR 6/?)

0 areni to de cores branca ( 5y B/1 e 5y g/z) , amane-
lo pã'l ido (5Y 7/3), cinza (ì0R 5/l), cinza claro (5y t/z) e cinza
róseo (7,5YR 7/2), vania de mõdjo a mujto fino, sendo comumente
síl ti co na base da seção e ma'i s grosse.i ro rumo ao topo. Exì be, de
manejra geral, estrutura macìça, raminações pararera ìncip.iente
e i rreguì an, al ém de b j oturbaçã0. por vezes, o aren.i to aparece i n
terlaminado com argila, definindo a estrutura ,,flaser,,.

0s níveis de calcãnio apresentam-se fracamente lami
nados, bioturbados, com nuitas manchas de s.i ricificaçao¡ gretas
de contraçã0, ãs vezes , associ adas ã brechas e provãveì s gretas
de sin6rese, formadas subaquatj camente. No segundo nível de cal cãrio da base para o topo da seçã0, observa_se a ocorrêncìa de res
tos de Lrlectpodiopdia dønbqí para I el os ao acamamento e dì ques constituidos de marga ou arg'i 'r ìto carbonãtico. A formação destes di
ques es tã provavelmente I i gada ao preenchi mento de fendas a¡er
tas, durante a contração do sedimento exposto a condições suouã
reas' representando portanto gretas de ressecação de
avantajadas ( Foto 1Z) .

di mens õe s

cortando camadas de aren'i to fino, síltico e siltito,
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0c0rrem no terço 'i nf er j or da s eçã0, es truturas mai s ou nenos .i rre
gulares, segmentadas, e com cerca de z m de comprimento e 30 a 40
cm de largura. Tais estruturas são consti tuídas de calc'i ta com
textura micrítica e manchas de calc'i ta espãtica. Trata-se, proVâ
velmente, de ì njeções de materi al cal cífero da camada carbonáti ca
sobrejacente durante o efeito de compactação dìagenética (Foto ì3).

I

g"t+**f/
f
5

:l_

f* .È'

^.-.r-1.g''i 
,''

.':;.:5,f- ç

"';*r-*¡er¡.

4.5. Seção Coìunar SC-10

Foto l2 - D'ique clástico constituído de marga e argiìito carbonãti co, cortando camada de ca r cãrìae formado provaver mente peì o preench i men tode gretas de contraçã0. hessai ta_se a defor
TaCto das camadas s úU¡ acentes , reve I ando i njeção de rnaterial de ðima pará baixo.

Local: Marco km 165 da Rodovia castero Branco
280), sentido capital-jnterjor

Al ti tude da base: Aprox'imadamente 598 m sobre o

vel do mar

(SP-

e

nl

' 4E;.?

^!ti&*

A seção aqu'i descrita const'i tuída de 12,30 m de
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sedimentos das porçôes médja e superi or da Formação Estrada Nova,
onde predominam os arenitos muito finos (Fig. l5).

I ni c'i a-s e com uma camada de aren'i to mu'i to f i no, s íl
tico, ìaminado, de apnoximadamente 3,50 m de espessura, com alter
nância das cores cjnza avermelhado (5YR 4/2) na lâmina de composì_

çâo predominantemente sílt'i ca e cinza oliva claro (5Y 6/2) na mais

arenosa.

Foto l3 Dique de calcãrio, segmentado, cortando cama
das de arenito fìno, siltico e siltj to, for:
mado_provavel mente pori n jeção de mater j alcalcífero da camada sobrejacente.

tntre os níveis 3,50 e 5,70 m da seção, ocorre al
ternância de camadas arenosas mais ou menos lenticulares e ondula
das e'lâminas onduladas de arg'i'la, defjnjndo estrutura tìpo "flas
er". É sobreposta por ri tmjto formado peìa jntercaìação mjljmétr".i
ca de are'i a mui to f ina de cor branca (5Y B/2) e si I te c.i nza ol i va
claro (5Y 6/2).

A part'i r do nivel de 5,70 m hã uma repetição das ca
rnadas anteri ores, ocorrendo próx.i nlo ao topo da seção uma camada
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de 20 cm de arenìto grosseiro muito calcífero e rico em escamas e

dentes de peì xes . A es ta, Sê9ue-se sj I t'i to maci ço com aproxj mada-
mente 4,70 m de espessura, de cor marrom avermelhado escuro (z,5yR
3/4) com intercalações de aren'i to fjno cinza claro (5y 7/1) com
5 cm de espessura. flo topo do sj I ti to, há uma ,,estrutura de sobre
carga" formada por uma camada de arenito c'inza claro (5y 7/j) conì
pìetamente amarrotada em mejo deste.

De manei ra geraì , as estruturas de sobrecarga são
orìginadas pela deposição de areia sobre lama hidropìãstica. Es

tes sedimentos, quando submeti dos à compactação em fase dì agen6ti
ca precoce, apresentam comportamento mecân'i co di ferencj al , provo
cando tanto o af undamento da camada arenosa ou a'i nda a sub.i da da
argiìa sob a forma de 1ínguas. Ta'is processos levam
das estruturas denominadas de sobrecarga (REINECK &

a

S

fo rmaç ão

INcH, l9B0).

4.6 . Seção Col unar SC-l ì

A

r j or-capi tal da

ìógìco PG-3 foi
desnivel de 5 m

ta que a segunda

Local : km 166,2 da Rodov.i a Castelo Branco (Sp-ZBO) ,

sent'i do i nter j or-capì tal
Al ti tude da base: Aproxi madamente 624 m sobre o

vel do mar

seção col unar SC-l I foj descr.i ta na pìsta .inte
Rodovja Castelo Branco, enquanto que o perfì I geo
levantado na pìsta capital-interìor, havendo um

entre ambas no Km 166,?, sendo a prjmej ra mais al

nl

0 pacote sedimentar aquì descrjto é pequeno, c0m
cerca de 7 m de sedjmentos da porção superior da Formação Estrada
Nova (Fig. l6). Consta de jntercalações de níveis de sjltjto cal
cífero, com lamjnações cruzada e pìano-paralela ìncìp.i ente, e cq
madas de calcário areno-argiloso gradando a arenjto muito fjno
calcífero com acamamento ondulado a fracamente estrat.i ficado. A

seção caracterj za-se por apresentar sedjmentos de cores vermelho
fraco (2,5YR 4/2) e vermelho pãlido (2,5yR 6/2). 0 silt.i to calcí-
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fero, em seção delgada, mostrou-se estar jntercalado conl marga e

corìr prováveis crjstajs de dolomìta. Quanto aos calcãrjos areno-ar
gììosos podem tambõm se apresentar em parte dolom'i tizados.

0 topo da seção é cons rj tuído de I ,80 m de regol i to
fóssil, marcando a passagem das formações Estrada Nova e Pirambõia
na ãrea. Trata-se de uma brecha com abundantes fragmentos, QUê di
m'i nuem gradati vamente de d'imensões e f reqüênc'i a até desaparecerem
completamente (Foto ì4). A partir daí aparecem os arenitos da For
nração Pirambóia com estratificações cruzadas bem pronunc.i adas.

Foto I 4 - Contato eros j vo entre as formações Es trada
Nova e P j rambói a, marcado pel a ocorrênc.i a
de brecha'sedimentar, formada de fragmentos
de c-al cãr'i o argì ìoso,- marga e argili io car
bonátjco. 0 cìmento é comþosto de calc.i tã
qs pit'i ca , poF vezel j mpregnada por õx j dos
de f erro ou manganes.

Cabe ainda ressaìtar, que o contato aqui observado
entre as f ormações Estrada Nova e P'i rambó'i a é f ei to por f al has,ten
do sido constatado no Km 173 da Rodovia Castelo Branco um contato
normaì , onde os aren'i tos Pi rambó j a sobrepõem aren'i tos Estrada No
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va

4.7 Seção Col unar tsquemãti ca Representati va da Ãrea Porangaba-

Bofete

Esta seção representa cerca de 60 m de sedimentos da

Formação Estrada Nova (Fig. l7). Até o nível de l3 m' a partjr de

sua base, ocorrem siltjto, folhelho siltico e finas camadas de

arenito fino, cìnza e cinza escuro (5YR 4/1) e cinza avermelhado
(l0R 5/l ). Ta'is camadas exjbem estrutura macìça e estratificação
plano-paralela ìncìpiente, concreções calcãrias e silicosas e di

ques clãsticos de arenìto. Entre os níveis de l3 e 23 m, a partir
da base da seçã0, hã siltìtos c'i nza claros (5Y 7/1) e cjnza rõseos

(5YR 6/2), macìços e lamjnados jrreguìarmente. Neste intervalo são

também observadas camadas de calcãr'io e de arenito interlam'i nado

com siltito, com d'iques clãsticos de arenito e veios de calcita.

0 terço médìo da seção -e caì acteri zado peì a ocorrên
cia de níveìs carbonáticos com gretas de contraçã0, ãs vezes asso

ciadas a brechas intraformacionais, bioturbação paralela ao acama

mento e fraca I ami nação pì ano-paral el a. As camadas de areni to fi
no e mui to fi no es tão comumente i ntercal adas por fi nas camadas de

argìla, com estrutura "flaser". 0s níveis de siltito e folhelho
sîltico não são tão freqüentes em reìação ao terço jnferìor da se

ção col unar. Quando presentes. são caracteri zados por estrutura ma

c'i ça e l amì nação pì ano- paral el a i nci pi ente. Predomi nam as b ranco

róseo (5YR B/2), cinza róseo (7,5YR 7/2 e 5YR 6/2), vermelho fra
co (lOR 5/2 e IOR 4/2) e vermelho pãlido (l0R 6/2). Fora.m observa
dos restos vegetais do gênero Lqeoytodíop^íA denbgi e

em calcãrios e restos de peixes em arenitos.
os tracodes

0 terço superior é representado predominantemente
por arenjto fino a muito fino, pof vezes síltjco, interlaminado
corn argì'la ou sjlte e com estrutura "flaser". Prõximo ao topo da

seção, ocorrem carnadas de cal cãr'io areno-argì loso gradando a are

njto muito fino calcífero jntercalados por níveis de si'ì tito cal-
cífeno. 0stracodes e pelecipodes (?) são encontrados em niveìs
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carbonãticos e os restos de peìxes em aren'i tos. Predominam nesta
porçao superi or as cores avermel hadas , ã semeì hança do terço mõ

dio da seção, tais como, cinza avermelhado (5YR 4/2), marrom aver
melhado êscuro (2,5Y R 3/4), vermelho fraco (2,5YR 4/2, l0R 4/g e

l0R 5/3) e vermelho pãlido (2,5yR 6/2).

ÃRrR DE cONcHAs

5.1 Perfi I Geotõgi co Reti fi cado Esquemãt'i co Cesário Lange-Botuca
tu (PG-4)

Este perfil abrange um trecho de zg km nas rodovias
Flor.i ano de camargo Barros (sp-143) e Marechal Rondon (sp-300). A

I oca I i zação do perfi I es tã 'i nd'i cada no mapa da Fi g. I A. Foram es
tabelecìdas 29 estações de observaçã0, 17 das quais na rodovia
SP-143 (Fìs. lB).

Foi'i nìciado em sed'imentos da Formação Estrada Novar râ
cota aproximada de 550 m, atìngindo em r,5 km a altitude mãxima
de 600 m. Neste trecho, a formação apresenta vãnjas camadas e len
tes de silex em me'i o a sìrt'i tos. A partir do marco km ll, hã um

declinio constante de altitude até a entrada para a cidade de pe

re'iras, ã exceção de um pequeno aumento de altitude observado no
km 14. Após a entrada de Pereiras hã uma alternância de vales e

colinas, até o final do perfìì na cota de 520 m. Intercalações are
nosas nos sedimentos da Formação Estrada Nova tornam-se majs ex
press'i vas aproxi madamente a I km da pri mei ra entrada para a cj da-
de de Conchas.

A Formação Pj rambõi a

ção Estrada Nova após 4,5 km

uma cota aproximada de 534 m.

vjdo do que na Rodov'i a Castel
melhante ao encontrado no km

jaz d'iscondantemente sobre a Forma
da segunda entrada para Conchas, em

Neste loca'l , embora menos desenvol-
o Branco, ocorre regol.i to fóssì1, se
167 daquela rodovia.

0s níveis al timãtricos dos trechos de ocot rência das for
mações P'i rambõi a e Estrada Nova, 'l evam a crer que tenham ocorr j do





to

fal hamentos na á rea.

5.2. Seção Coì unar SC-12

Local: Marco km .l94 da Rodovi a Ma rech a I Rondon (Sp_
300), 200 m apõs a prirneira entrada de Con
chas na Rodovi a Ma rech a I Rondon (Sp-30O),sen
ti do Cesãrio Lange-Botucatu

Al ti tude da bas et 462 m sobre o nivel do mar

Compreende 42 n de sedìmentos da Formação Estrada
Nova, dos quajs 0,50 m constìtuem o solo (Fig. l9). De um rnodo ge
ral, este pacote é formado por arenito, sìrtito e rocha carbonãti
ca.

0 arenito ê fi no a mui to fi no, por vezes sîltico_ar
g.i loso' maciço a raminado ritmicamente com sirtito ou argilìtosiL
tico. Tais intercalações formam também estruturas tipo ',fìaser,,,a
exempìo do que se observa na porção superior da seção col unar. Nas
porções basar e mõdi a oco rrem areni to com freq üen tes ì ami nações
cruzadas.

0 si l ti to é normalmente arenoso com freqüentes cama
das lenticuìares de arenito maciço a fracamente laminado, por ve
zes muito carcífero. Em arguns nîveìs exibem estruturas de sobre
carga' raros diques crãsticos que se estendem até 1,5 m na vertî
cal, com espessuras vari ãvei s de l0 a 15 cm, e concreções canbonã
tjcas achatadas de forma erîptica, com 20 a 30 cm em seu maior
diâmetro.

0s níveis carbonátjcos de cores cinza rõseo (SyR 7/Z)
e cinza avermelhado (SyR S/Z) são mac.i ços a pouco laminadosr cofi
freqüentes camadas lenticu.l ares de arenito muito calciferor rrrdn
ch as de s i1i ci fi cação e raro acamamento ondu I ado, Ressal ta-se na
porção médi a da s eção, a ocorrênci a de urn nível carbonãtj co com
gretas de contração associadas às brechas. 0s fõsseis presentes nos
nive i s carbonãt icos são representados por ostracodes, pe.l ecTpodes
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(?) e espículas de espongìãrios

Nivejs 'i ntemperi
com espessuras variãvejs entre
superjor do pacote sedimentar.

zados de coquì na e camadas de sílex,
5 e 20 cffi, caracterizam a ponção

6. ÃnEn DE PTRACTCABA-CHARQUEADA

Perfiì ceolõgico Retificado Esquemãt.ico piracicaba-charquea-
da (PG-s)

6.I

Este perfìì geoìógico estende-se por cerca
ao longo da Rodovia piracj caba-charqueada (sp-30g). Neste
foram real i zadas observações em l9 estações, tendo s.i do
das 3 seções col una res e col etadas as amos tras de números
(Fig. 20).A loca'l ìzação do perfìl estã .i nd.i cada no mapa
lB.

de l4 km

trecho
levanta
6B e 69

da Fìg.

Ini ci a-se na cota de 484 m em s ì I ti to maci ç0, ci nza.
A pa rti r de então a Rodovi a Pj raci caba-Charqueada ( Sp-308) atra-
vessa uma ãrea de relevo bem suav.i zado, constjtuída de siltitoare
nos0 e avermelhado, com lam.i nação.i ncipienter QUê se torna grada_
t'i vamente mel hor desenvol vi da. 0 s i I ti to é cal cîf ero e apresenta-
se bioturbado, com niveis arenosos de coloração acinzentada, fre
qüentes crostas e veios calcíticos de 0,5 a r cm de espessura,que
acompanham estrat'i fi cações ou di acl ases . No marco km I 78, vol ta a
ocorrer o sjltito cinza, maciç0, com escamas de peixes dispersas
e raros nívejs de areni to fino, de espessura centimétrjca negular.

Intrusões bãsicas com
podem s er obs ervadas no km I B0 , nas
vantamento da seção col unar SC- 13.

es pes s uras em torno de S0 m

prox'im j dades do I ocal de I e

A pa rt'i r da s eção col unar SC- I 4, hã um aumento con-
tínuo de a'l t'i tude e da freqüência de sedjmentos arenosos, notando
-se a ocorrência de arenito sîltico avermelhado a 200 m do km igZ.
Tal aren'i to apresenta-se macì ço a fracamente I ami nado, cal cifero
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0 término do perfìì geoìógÍco se dã no km IBB da Ro
dovia SP-308, quando então a Formação Corumbataí perfaz uma espes
sura aproximada de l0B m.

6 .2 . Seção Coì una r SC- ì 3

Local: Estrada P'i racjcaba-Jupìá
Margem esquerda do Ri o p.i raci caba

Altitude da base: 468 m sobre o nível do mar

No I ocal onde a seção col unar foi I evantada, à mar
gem esquerda do Rio P'iracicaba foram observados 43 m de sedimen
tos das porções basal e média da Formação corumbatai (Fig. zl ).E;
tretanto, o topo do pacote de sedimentos aquì exposto não pode
ser descri to, devido ã impossibi I idade de acesso.

e intercalado por camadas
s ubmi I i m6tri ca, êm aì guns

0 con tato eros i vo entre
Pirambõia ocorre ã altitude de 59Z m.

uma camada de l0 cm de s í I ex -i ntemperi

Da base da seção
domi nam camadas de s i I t.i to com

co (l0R 4/Z e l0R 5/?) e cinza
ço a I evemen te I amj nado, com b i
intercalações arenosas que vari
rem também dentes e escamas de
li al canbonãti co paral el os ã es

deì gadas de arenj to fi no com I ami nação
I ocai s obl i terada por bi oturbação.

as formações Corumbataí e

0bserva-se neste contato,
zado.

colunar atõ o nível de 11,50 m,pre
cores vari ãvei s entre vermel ho fra
avermelhado escuro ( l0R 4/l), macj
oturbação paral el a ao acamamento e

am de l0 a 20 cm de espessura.Ocor
peì xes , nõdu'l os e I en tes de mate
tratjfjcação.

carbo
ca I

veios calcíticos e dìques de material carbonãtico
cortam toda a porção basal da seçã0. Estas estruturas, aìgumas ve
zes deformadas, apresentam até l0 cm de ìargura e engìobam mate
rial síltico e carbonático: sVjdencjando o esforço durante a sua
i n jeçã0. Hã tambõm d'iques cons ti tuîdos somente de materi al
nático, formados provavermente peìa deformação de camadas de
cár'i o sobre material clástico em estado hidrop'l ãstico.
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Ressal ta-se na porção basal dessa s eçã0, a ocorrôn
ci a de um dique de aneni to totalmente impregnado por betume, gue
teria provavel rnente mignado da Fo rma ç ão Irati subjacente. Este di
que apresenta cerca de 3 cm de espessura e co rta aproxinadamente
I m de sedìmentos basais da SC-'l3.

A partjr do nível de ll,5O m a contar da base da se
ção coì una r, ocorrem lentes de roch a carbonãt.i ca, macìça a inci
pi entemente Iaminada, de cor vermelho fraco (l0R 5/z), ìntercaìa-
das por camadas de sirtito e de areni to mui to fì no com pnedomínì o
das úl ti mas .

0 silt.i to é semelhante ao da p o rção basal da seção,
exi b in do em alguns níveì s gradação granul ométri ca e com pequenas
'i ntercalações de aren'i to muito fino. por sua vez¡ o arenito muìto
fino tem co res môrrom avermeì hado (5yR 5/4), vermer ho fraco (r0R
5/3) e vermerho páìido (r0R 6/3), apresentando marcas onduradas
de interferôncìa, intensa bioturbação i nterr ami nação de finas
carnadas de sir tìto e estrutura "fraser". No intervaìo compreendi -
do entre 24,30 e 27,80 n, tem-se restos de peixes e mega .ondu]a ções(mega-ripples), que apnesentam uma di reção de 1z4o e um comprimen
to de onda em torno de 0,60 a 0,70 m.

No topo da seção col unar ocorrem l5 m de sjltitover
melho fra co (l0R s/2), bìoturbado e i ntercaì ado por areni to muito
fino vermel ho pãrido (roR 6/3). 0bservam-s e marcas ondur adas de
co rren te, di ques c 1ãs ti cos de arenito, vei os de calcita e possi
veìs estruturas do tjpo ',hummocky".

Apesar da impossibi ì
topo da seçã0, nota-se atravãs de
mento, que hã uma predorni nânci a de
rom avermelhado (5yR 5/4),

ì dade de observação d.i reta do
b I ocos caídos no sopé do aflora
bancos de arenito de cor rnua

6.3. Seçào Coì unar SC- l4

Local: Km 180,5
(sP-308)

da Rodovi a Pi raci caba-Charqueada
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n'ìAltjtude da base: Aproxjmadamente 5Og m sobre o

ve'l do ma r

Em um corte da Rodovi a Sp-308, cerca de 500 m após
o marco km 180, afloram l4 m de sedimentos da base da Formação Co
rumbataí sendo que o metro final corresponde ao solo (F.i g. zz).A
seção é composta pel a al ternânci a de si I t'ito mac'i ço a I ami nado
i rregul anmente, bi oturbado e cal cífero, e areni to f .i no a mui to f j
t'to, carbonãt j co, com I ami nações hor j zontal , cruzada e ondul ada.As
ca¡nadas de aren'i to apnesentam-se lenticulares ou em bancos de ZO
a 30 cm. Predomi nam as cores ci nza cl aro ( sy 7 /l e I 0yR 7 /1) e
cinza (5Y 6/1, 7,5yRN S/0, SyR S/1 e 5yR 6/t ).

No'i ntervalo de 1.l,60 a 12,40 m, a partir da base
da sC-14, observa-se uma camada de rocha carbonãtj ca areno-argì ìo
Sd, em parte sil jcificada, subjacente a um nîvel contendo três ca
madas de sÍlex de 5 a l0 cffi, intercaladas por material terroso.

6.4. Seção Col unar SC-l 5

Local: .l00 
m antes do marco km lg3 da Rodovia pira-

c'i caba-Charqueada (Sp-308)

Al ti tude da base: Aproxi madamen te 5l 6 m s ob re o ní
vel do mar

No terço ìnferjor da seção coì unar, em me.i
to com I am'i nações cOnVol utas e aren.i to, ocorrem nívei s
tas brechas sinsedimentares de s.i ltito lam.i nado, diques
to e siltito, e blocos de arenito arongados e deformados
vel mente resul tantes de es corregamentos.

Nes ta s eção f oram des cri tos 39 m de s.i I t.i
sos e arenitos sílticos, por vezes intercalados com sil
g'i I i tos, de cores predomi nantemente avermelhadas (Fi g.

0 terço inferior desse pacote sedimentar
pe'la presença de concreções calcãr.i as de z0 a 30 cm de
dìques clãsticos de arenito cortados por ve.ios de calci

o a silt'i
com mui

de areni-
r PrOVa-

tos areno
titos e ar
23) .

á mancado

di ântetro e

ta fi b ros a.
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0s diques exibem manchas de areja
jeção de materi aì arenoso em si I t'i

argiìa, sugerindo possível ine

to

Nos terços médio e superior do afloramento predo-
m'i nam ritmitos e arenitos finos a muito finos. Nos níveis areno
sos ocorrem diques clãst j cos consti tuÍdos de s'i I ti to e areni to j n

tensamente recontados por veios de cal ci ta. Um desses di ques se
b'i furca para c'ima e para bai xo, sendo interromp.i do na parte i nf e
rior por camadas def onmadas de aren'i to f j no argì'loso. Supõe-se que
este di que tenha se f ormado peì a compactação d'i f erenci al de I ama
e are'i a, os quais teriam sido injetados de cima para baixo. Este
processo poderi a ter ocorrido em razão de escorregamentos das ca
madas anenosas sobre as argì ìosas em estado hidroplãstjco. DZU-
LYNSKI & RAD0MSKI (ì956, ìn P0TTER & PETTIJ0HN, lgtl) acreditanr ha
ver uma rel ação estre j ta entre des I 'i zamentos s ubmari nos e f orma
ção de diques clãsticos. 0s escorregamentos produziriam talvez uma
tensão local na camada subjacente, que favoreceria a injeção de
areia' ARAI (1959) descreveu vãr'i os tìpos de diques clãsticos em
s ed i mentos tercì ári os do Japão , atrì b ui ndo
a processos de escorregamentos.

tamb-em a sua onigem

As

das nesta seção:
vezes, inc'i piente
mamento ondu I ado

mento ondul ado é

vam-s e res tos de

destruindo toda a

racterjzadas por

seguintes estruturas sedimentares são constata
estnutura maci ça, I ami nação p'l ano-paral el a, ãs
, laminação irreguìar, estrutura ,,flaser,,, aca
e bi oturbaçã0. Dentre es tas estruturas o acama
o mais conspícuo e abundante. Localmente, obser
escamas de pe'i xes e estruturas de bioturbação

I ami nação e formando es tnu turas mosqueadas r câ
manchas arenosas em meio a s.i ltito.

Seção Colunar SC-.l6

Local: Aproximadamente 300 m apõs o km lBs da Rodo
vi a Pj rac'i caba-Charqueada (Sp-309)

Al ti tude da base: 560 m sobre o nível do man

do perterceira seção colunan levantada ao longo
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fj I geol õgj co PG-5 ' entre as ci dades de Pi naci caba e Charqueada,
consta de 34 m de s.edimentos da porção superior da For:mação Corum
bataí (ris. 24).

0 af loramento const'i tui-se de sedìmentos predom.i nan
temente avermel hados, arenosos e carbonãt.i cos . 0s areni tos oco r
rem com mai or f reqüênci a e sã0, êm sua mai or.i a, de granul ometri a
fjna a mui to fina, SÍr ticos, cal cîferos e cortados por vei os de
calcita fibrosa, com 0,5 a I cm de espessura. Apresentam_se em ge
ral maciÇoS, com laminações regulares ou irneguìares, de acordo
com a maior ou menor ocorrência de estruturas de bioturbação.gcor
rem tambõm, acamamentos ondulado e lentjcular, laminação cruzada,
estrutura tì po "fl aser" e i nterl ami nação de arei a, s.i'l te e argila.

Rumo ao topo da seção são comuns pseudon6dulos e di
ques clãsti cos cortando os níveis arenosos. Os diques são consti
tuídos de si I ti to e areni to fi no e apresentam-se muj tas vezes de
formados, chegando a estender-se por 4 m de comprimento (Foto ì5).
segundo DZULYNSKI & RAD0MSKI (ì956, in p0TTER & pETTIJ0HN, jg77),
a irregularidade de formas dos dìques clãsticos estã relacionada
ao decréscimo de espessura dos sedjmentos peìíticos encaixantes pe
la compactaçã0, que acarretaria, consequentemente, um rearranjo
dos diques. Ass'im sendo, a injeção de diques clãsticos dar_se_ia
em um es tãgi o de prê-compactaçã0. Quanto aos ps eudonõdul os, for
mam-se pela deposição de are'i a sobre uma camada hjdroplãstjca de
lama, sÊ9uida de reaiustamentos na interface areia-lama. Devido
à pìasticjdade da lama, esta penetra na camada arenosa, jsolando
I obos de areia arredondados r QUê recebem o nome de pseudonõdul os
(Foto t6).

As rochas carbonãti cas exibem es trutura maci ça, r a-
minações pìano-paralela incipiente e i rregular, bioturbaÇã0, vônu
las de sílex, laminação cruzada, peìotas de argi'l a (cìay gaììs)de
0,5 cm e freqüentes gretas de contração associadas a brechas .i 

n
traformaciona'is.
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Foto I 5 - Diques cl ãs tj cos de areni to, cortando cama-
das alternadas de siltjto e arenjto da por
ção superior da Formação Corumbataí. As 'ãa
f ormações das rochas enca'i xantes mostram-nos
que as 'i njeções de materjal clãstjcor QUêderam ori gem aos di ques, ocorreram tanto nosentido descendente como ascendente.

6 .6 . Perfi I Esquemãti co pE- I

Local: Aproximadamente 300 m após o km lB5 da

via Pi racj caba-Charqueada (Sp-308)

Na base deste perf ì ì ocorrem aren.i to f j no i
do por si I ti to com estrutura ondul ada, cal cãrj o e areni to
c0m estrutura "flaser". seguem-se niveis constjtuídos de
com gretas de contração associ adas a bnechas i ntraformaci
silt'i to maciço e folherho e arenìtci fino intencalados por

Trata-se do afl oramento onde foi I evantada a seção
colunar sc-16. 0 perfil es'quemãtico pE-l visa mostrar as var.ia
Çoes laterais e interreìações entre as diversas camadas litolõgì-
cas (Fig.25).

Ro do

ntercaìa
f i no

marga

onai s ,

s i I ti to
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gretado e ondul ado.

No terço m6dj o do perfi ì esquemátj co e encontrado g
ren'ito com intercalações de folhelho, ondulado e com estrutura
"flasêt"", passando a calcãrìo gretado.

0 topo do afl oramento exj be nivei s formados de are
ni to com "fl aser" gradando a ondu l ado, j nterl ami nado e passando a

folhelho; arenito jntercalado com folhelho, ondulado, com diques
e pseudonõdulos e folhelho com nivejs areno-argi losos.

Foto l6 - Pseudonõdulos em sil
areni tos da Formação

titos intercalados com
Corumbataí.

6 .7 . Seção Col unar Esquemãti ca Representati va da Ãrea Pi raci caba-
Charqueada

Na ãrea de Pì raci caba-charqueada foram descri tos B0

m de sedimentos da Formação corumbataí ( Fi g. 26). A seção repre
s entati va des ta ãrea apres enta na s ua porção basal s j I t'i tos mac.i

ços a laminados 'i rreguìarmente, bioturbados e intercalados por ca
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madas I enti cul ares de areni to fi no a mui to fi no, de cores cj nza
claro (5Y 7/l e l0YR 7/1) e cinza (5y 6/j, 7,5yRN s/0, 5yR s/t e
5YR 6/1). Nesta porção da seção oconrem nîveis com brechas intra
formac'ionais, diques clãsticos de arenito e síltjto e de calcãrio
areno-arg'i loso em parte sjlicifjcado.

No terço médi o predomi nam os areni tos sîl ti cos de
cores avermel hadas. Estes aren'i tos acham-se, ãs vezes, intencal a
dos com siltitos e argilitos, definindo os rjtmitos. As segujntes
estruturas sedimentares foram encontradas: estrutura macìça, ìami
nações pìano-paralela e irreguìar, estrutura ,,flaser,,, bjoturba
çã0, diques clãsticos e acamamento ondulado (predomi nante).

A porção superior ã canacterizada peìa ocor^rência de
sedimentos arenosos e carbonãti cos de cores avermelhadas. 0s ane
ni tos sã0, em sua maioria, macìços, ocorrendo subordinadamente: aca
mamentos ondulado e lenticular, estrutura "flaser', e interlamina-
ção silte e argiìa. 0s calcãr.ios, por sua vez, exibem estrutura maciça, lamìnações p'lano-paralela ìncìpiente e irregu'lar, lamina
ção cruzada, bioturbaÇã0, peìotas de argi.l a, freqtJentes pseudonõ_
dulos, diques clãsticos de arenito e gretas de contração associa-
das a brechas intraformaciona.is.

7. ÃnrR DE CHARQUEADA-RI0 CLARo

7 '1 ' Perfil Geotõgico Retificado Esquemãtico Charqueada-Rio Claro
( Pc-6 )

No cruzamento das rodovias Washìngton
e charqueada-Araras (sp-l9l ) teve o inîc.io do perfi
rendo-se 9 ,5 km até o trevo da c'i dade de Ri o cr aro
l9l. A localização do perfil está indicada no mapa
te percunso foram r evantadas duas seções coì unares
12 estações de observação (Fig . 27).

Luís (Sp-310)
I PG-6, percor
na Rodovi a Sp-
da Fjg. lB. Nes

e es tabeìecidas

0 perf i ì

bataí, caracterj zados
c'i a-se em sed'imentos
alternânc'i a de silti

da Formação Corum
tos e siltitos are

lnl
pe'l a
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nosos e arenitos sílticos a arenitos finos, em uma ãrea de col
nas e vales suaves. A part'i r do vale do Rjo corumbataí, hã um j
cremento contínuo de altitude, ocorrendo a 616 m o contato erosj
vo entre as formações Corumbataí e pirambóia.

A Formação P j rambói a é s ob repos ta na ãrea peì a For"
mação R'io f,laro, de idade cenozõica, caracterizada por uma casca'lheira basal.

7 .2 . Seção Col unar SC-'l 7

Local: cruzamento das rodovias washington Luís (sp-
310) e Charqueada-Araras (Sp-t9l )

Al tì tude da bas e : 566 m s ob re o nível do ma r

l
I

sedimentos cl
nitos e siltl' tos (Fis. 28).

0 afl oramento aquì exposto é formado por 31,50 m de
ãsticos, representados por camadas al ternadas de are

A seção tem 'i níci o em areni to mui to f i no a síl ti co,
de col vermelho fraco (ì0R 4/2), levemente laminado, com niveis de
concentração de escamas e dentes de pei xes . E i nterceptado por di
que de diabãsio, nas vizinhanças do quaì as camadas de sedimento
estão mui to perturbadas e dobradas.

Segue-se uma camada
lho fraco (ì0R 4/2), mac.i ço e jnc.i
mas e dentes de pe'i xes esparsos e

pes s uras e extens ões va rj ãvei s .

de s i I ti to arenoso, de cor verme
p'i entemente I ami nado, com esca-
vei os de cal ci ta fi b rosa de es

0 intervalo de l3 a ì5,20 m a partir da base 6 cons
tituído pe'l a alternãncja de sjltito arenoso e aren.i to fino, conl
estruturas tipo "flaser", bioturbações e lamìnações m'ilimõtricas
e subm'i limõtricas de sjlt'i to. Sobrepondo-se a este nível hã cama
das de siltjto arenoso de cores branca (l0YR B/l) e vermelho fra
co (l0R 4/2), mac'iço a levemente lamjnado.

No terço médio da seção ocorrem níveis, com ai ter-
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nânci a de siltito a renos o e arenìto fi no, com estrutura ,'f laser,'
e raros di ques clãstìcos de areni to, arenjto fino a mui to fìno,
vermel ho fraco (r 0R 4/3), com ì ami nações de lgadas bem níti das e
também areni to fìno, branco (l oyR g/l ), a rternando com silt.i to e
exjbjndo I aminações cruzada e lenticular.

Rumo ao topo, predomi nam as camadas de siltito com
'i ntercaì ações ì enticulares de areni to. 0bservam-se tambõm dentes
de peìxes, dj ques cl ãs ti cos e pseudonódul os de aren.i to com zo a
30 cm de diâmetro.

7.3. Seção Colunar SC-lB

Loca I : Marco km 6B da Rodovìa Charqueada_Anaras (Sp_
rer)

Al ti tude da base: 574 n sobre o nîvel do mar

Neste corte de estrada foi descr'i to um dos af]oramen
tos mais espessos, com cenca de 47,50 m de sedimentos, dos qrals
0'20 m finais são cons ti tuídos por rego 1 i to fóssir da Fo rma ção pi
rambóia (Fi g. 29 ).

Desde a base da seção até o nÍveì de 15,ì0 m os se
dimentos acham-se atravessados por" um d.i que de diabãsjo, com Z m
de es pes s ura e di reção NS. A s eção basaì ã formada de nívei s are
nosos, areno-síl tico-argi losos e sîlticos. 0c o rrem estrutura maci
ça, l amì nações plano-paraleìa, ìrregular a lent.i cular, ìaminação
ondulada, bìoturbaçâo, estrutura "hummocky,,, djques de arenito,
pe I otas de argìla com 3 a 5 cm de djâmetro e estruturas de escor_
regamento.

No terço m6¿i o hã camadas de areni to mu.i to f.i no, siltìco e sjltito arenoso. Somando_se a es tes , temos j n terl am.i naçoes
de siìtito e areni to mui to fino,e também de arenito f.i no e mui tofino síl ti co-arg il os o. pnedomi nam as seguintes es truturas sedimen
ta res : acamamento ondul ado, ,,f lasen,' e bioturbaçã0. Ressal ta_se
aqui, a ocorrôncja de uma gradação granuìométrjca, a partir de um
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nivel congìomerãt'i co I ent'i cular até si I t j to
ção associadas a brechas e diques clãsticos.

conì gretas de contra

o corte de estra-
efeito descri ti-

(PE-24 e 28). 0

do afl oramento e

30 e 3ì).

Rumo ao topo observa-se uma predominância de sil ti
tos 'i ntercal ados por I entes ondul adas de aren.i to f i no maci ço, cor
tados por diques clãsticos de arenito e contendo restos de peixes.

7.4. Perfis Esquemãticos pE-2A 2B

Local: Marco km 6B da Rodovia charqueada-Araras (sp-
let )

0 perfi ì esquemátj co pE-Z retrata
da onde foj descrj ta a seção col unar SC- I B. para
vo o afl oramento foì s ubdi vi dj do em duas partes
perfiì PE-2A refere-se ãs porções basal e média
o PE-28 estã ììgado a sua porção superior (Figs.

No perfì ì esquemãti co pE-zA des tacam-se di versas ca
madas de arenito fìno, de carãter marcadamente lenti cular, com es
pessuras variávejs entre l0 cm a I m e comprimentos que oscilam
de 1,5 a cerca de l0 m. Estes arenitos contôm normalmente estrutu
ra "hummocky" e encontram-se imensos em camadas.interlaminadas de
aren'i to mu'i to fjno, sjltito e folhelho, por vezes com estratif.i ca
ção ondulada (Foto l7).

Na porção média do afloramento os arenitos f.i nos len
tì cul ares sobrepõem-se ãs camadas de aren'i to mui to f i no e areni to
muito fino, síltico,ìnterlam'i nados, fo'l helho com bjoturbação e es
trutura "fl aser" e cal cárjo. São s uperpostos por congl omerado gra
dando a s'i I ti to com gretas de contração e b rechas 'i ntraformac.iona.is
e folhe'lho com diques clãsti cos e restos de pe.ixes.

As l'i tologìas e as estruturas sedimentares observa-
das no perfiì esquemãtico PE-28 são sugestivas de depos'i ção abai-
xo do níve'l de base de onda. No pri mei ro nível ocorrem s i I t.i to e
arenjto mujto fino, sílt'i co,interìaminados, sêgujdos de folhelhos
com dìques clãstjcos e restos de peìxes. Sobr"epõem-se interlamina





95

ções de sjltito e arenito
lada e niveis constituídos
d'i o do perfi'l é formado de

cas do níve'l subjacente e

verifjcados no topo const'i
ou fol hel ho e areni to mui

f i cação ondul ada .

mui to fi no, s íl ti co, com es trutura ondu
de arenito fino lenticular.0 terço mé

folhelho, com as mesmas característ'i -
de arenito fino lenticular.0s níveis
tuem-se de i n terl ami nações de s i I ti to
to fino, siltico, poF vezes com estrati

Foto 17 - Areni to fi no I enti cular com
cruzada monti cul ar (hummocky
intercalado com arenito e si
t hel ho i nterl ami nados .

8. ÃREA DE SANTA CRUZ DAS ,PALME I RAS.TAMBATI

8. t . Seção Col unar SC-19

Local: A 6 km do

na Rodovi a

Al ti tude da base:

trevo de Santa Cruz das Pal mei ras
SP-215 rumo a Tambaú

760 m sobre o nível do mar

es trati fi cação
cross-bedding),

I ti to ou fo
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A seção aqui descri ta cons ti tuj a úl tjma de uma sé
rie de 19 seções colunares levantadas. consta de 59,50 m de sedj
mentos representati vos, tanto da porção basal como do topo da For
mação Corumbataí ( Fi g. 32 ) .

Inicia-se com 9 m de sil
macìço e intercalado por camadas de l0
pos to por 5 m de aren'i to f i no argi ì oso
cado.

ti to ci nza, rel atj vamente
cm de a ren'i to f ino. E super
ìnci p'i entemente estrati f i -

Entre os níveis de 16,80 e 37,70 m a partir da base
ocorrem sed'imentos predom'inantemente avermelhados e representados
por siltitos, siltitos arenosos, arenìtos finos a muito finos,por
vezes síl tj co-argj I osos. 0s s i I ti tos apresentam-se macì ços e fi na
rnente laminados e bjoturbados. por sua vez, os arenjtos são jnci
pientemente laminados e estratif.i cados.

Rumo ao topo seguem-se siltitos arenosos e prìncìpal
mente arenitos de granulação fjna, âpfesentando todos tonalidades
avermel hadas . 0s s j I ti tos são macj ÇoS, enquanto QUê, os areni tos
exibem uma grande varj edade de estruturas sedimentares, dentre as
quaìs, estratjficação paralela incipjente, lam.i nação p'l ano-para.l g
la, bioturbaçã0, acamamento ondulado, êstrutura "flaser,,e gretas
de contraçã0.

No fl anco nordes te do ts tado de são paul o, a apro-
x'i madamente 2 km da pedrei ra cruzei ro na dì reção l50osE, f oram
tambãm observa{os corpos arenosos total mente deformados em meio asiltito argiloso' vermelho arroxeado e com restos de peixes. Tais
corp0s constituem-se de arenjto finor ptêdominantemente esbranqui
çado e exibem formas abauladas, dobr"adas e dimensões varjãve.i s "!tre cerca de 0'50 m até 5 m de comprimento. provavernrente, os cor
pos arenosos foram or.i ginados por escorregamentos sobre mater.i al
argììoso em estado hjdropìãstico.

DADOS DE SUBSUPERFÍCIE

lntrodução





I00

vi sando compl ementar os dados I evantados em s uperfí
cie, foram estudados testemunhos de sondagem e perfi s geofîs.i cos
( rai os gama ) dos poços t -sA- l -sp, 2'GU-4-sp e AB-l -sp ( Fj g. 33 ) .

0s testemunhos foram descritos quanto às l.i tolog.ias,
estruturas sedimentares e fóssejs. 0s perfis de raios gama foram
utj I i zados na caracteri zação da sucessão I i tol ógi ca atravessada na
Formação Estrada Nova e, prì nci paì mente, na correl ação en tre os
p0Ç0s.

9.?. Descrição dos Testemunhos

Dos

foi testemunhado
Nova.

tres poços

no 'i nterval
analisados, apenas o poço 2-GU-4-Sp

o de ocorrênci a da Formação Estrada

9 .2.1 . Poço 2-GU-4-Sp

Testemunho nQ 3 - profundidade de 54,00 a s7,00 m (Fig. 34)

são cerca de 0 ,10 m de car cári o m'i crít.i co, S êgu.i dos
por 0'20 m de calcãr'i o oorítico com gretas de contraçã0, pêìecipo
des e ostracodes. seguem-se z,7o m de sirt'ito arenoso, .intercara-
do com siltito nos 0,50 m finais. Na base o sjrtjto apresenta-se
gretado, exib'i ndo rumo ao topo laminações onduladas, b.i oturbações,
'i ntercalações de lâmjnas carbonãticas e 'impressões de raízes (?).

Testemunho nQ 4 - profundidade de 80,80 a 82,80 m (Fig.34)

S i I t i tos
laminações onduladas e

minação pl ano-paralela
des (? ) .

verdes e arroxeados, macì ços, apresentando
bioturbações. Localmente estão presentes la
ì nc'i pi ente, gretas de contração e gast16po
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Tes temunho nQ profundidade de lll,40 I I 6 ,00 (Fi g 34 )

São 0,80 m de siltitos arenosos, verdes e arroxea-

dos, com es trutura "f'l aSer", gretaS de cOntraçãO e bi oturbação ' So

brepõem-se arenitos muìto finos e siltjtos arenosos, ambos de co

res verdes e intercalados por margas marrons e com impressões de

raízes (?). 0s arenitos ex'ibem estrutura "flaSer" e laminação on

dulada, enquanto que os siltìtos contem somente estrutura "flaser".
Si I ti tOs arenOsos, mArrOnS ' arroxeadOs e verdes ' com gretas de

contração, estrutura "flaSer", interlam'i nação de sjlte e areia,
e laminação plano-paral el a, constituem a porção superior do tes-
temunho.

Testemunho ng 6 profundjdade de 180,00 182,50 m (Fì g. 34)

Folhelhos mac'i ços, cinza escuros e castanhos, são

superpostos por sjl titos cjnza médios com manchas arenosas.

9.3. Perfis Geofísicos (raios gama)

pì amente
pre taç ão

são modi

sa forma

0s perfis de rajos gama tôm sido há aìgum tempo am

utjljzados na análise de vari ações l'i toìógìvas, na inter
pa'l eoamb'i ental e na correl ação de poços. Es tes perf is

ficados pe'l o conteúdo de argììa nas rochas, refletindo'del
, a granulometria em seqüências clãsticas.

Convém sal i entar, entretanto, que os dados l'i tol óg'i

cos ob t'i dos da anãl ì se des ses perf i s , não determ'i nam por S i só o

ambi ente deposi c'i onal . 0 d'i agnósti co do pal eoamb'i ente torna-se pos

sível quando assocjamos tajs dados ãs estruturas sed'imentares(iden

tj fi cadas nos testemunhos de sondagem), ã geometri a do corpo ro

choso (determ'i nada através de vãr j os poços pr'óxi mos uns dos

tros ) e ao conteúdo foss i I ífe ro.

Devido a pouca dìsponibil'idade neste trabalho de da

dados de subsuperfície (três perfìs de raios gama e quatro teste

ou
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munhos de sondagem) , nos detemos a anal i sar brevemente os perfi s

ì i to1ó9ì cos de poços e a fazer uma correlação preì imi nar en tre es
tes perf is.

9 .3. I . Perfi s Li tol ógÌcos

Na mon tagem dos pe rfi s l i tol óg icos dos poços
l-SA-l-SP, 2-GU-4-SP e AB-l-Sp, foram uti'l jzados principalmente os
per fi s de raj os gama , em razão de sua grande sensibilidade ãs va
ri ações granul omé tri cas. Es tes dados fo ram compl ementados peìa
anãlise de amostras de calha e de tes temunhos de sondagem quando
existentes (FiS. 33).

Uma caracteristica prontamente reconhecida nos peI
fis I i tológi cos õ a granocrescênci a ascendente, com f r"eqüentes
intercalações dos termos àrenosos prõxìmo ao top,o.

L3.2. Correlação entre os poços

Baseando-se nas associ ações 1.i to ì õgi cas caracteri _

záve i s nos perfi s I i tol ógi cos e nos per"f ìs de rai os gama (atravós
de s imi I ari dades das curvas geofisicas), fo ram reconheci dos dois
pa co tes ro ch os os (un idades I e II), correlacionãveis en tre os di
f erentes poços,

A unidade I exi be um perfil de raios gama com pa
drão uniforme, correlacìonando-se ao Mernb ro Serra Alta da porção
basal da Formação Estrada Nova. caracterìza-se por foìhelhos cin
zâ es curos ì ntercal ados por s i I ti tos também de cores aci nzentadas.
No tes temunho nQ 6 do poço 2-GU-4-Sp, os fol hel hos apresentam-se
maciços, enquanto que os s iI tj tos ex ib em man chas arenosas, forma
das provavelmente por b ì oturbação.

A uni dade II apresenta um perfi l geofísico de raios
gama com padrão um pouco diverso da unidade I. As curvas geofísi
cas não mos tram um padrão unì forme, em razão das i ntercaì ações de
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arenito, roch a càrbonãtica e siltito, por vezes ârgiloso. Tar un.i
dade correlaciona-se ao Membro Teresina da porção superìor da For
mação Es trada No va

No poço l-SA-l-Sp, es ta un j dade inicia_se com inter
ca ì ações de calcãrio, for her ho e ra ramen te de siìtito e arenì to.
No seu terço m-edi o, os cal cãrios, aìgumas vezes oo I íti cos , es
tão jntercal ados predomi nantemente por si lti tos. Rumo ao topo, os
a ren itos tornam-se ma is f reqllentes.

No poço 2-GU-4-Sp, a unìdade II -e constituída desiltitos, caìcãrios, ¡nargas, folhelhos sílticos e arenitos. o tes
temunho nQ 5 referente ã porção basar mostra níve.i s de arenitl
muito fino e siltito arenoso, com estrutura ,,f laser,,, gretas de
contraçã0, ìaminação onduìada, com 1am.i nação pìano_para.l ela e bio
turbação locais. superpõem-se arenitos mu.i to f.i nos, interìam.i na_
dos, gretados, com estrutura ',f laser,,, e intercalados por niveis
de marga com impressões de raîzes (?). Os testernunhos ngs 3 e 4referem-se, respecti vamen te, às porções s uperi or e méd.i a da unìda
de IL 0 prìmeìro exjbe margas e calcár.i os oolítjcos gretados, superp0stos por s i r ti tos. arenosos também gretados, com l amì nação ondulada e i n terca lados por siltitos bi oturbados. 0 testernunho nQ 4
mos tra siltitos mac iços e l amj nados, gretados e bioturbados.

No poço AB-l_Sp, a unì dade II é muito semel hante ãquela presen te no poço z-GU-4-sp, di feri ndo apenas pela menor f reqüêncÍa de a ren i tos no topo. compõe- s e de uma assoc.i ação ae carci
ri os, ma rgas , folhelhos, silt.i tos e arenitos.



Perf i I Geol ógi co

PG- I

PG-3

PG-5

Seção Col unar

SC-I

JL-Z

ca_?

sc-4

TABILA

Rio I tararé-Fartura (SP-249) e Rodovì a

Fartura-sarutaiã (SP-287 ¡, até 3,5 km
apos o trevo de Fartura na SP-287.

Loca.l i z

L0cAL r zAÇÃ0 DAS

Rodovi a Castelo
os qui I ômetros
ta ì - i n te r i o r ) .

Rodovi a Pj raci caba-Charqueada (S P- 30 8),
entre os qui I ômetros 174 e l8B.

acao

AMOSTRAS COL EfADAS

Amostra

Branco (SP-280 ),'ì53 e 176 (sentido

Rodovì a Rio I tararé- Fartura (SP-249),a
prox i ma damente 3,0 km antes do trevo
de Fartura na Rodovi a SP-249.

Rodovi a Rio I ta raré- Fa rtu ra (SP-249),
I km antes do trevo de Fartura na Rodo
via Fa rtu ra- Sa ruta i á (SP-287).

Rodovi a Fa rtu ra- Saru ta i ã (SP- 287 ),apro
x i ma damen te 2,5 km a pós o trevo de FaF
tura.

Pedrei ra Pau Preto
Munrcrpro de Iagual
Rodovi a Fartura-Taquarì tub a (SP-249 ).

entre
capì

tN-.1 a EN-4

EN.47

EN-69

Formação

Es trada Nova

Estrada No va

Corumbataí

tN-5 a EN-12

EN-13 a EN-17

tN-18 a EN-28

EN-29 a EN-39

Estrada No va

Es t rada Nova

ts trada No va

Estrada No va

O
Oì



Seção Col unar

çr_E

SC-6

sc-7

ça_o

sc-9

sc-t I

sc-12

TABELA

Local i z

Acesso
km a pós
ba.

Ivens Vìei na,
o corrego na

Acesso lvens
3,5 km a põs
gatuba.

Marco km l6l da Rodovìa Côstelo Bnanco
(SP-280 ) , pìsta capi tal-interior.

Ma rco km 163 da Rodovi a Cas tel o Branco
(SP-280), pìsta capì tal -jnterior.

Marco km 164 da Rodovia Castelo Branco
(SP-280 ) , pisra capìtal - interìor.

Km 166,2 da Rodovia Castelo Branco (Sp
280), pìsta interior-capi taì.

Marco km 194 da Rodovìa Marechal Ron
don (SP-300), 200 m apõs a pr.i meira ei
trada de Conchas na Rodovia Sp-300 (dî
reção Cesário Lange-Botucatu)

Estrada Pi racicaba-Jupiã, margem es-
querda do Rio Piracj caba.

Conti n ua ção

Vieìra, aproximadamente
o corrego na entrada de An

acão

a p ro x ì ma d a m e n te I
entrada de Anga tu

sc-l3

Amostra

EN-40 a EN-42

EN-43 a EN-46

EN-48 e EN-49

EN- 5O

EN-51 a EN-59

EN-60 a EN-64

EN-65 a EN-68

Formação

Estrada Nova

Es trada Nova

Estrada No va

Es trada Nova

ts trada Nova

Es trada Nova

ts trada Nova

EN-70 a EN-75 Corumbataí

a
!



Seção Col unar

sc- t 4

Qa_l Ã

sc-16

SC-J 7

sc-18

Km 180,5 da Rodovia
da (SP-308).

IABELA

,l00 
m antes do marco K

P i raci caba-Charqueada

300 m após o marco Km
Pì raci caba-Charqueada

C ru zame n to das rodov ia
(SP-3ì0) e Charqueada-

Marco Km 6B da Rodovia
ras (sP-l9l).

Local i zação

sc-19

Perf i I Esquemãt jco

pi- r

Conc I us ão

Piracicaba-Charquea

m 183 da Rodovia
(sP- 308) .

185 da Rodovia
(sP-308)

s l.las h i ng ton Luís
Araras (SP-l9l ).

Charqueada-Ara-

A 6 Km do trevo de
mei ras , na Rodov'i a
baú.

300 m após o narco Km 185 da Rodovia
Pi raci caba-Charqueada (SP-308).

Amo s tra

tN-76 a El'l-80

Santa Cruz das Pal
SP-215 rumo a TuU

EN-8]

EN-86

EN-93

a tN-85

a EN-91

Formação

Corumbataí

Corumbataï

Corumbataí

tN-96

tN-103

a EN-95 Corumbataí

a EN-102 Corumbataí

e EB- I04 CorumbataÍ

tN-9 2 Corumbatai

O
@



CAPITULO IV

FACIES SEDIMENTARES E PALEOAMBIENTES DEPOSICIONAIS



r1{TR0DUçÃ0

0 conceito de fãcies
ambjentajs tem sido amplamente utj
tre eles, MASTERS ('l967), StLLEy (

NEcK (1972), JAMTS (1979) e r^tALKER

ì09

sedimentares em anãì.i ses paleo
lìzado por vãr'i os autores, den.l970), KLEIN (1971 e t977b) REI

( r 9 7e ) .

Entretanto, na mai ori a dos trabalhos real i zados atõ
hoje sobre as formações Estrada r,rova e corumbataí não foi emprega
do o conceito facj ol õgi co em interpretações p a l e o a mb i e n t a i s , que
têm sido baseadas, ora em caracterÍsticas I i toìõgì cas, ora em es
truturas sedimentares e ora em dados paì eontoì ógi cos.

As seções colunares e perfis esquemãt.i cos, descr.i
tos e interpretados nes te trabarho, possib ir i taram a indì vi duari -
zação de di versas fác ì es sedimentares, que conduzi ram à reconstru
ção dos paì eoambi entes deposi ci onais dessas formações .

2. DESCRIÇÃ0 DAS FÃCIES SEDIMENTARTS

Segundo SELLEy (1970), a fãcjes sedimentar represen
ta o produto de um amb iente de sedimentação, s endo defi ni da e re
conhecj da peìâ sua geometri a, r ì tol0gì a, es truturas sedimentares,
padrão de paì eocorrentes e fõsseis. Ai nda, de acordo com este au
t0r' os amb i en tes de s edi mentação (caus as ) seri am i denti fi cados apartir de i nterpretações das fãci es (efei tos ) por eìes gerados.0s
ambientes de sedimentação seriam então caracterizados, não apenas
por uma fãci es, mas por uma determinada ass ocì ação dessas fãcies.

A jnterpretação das lìtologiâs, êstruturas sed.i r¡en_
ta res e fõsseìs das s eções cor unares e perfi s esquemãt.i cos reva-
ram ao reconhecimento de g fãcies sedimentares e 5 subfãcies nas
formações Estrada Nova e corunbataí, que são descri tas a sequi r.

2.1. Fãcies

Abrange os siltitos argiìosos e os folhelhos siì ti_
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cos de cores predomi näntemente ci nzas. Tem como es trutu ras sed.i
ntentares, estrutura macìça e laminação plano-paralela, por vezes
ì ncì piente e ì rregular devì do ã intensa b ioturbação paraìeìa ao
acamamento. 0utras feições, tambérn observadas nesta fãcies, são
os diques clásticos de arenito com formas mais ou menos tabuìares,
veios de calcita, concreções carbonãticas, deìgadas intercaìações
centi métrì cas de I entes de areni to fi no a mui to f ino e restos de
peìxes (escamas e dentes), como mostra a seçáo colunar SC_7, medj
da ao I ongo da Rodovi a Cas te lo Brðnco.

A assocì ação de I i toì ogi as e es tru turas sedimenta
res indica para a fãcies I depos i ção aba ixo do níver de base das
ondas, em ãguas calnas, por decan tação de partícuì as em suspensão
na c;oluna de ãgua. A pres ença de intercaìações de I ga das de areni
tos fìnos a muito finos evidencia o aparecinento momentâneo de
pnocessos de t ra ção em amb i en te de baìxa energi a, assocj ados a
grandes quantidades de materiar em s us pens ã0. As condi ções de ba.i
xa energìa são tamb6m sugeridas peìa freqüôncia de bioturbações
hori zontai s nos sedìmentos argì I osos.

2 .2. Fãci es I]

E compos ta predominantemente
(0,125-0,250 mm) a mui to fì nos (O,l2S-0,062
carbonãtjcos, s il ti cos e argi I os os , alérn de
seìros e fossjlÍferos, que ocorrem em dois
çôes col unares SC-9 e 12.

por areni tos f i nos
mrn), freq üe n teme n te
areni tos médì os a gros

del gados níveis nas se

0s arenitos são constjtuídos prìnc.i palmente de grãos
de quartzo monocristalino (40 a 60%) e, secundariamente, de quar t
zo policristalino, fel dspatos, micas, mi nerai s pesados e raros
fragmentos líticos. Alguns desses areni tos podem ser classi fì cados
como imp u ros (wackes ), devi do ã baixa maturi dade textural, dada
pela abundânc.i a de matriz (mais que r s%), nã seìeção granurométri
ca e baì xo grau de arredondamento dos fragmentos ma.i ores (gr^âos ) .

0 cimento, quando presente nes s es sedimentos, É
constj tuído de cal ci ta, por vezes com textura poi quì I otõpì ca e
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substituída por síl ica cri ptocristalina sacarõide e mi cnocristali
na. E comum observar-se cimentação ferruginosa local,

0s g rãos de quartzo monocri s tal ino podem exibì r ex
tìnção ondu I an te e crescìmento secundãni o. 0s g rãos de quartzo po
I icri stal ìno apresentam normal mente contato suturado. 0s fel dspa
tos exibem geminações em grade e albitä chegando, por vezes, ã
freqüência de 7/' e definindo subarcósì os, segundo a class.i ficação
de D0TT (1964), modificada por pETTIJ0HN et at. (1gtZ).

0s minerais mi cãceos são representados por bìotita,
clorita, mus covi ta e s eri ci ta. Encon tram-s e ì ncorporados em ma
triz argi ìosa, podendo apresentar uma certa orì entação segundo o
acamamento,

0s mi nera.ì s pesados maj s freq üentes s ão: zi rcã0, gra
nada, h ornb I enda, turmaI i na e apati ta. Ressalta-se a ocorrência,
de g ì auconì ta cons ti tuída de pequenos agregados subarredondados e
es verdeados, em nÍve I de subarcósi o da s eção coìunar SC_g.

0s a ren itos de fãcies II sdo, em sua maiori a, macì
ços ou l ami na dos (raminações prano-pararela e ì rregu rar). Local
mente, exibem ìaminações cruzadas, nõdulos de carbonato, bioturba
ções, diques de carcãr'i o, gretas de contração e ma rc as onduladas
de corrente, assimãtrìcas e com freqüentes .i nterferências.

Cabe sal jentar, que estes arenitos podem tambõm apre
sentar estrati f icação cruzada monti curar (hummocky cross-beddì ng),
estando normalmente associados a areni tos finos ou mui to finos e
siltitos ou argi I i tos i nterl aminados (Fáci es III), como mos tram a
seção co lunar SC-l e os perfì s esquemáticos pE- 2A e ZB.

A ass oci ação de estrat.i fì cação cruzada monti cular e
sedimentos interlaminados seria indicativa, segundo READTNG ( 197g),
de ambientes marinhos rasos. para RtrNEcK & sINGH (1972) e |JALKtR
(1979).' estas estruturas formar-se-íam a partir da decantação de
materi al em s us pensã0, proveni ente da erosão das pa rtes mais ra
sas da cos ta em pe ríodos de tempes tade, na parte i nferi or do esti
rãncio (shoreface) e zona de trans ição entre o estirânc,i o e o ar
to-mar. 0s a ren i tos com estrati fi cação cruzada monticurar seriam
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depos ì tados em condi ções de al ta energi a, enquanto que a ìnterla-
mì nação de arei a e silte refl eti ri a uma diminuição de intensidade
das correntes de tempestade e depos ì ção aba i xo do níve I de base
das ondas.

As estruturas sedimentares, ã exce ç ão da estrati fi_
cação cruzada monti cul ar, e as características textunâis dos are
nj tos da fãci es Il i ndi câm a presença de processos de tração em
ambiente de baixa energi a, ri gados al gumas vezes a gr andes quantì
da des de materiar em suspensã0. Tais condi ções ocorreri am tanto
abaixo q uan to aci ma do nív el de bas e das ondas.

2.3. Fãcies III

São a ren i tos finos ou mui to fi nos e siltitos ou aì
gìì itos, interlaminados, muitas vezes carbonãticos e bioturbados
Es ta inter'l ami nação õ cons ti tuída peìa sucessão de l âmi nas pr ano-
panalelas, horizontais a s u b - h o r ì z o n t a i s , s endo evidenciadas por di
ferença de coloração entre as lâminas. Suas espessunas variam des
de mi limãtricas a centimétricas. As rãmìnas mais arenosas exibem,
por vezes, um certo acamamento gradacionaì (graded bedd.i ng), o
quaì pode ser enquadrado como gradação de distribui çã0, segundo a
classifìcação de PETTTJ0HN (']975) e MIDDLET0N (ì967, in suGUI0,
1980 ) . Es te tjpo de gradação granulométri ca caracteri za_se por
uma granodecres cênci a da base pala o topo, como conseqüêncì a da
adìção sucessiva de materjais cada vez ma.i s f.i nos.

menc i onada
gila indica
fundo e em

ré.

Além de deposição aba.i xo do nível de base das ondas,
anterìornente, a interlamj nação de areia e s.i lte ou ar

aì ternânci a de processos depos j ci onaj s de materi al de
s us pensã0, em amb i en tes domì nados por correntes de ma

0s sed.i men tos a nen os os e

vãrios tipos de acamamentos (,,f .l aser",
dependendo da concentraçào rel atj va de

ção reì atj va das fases de depos ì ção do

pet íticos o rgan ì zam-s e em

ondu I ados ou lenti cuì ares ),
areia ou argìla e da dura
material de fundo ou em



suspensão (REINCEK & SINGH, 1972).

Nas formações Es trada
trados os três ti pos de acamamentos

taram a subdi visão da fãci es III em

A subdivisão em outras subfãcies (ll
decorrênci a da pres ença de gretas de

2.3.ì. Subfãcies III-a

il3

Nova e Corumbataí foram encon
aci ma ci tados, que possibi l ì

subfãcies III-a, III-b e lll-c.
I-d e lll-e) foi efetuada em

con tração e d iques clãsticos.

Comp neen d e a ren i tos finos a mui to fi nos e sil titos
ou argi l i tos interl aminados, com acamamento ondu l ado. A ori gem

des te ti po de acamamento es tã nel aci onada ã al ternânci a de trans
porte entre materi al de fundo e em suspensão nas fas es de marés

es tacì onári as, q uan do se depos ì tam areì a e argììa em quanti dades

apnoxìmadamente ì guaìs (KLEIN, l97l b).

0s sedj mentos da subfãcies III-a mos tram, ãs vezes,
concreções carbonãti cas, corpos defonmados de aren i to fino a mé-

dio e ca I cífero, i n tercal ações de rocha cal cãri a e es tru tu ras de

bi oturbação. Em al guns locais, o acamamento ondul ado grada late
raìmente para acamamento "flaser" (Subfãcìes III-c), conforme se

veri fi ca nas seções col unares SC-5 e 19.

2 .3 .2. Subfãcies III-b

Es ta subfãcìes é cons ti tuída de aren itos finos a

muìto finos e sìltitos ou argilitos ìnterlaminados, com acamamen-

to ìentì cular formado en condições mais favorãveis ã preservação
da lama, que se depos i tari a em fas es de marés es taci onári as ou em

pe ríodos de vel ocidade mais baixa.

A s ub fãci es III-b pode ocorrer associ ada ãs I ami na

ções cruzadas, g re tas de contração (Subfãcì es III-d), corpos de

fo rma dos de areni to fi no a médi o, ps eudonódu I os de areni to, estru
turæ de bi oturbação e ma rc as ondul adas de cor ren te predom inan te
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mente ass i métri cas.

2.3.3. Subfãci es III-c

São areni tos fi nos a muito fj nos e siItitos ou arg.i
litos interlaminados, com acamamento ',f laser", que requer para a

sua formação um amb iente mai s favorãvel ã preservação de areia.
conforme KLEIN (l97lb), a areia é transportada e deposi tada sob
a forma de mi cro-onduì ações durante os pe rÍodos de ati vi dade da
corrente de maré, enquanto a I ama fi ca em suspensã0, deposi tando-
se somen te nas paus as de corrente. A fração peì itì ca apresenta-se
preenchendo as calhas e recobr.i ndo parci almente as crìstas areno
S AS .

E comum observar-se a subfáci es III-c ass oci ada a

fõsseis-traços cons ti tuídos de peq uenos tubos verti cais (seções
colunares sc-2' 'l0, l3 e Ib). Localmente, ocorrem associações com
gretas de contração (Subfácìes II I-d), a ca mamen to l enti cu ìar (Sub
fáci es III-b), ì amì nação cruzada, marcas ondu l adas de corrente,
assimõtricas ' pseudonódulos e di ques cì ãs ti cos de areni to (subfã-
cies III-e).

2.3.4. Subfãcies III-d

A s ub fãci es III-d corresponde a arenitos fì nos a

muito fi nos e siltitos ou argirìtos, em gerar carbonãti cos, inter
I amì nados e com gretas de contr^açã0. Es tes sedi mentos es tão asso-
cjados, freqüentemente, ãs subfãcies III-a, III-b e III-c, como
mos tram as seções col unares SC- 2, 4 e 1g.

2.3.5. Subfãcies III-e

São areni tos fì nos e mui to fi nos e siltitos ou argì
li tos i nterl ami nados e com diques cì ãs ti cos. 0s diques são compos
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tos de areni tos, siltitos e materi al carbonãti co e exi b em tama
nhos e formas variáveis, chegando a atingi r até 4 m de comp ri men -
to e 40 cm de espessura. Em geraì, a s ubfãci es III-e apnesenta
se associ ada ãs s ub fãci es III-a, III-b e III-c.

2 .4 . Flci es IV

0s sedimentos des ta fãcies compreendem sil titos e

sì I ti tos arenosos de cores avermelhadas e acjnzentadas, por vezes
carbonãti cos, j nterdì gi tados com a subfãcies III-b. São f ormados
pri nci palmente por siìte (0,062 - 0,004 mm) e apresen tam uma pe
quena porcentagem de arei a mui to fj na (0,125 - 0,062 mm). Consti
tuem-se de q ua rtzo monocristalìno subanguì oso e, s e c u n d a r i a me n t e ,
de feldspato e mjneraìs mj cáceos, englobados e orientados em ma

tri z argìlosa, 0 ci men to é carbonáti co, em parte s ubs tì tuîdo por
sílica cri ptocri s tal i na sacarói de e localmente ferrugi nos a. Em al
gumas amostras foram encontrados cristais euhedrai s ce dolomitâ d.is
persos.

Quanto ãs es trutu ras sedimentares, a f ãc.i es IV exi _

be estrutura maciça e l ami nação pìano-paraleìa freqüentemente des
truída pela atividade de animaìs perfu radores . Local mente, ocor
rem i ntercal ações de l entes de areni to f ino e de calcãr.i o micríti
co com l ami nações cruzadas, marcas ondu I adas assimétricas de cor
rente, concreções carbonãti cas, gretas de contraçã0, pseudonódu
los e di ques cl ãs tì cos . 0s fósseis são representados por folhas
do gônero P¿colct¿,Li^ spp.

Cons iderando-se a natureza essenci almente síl ti ca e
as es truturas sedimentares, os sedimentos da fãci es IV devem ter
sìdo depos i tados em ambientes de baì xa energi a, por decantação de
materjal em s us p ens ã0, em curto período de .i nundação ass oci ado à
fase de ma ré es tac ionãri a ou abaixo do níver de base das ondas.

2 .5 . Fãci es

De ocorrêncì a res tri ta ã regi ão de Fartura-Taguaí
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( seções co I una res SC- 2 e a) e ã ãrea de Angatuba ( tes temunh o ng

3), a fácì es V ab range cal cãri os ool íti cos com marcas onduladas
de corrente, assìmõtricas, naramente associadas com lami nações cru
zadas. SUGUI0 et al. (1974), enquadraram es tas I amì nações cruza
das no tipo 1 de l,,IALKER (1963), cara cteri zadas por forte e ros ão

nas l ãmi nas frontais e ausência de estrutura gradati va,

0s oõlì tos ap res ent am granulometni a de arei a m6d ia
e fina e estão comumente preenchidos por sílica m i c r o c r i s t a I i n a .

0 cì mento é formado de cal ci ta com textura microesparítica, local
men te substituída por ca lcedôn ia. 0 mateli aì terrígeno õ represen
tado por g rãos de q uartzo monocfli s tal i no, de granuìação de areia
mu i to f i na .

0s cal cárìos ool íti cos podem o co rreli ntercal ados,
sob a f orrna de lentes, em ca I cãri os macì ços (fãcìes VII), conf or-
me mostra o níve I (b) da seção coì unar SC-2. Nessas I en tes de cal
cãrio ool ítì co, no terço médio do nÍvel carbonãti co, os oõl itos
apresentan-se mal formados, com estruturas concêntri cas e/ou fi
b rorradi adas. Al guns desses o6l i tos desenvolvem-se a pa rti r de

nes tos de moluscos, sendo ci mentados por cal ci ta mi croesparíti ca

com manchas esparsas de õxido de ferno. Tôm granulometria de areìa
fina (0,250 - 0,177 mm) e encontram:se parcjalmente silicificados
por" sí1ica mìcrocristal ina a cni ptocrìstalina, sacarõide e fibror
radi ada, A estrutura dos oõl i tos es tã intensamente obl iterada nas
zonas si I i ci f i cadas.

No topo do nível carbonãtìco (b) da SC-2, as len
tes de cal cãri o ool íti co es tão totalmente si l i ci fi cadas. 0conrem
oólitos de granulometri a areia mõdìa (0,350 - 0,250 mm) e areia
fina (0,250 - 0,177 mm), preenchidos por sílica microcli stalina e

envol v idos por uma auréol a de õxi do de ferro. São ci mentados por
sílica c r i p t o c r ì s t a 1 i n a fjbrorradi ada e quartzo granul ar po ì ì gonal.

A fãc i es V, daclas as suas características texturais
e es tru tu ras sedjmentares, ind ica depos i ção em meio aquoso mujto
raso, próxì mo ao conti nente, câracteni zado por ãguas agi tadas e

supersaturadas em hi drogênio-carbonato de cál ci o, onde predomi nam

os processos traci onai s (IRVlIN, 1965).
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A origem da sílìca responsãvel pelo processo de sj
lrclr'¡caçao, freqùentemente ver'ificado em sedimentos carbonãticos
das formações Estrada Nova e Corunbataí, õ ainda desconhecida. As
seguintes hi põteses, e n ume ra das por C0l MB RA (,l9g3), têm sìdo aven
tadas na tentat iva de expìicar o enri quecì mento em síl.j ca no am

bi ente sedimentar:

a) dì ssoì ução de carapaças de organismos sì l ìcosos;
b) a l teração de rochas e ci nzas vulcânicas, e

c) condi ções al cal i nas e cl'i ma ãrido e semi-ãrjdo.

LANDIM (1970) sugeri u, como fonte da sílica existen
te nos s ed ì men tos do Grup o passa Dois, a decompos i ção de minerais
silicatados em clima quente. Quanto ao processo de silicificaçâo,
o autor admi te como epi genéti co, al egando dentre as vãri as evidên
cìas, a presença de fõsseis anìmais e vegetais totalmente subst.i -
tuídos por siìica e a cons ervação de es truturas da rocha ori g.inaì,
tais como, ool íti ca e laminada.

0 carãter epigenét.i co da si I j ci fi cação admi t j do por
LANDIM (19 70 ) é também evi denc ì ado por nívei s de coquinas silici-
fì cadas e nódu I os siricosos cortados por es tratì fi cações da rocha
encai xante, s egundo suGUI0 et ar. (r974). con rel ação ã ori gem da
síl ica, poderi a es tar eventualnente lìgada ã presença de espícu
las de es pongi ãri os, conforme h ipõteses aventadas por FúLFAR0 em
1970.

2.6. Fáci es VI

Ã semelhança da fãcies anterior, a fãcies VI õ de
ocorrõncia subordinada à ãrea de Fartura-Taguai (seção corunar sc-4).
São calcãrios oolíticos, denominados de oosparitos e o o m i c r o e s p a r i tos ,
segundo a classificação de FOLK (r962). Es tes car cãri os diferem
daq uel es da fáci es V, por a p res en ta rem es truturas de reatj vaçã0,
esti lõl i tos e es trati fì cações cruzadas tangencì ais e taburares,de
escala médi a. 0s comp ri me n tos das camadas frontais var'i am entre 6
e 30 mm e seus ânguros de merguìho são inferiores a 200 (suGUI0
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et al., op. cit.). Associ am-se às es trati fi cações cruzadas, estru
tu ras dos tipos monricular e sigmõìde (pETRI & C0I ¡4BRA, l9g2).

A granul ometri a dos oõlitos vari a de areia f.i na a

muj to grossa. Segundo SUGUI0 et al. (op. c.i t.), os valores de
desvio-padrão indicararn para essas partîcuras bom grau de seìeçã0.
Quanto ã forma, os oõlitos são predomi nantemente esféricos, embo_
ra tambérn ocorram oõ1i tos arongados e menores engìobados em [Jm

oõlito maior.0s oõlitos exibem estruturas concôntrjcas e/ou fj
brorradiadas, por vezes obl j teradas por sìljcificaçã0, i ntemperis
mo ou r e c r i s t a I ì z a ç ã o , de acordo com SUGUI0 et al. (op. cìt.). A]
gumas dess as partícur as es tão preench i das por car cì ta de textura
es pãtì ca ou micrítica, mui tas vezes, s ir i ci fi cada por síricas mì
crocristal i na, criptocristal i na sacaróide e fibrorradiada.

0 cimento que preenche os es paços entre os o6litos
é de calcita es pãti ca ' com rara ocorrônci a de carcita com textu
ra mi croes paríti ca. 0 processo de siricificação ã mu.i to atuante
no cimento carbonãti co, com substituição da carcita por sílicas
criptoc'i stalinas fibrorr"adiada e sacaiõide. Entre os oõlitos ram
bem a pa re cem manchas opacas, tal vez de õxido de ferro, que se ais
põem preferenci almente ao Iongo de camadas.

0 materjal detrít.i co apresenta granu.l ação de areia
fina ou s iI te, sendo formado por quartzo monocnistalino, anguìoso
e subarredondado. 0correm, ai nda, em pequenas porcentagens , quartzo
policristalino, feldspato e jntraclasto. Como material autígeno,
ressaìta-se a ocorrônc i a de gl auconi ta nos dois ú rti mos níveì s de
calcãrio ooì Íti co da fác ies vI, a partir da base da seção coìunar
s c-4. 0 mi nera r exi be cor oração verde amarerada e reve preocrois
mo, apresentando-se sob a fo rma de pel oti I has e pneenchendo espa
ços vaz i os em meio ao c i men to.

As caracterís tj cas textunais, a g ra nde freqü6ncia
de es tra ti fi cações cruzadas e a presença de es truturas de reatj_
vação indicam que os ca r cári os de fãci es VI foram depos.i tados em
águas ras as, ag itadas, onde a tua vam co rnen tes de ma ré tracionais,
ìnversões de r 80o nos sentidos de fr uxo des s as corren tes e gnan
des vel oc i dades das corren tes de fundo e superficiais durante uma
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ún ica fase de um ciclo de ma ré (assimetria tempo-vel oc.i dade)

2.7. Fácies VII

são car cãr'i os de tex tu ra mi críti ca ou mi croesparíti
ca, em geraì sÍlticos ou arenosos, que se i ntercàl am sob a forma
de lentes deì gadas aos sedimentos das fãci es anteriormente descr.i
tas. Predomi nam os carcãr'i os micrîticos, muitas vezes crassìfica-
dos como dismicritos, dada a pres ença em meio a car ci ta m.i crítica
de manchas de cal ci ta espãt.i ca, freqüentemen te silicificada porsílica crì ptocris tar i na sacaróide e quartzo microcristar i no. Algg
mas dessas manchas poden ser denominadas estruturas olho-de-pãssa
ro (birdseyes), devido ao formato aìongado e fino, podendo ter sua
gônese I i gada à bi oturbaçã0, gretas de contração, ou ori undas de
bolhas de es cape de gãs em pì aníci es de jntenmarã (SH I NN, l96g).

0 material terrÍgeno é fo rma do de quartzo monocrjs_
talino e porìcristârino, fe rds pato e mi ca, de granur ometri a si rte
e areia mui to fi na. As amostras de sedimentos da fãc i es vrr ind.i
caram a pres ença de fõsseìs, a I gunas vezes, em porcentagens mu.i to
elevadas. São representados por res tos de os tracodes, preenchi dospor calci ta es pãti ca ou sílicas cri ptocri s tal i nas fi b rorradì ada e
sacaróide e quartzo mi crocri s tal i no, es camas de pei xes, conchas
de peìecípodes, espÍcuìas de es pong i árì os e carapaças de f oram.i níferos arenãceos (?),

0s cal cãrios de textura m.i croesparíti ca exibem gráosdetríti cos de qua rtzo monocristalino e poli cristaì.i no, feìdspato,
míca e zircão, contendo também restos de ostracodes.

0s calcãrios de fãcies VII são, em sua maioria, maciços ou laminados. Locaìmente, ocorrem estruturas de bioturbaçã0,
a camamen to 'lenticular, marcas ondur adas de corrente, predomì nan te
mente assim6tricas, nóduìos de sÍììca paraleros ao acamamento e
g re tas de contraçã0.

Dadas s uas caracteris
da fãc i es VII ter- s e- îam depositado

tì cas texturai s, os calcãrjos
em ambientes de baixa ener_
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gia, com grandes quantidades de mater.i al em suspensã0. As estru_
turas sedimentares revel am, por sua vez, ambientes de ãguas muì-
to rasas ' constantemente sujeitos ã emersão e zonas de transporte
e depos ição de sedimentos com ar ternânci a de materi ar de fun-
do e em suspensã0, em fases de maré estacjonãria.

2.8. Fácies VI I I

A fãcjes VIII compreende cal cãri os
do a ma rgas e argil itos carbonãti cos, às vezes,
areni tos finos a mui to fj nos, carbonáti cos.

argi ì os os gradan
i ntercal a dos por

0s s edi men tos da fãcies VIII exi bem, em sua majo_
ri a, fragmentos terrígenos com granu l onetri a silte ou areia mui to
fi na, repres entados por qua rtzo monocristarino (aì guns com cresci
mento secundãr'i o e exti nção ondurante) e por ic.i starino ( g rãos su
turados, contato c ô n c a v o - c o n v e x o ) , fel ds pato, mi ca, turmal i na, zi r
cão e fragmentos de roch a. Foram r ocar men te observados cr.Ì stàis
euhedrajs de dol omi ta e gì auconì ta.

As ro ch as carbonãti cas es tão , algumas vez es , sil ici
fi cadas por sil i cas c r i p t o c r i s t a l i n a sacarõide e mi crocri stal i na
e apresentam manchas de õxì do de ferro ou manganôs. 0 materi ar fos
s i I ífero õ compos to de es pícu r as de es pongì ãri os e foraminíru"os
a renãceos (?), além de pe I ecípodes e os tracodes, es tes preench.i
dos por cal ci ta es pãt ica e/ou sílica cri ptocrìstali na fibrorradia
da.

As estruturas sedimentares ma.i s conspícuas da fãc.ies
vIIl são: gretas de contração associ adas ãs b rechas i n traf ormac.i o
nais ' marcas onduradas de corrente, assim6tricas e raminação inci
p-.i.ente, dada a intensa b.i oturbação (seções colunares SC_3,4, 9;ll'e l2)' S u b o r d i n a d a me n t e , ob s ervam-s e a camame n to renticurar, ra
mì nação cruzada e peì o tas de argila (cìay galls).

A associ ação de es truturas sedimentares encontrada
n0s sedimentos da fácj es VIII e sua tex tu ra fìna (argi.l osa) sugg
nem , à semeìhança da fãc ì es anterior, depos i ção em zonas de ba.i xa



energia e ãguas extremamente rasas
cas.

0 amb.i en te marinho ,,of fshore,,
tos depos i tados abaixo do nível de base das
servam a ação des tas e de correntes,
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sujeitas a eme rs ões per.i õdi*

compreende os sedi men

onoas, onde nao Se ob

3, INTERPRETAçÃO PALEOAMEIINTAL E COI.IPORTAMENTO ESPÀCIAL DAS FÃ-
C I ES SEDII,IENTARES

As caracteris ti cas das fáci es sedimentares descrì_tas, bem como as suas associações, permitiram a ìdentifìcação de
depõs i tos de ar to-mar (offsh ore ) , depõs i tos da zona de trans.i ção
en tre face de praia (shoreface) e aì to_mar (offshore), depósìtos
de p laníci e de ma ré progradante, depõs i tos de barra de maré e depõsitos Iagunares' estes dois úrtimos de ocorrência restrita. 

-:

3. 1 . Depósi tos de al to-mar (offshore)

0s depõs i tos de aì to_mar ocorrem na bas e da Forma
ção Estrada Nova e caracterizam_se pela pnesença de sil t.i tos argilosos e folhe'r hos sí''ticos, cinzas, maciços e raminados (fãcìes I),por vezes, intercalados por del gadas lentes de arenj to macì ço e
I ami na do ( fãci es II). Tôm sua ocorrênci a em superfíci e registrada
prìncipaìmente nas reg.i ões de Con ch as e p o r a n g a b a _ B o f e t e , confor_
me mostram a seção coìunar SC_7 e o perf .i I geolõgico Cesãr.i o Lan_ge-Botucatu (pG-4)' entre os qui r ômetros g e rg da Rodovi a Fronia
no de Camargo Barros (Sp-143). Nas ãreas de Fa rtura _ Ta g uai e Angatuba, es tes s edi men tos fo ram obs ervados apenas em subsuperfície,
es tan do rep res en tados nos poços r-sA-r-sp e 2-GU-4-Sp pela unida-de l.

Na Formação Corumbataí, os
não têm pos i ção es trati gráfi ca defini da.
cos e ex iben cores mais avermel hadas do
ção suì do ts tado. Tal fä to refletiria,

depõsi tos de alto-mar
sao pouco característi

que os afl orantes na por
tal vez, condições ambjen
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tais mais oxidantes e ãguas mais rasas. podem ser encontrados en
tre os quilômetros 174 e 180 da Rodovia piracicaba- charqueada (per
fil geol õ9i co PG-5) e na s eção cor unar sc- r 3, on de os siìtitos da
fãc i es I intercalam-se com ca r cãri os síìticos, maci ços a r ami na
dos da fãcies VII.

3.2' Depõsitos da zona de transição entre face de praia (shoreface)
e al to-mar ( offshore )

Contígua ao ambi ente de alto_mar, a zona de transì_
ção entre face de praÌa (shoreface) e al to-mar (offshore) tem o
seu limite superior s i tuado ì ogo abai xo do níve r de base das on
das. 0s depõs Ítos são defi ni dos, em geraì, peì a ass oci ação das se
gu in tes fácies s edi men ta res : areni tos maci ços a I ami nados, local
mente com 1amì naçôes cruzadas, bioturbações, pelotas de argìla ;
estrutura monticuìar (fãcies II), arenitos e sirtitos ou argilitos
i nterl ami nados, ãs vezes, mui to b ioturbados (fãc ies III), areni
tos e siltìtos ou argiritos inter"raminados, com a camamen tos ona,
lado, ìenticular e ',flaser', (subfãcies III_a, III_b e III.c), e
dì ques c1ãs ti cos (subfãcies III-e) e siltitos ou si I tì tos areno
sos macjços e ì amì nados (fácies IV).

Esses depõsj tos ach am_s e representados prì nci palmen
te nas áreas de piracicaba-charqueada e charqueada-R.i o craro. Na
prì mei ra ãrea s ob re põem- s e concordantemente aos s ed i men tos de al
to-mar' sendo caracterizados por" arenitos e sirtitos ou arg.i ritos
ìnterlamjnados da fãci es III, associ ados com calcãrjos mi crít.i cos
(fãcì es VII) e cal cári os argj ì osos (fãci es VIII), conforme se ve.i fi ca nas seções coì unares SC-r3 e r4. por outro r ado, na reg.i ão
de charqueada-Ri o craro, interdi gi tam-se com depõs i tos de planí
cie de maré e sedimentos de al to-mar, s ugeri ndo a ocornônci a de
curtos períodos de transgressões ma rì nh as . os depós ì tos nes ta ãrea
são mujto arenos os ( fãci es II), como se observa nos perf .i s esque
mãti cos PE- 2A e ZB e na seção colunan SC_lB.

Nas reg ì ões de Fartura_Taguaí
depõsìtos da zona de transição sucedem-se e

e Porangaba-Bofete,os
intercalam-se aos se
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dimentos argi I osos da fãci es I. Em Fa rtu ra- Tag u a í, os arenitos
da fãci es II (predominantes ) as s oci am-s e com areni tos e sìltitos
ou argilitos interlaminados e com acamamento lenticular (subfãc.i es
III-b). Por sua vez, em p o r a n g a b a - B o f e te es tes depós ì tos não apre
sentam areni tos, sendo defì nì dos por ca I cãri os mi críti cos (fãcìes
vlI ) e sedìmentos i nterl ami nados. Essas característi cas são encon
tradas nas seções col unares SC- I e g.

3.3. Depõs itos de planície de maré progradante

As pì anici es de maré desenvol vem_se em áreas prote_
gidas de estuãr'i os, ì agunas, baîas ou atrãs de ilhas barreì ras ou
b a rras arenosas ' são encontradas prìncipaìmente em ma res com de
cliv'i dades suaves e com marãs de ampritudes crass.i ficãveis como
de mesomarÉ (2 a 4 m) e macronaré (¡ 4 m).

0s sedjmentos deposì tados por correntes de ma rõ são
caracteri zados por uma combi nação di sti nta de es truturas sedimen-
ta res , seqüênci as verti cai s, texturas e ì itor ogi as, refr eti ndo d.i
ferentes condì ções hi drodi nâmi cas no ambiente ou di s ti ntas fases
de transporte de sedimentos clãs ti cos e carbonãtj cos.

A planície de maré progradante consiste de trôs zo
nas de s edì mentação prìncìpais: ì nframaré ou pìanície de ma rõ uai
xa, i ntermaré e supramarõ ou pìanície de marõ al ta, que o.0. r"nr
em repetjções cícìicas, mui tas vezes sem registros geolõgìcos
(KLrrN, 1975).

0 subambiente i nframaré situa_se entre o nîvel de
maré baixa e o nível de base das ondas, es tando submerso durante
a maior parte de um ciclo de maré. Nes te subambiente predomì na o
trð ns porte e depos i ção de materi al de fundo por correntes de ma r6
tracionajs, atuando al ternadamente em s en ti dos opos tos.

0 subambi.ente i ntermarõ encontra_se na regì ão com
preendida entre os niveis de maré arta e baixa. caracteriza-se por
es tar inundado duran te metade da duração de urn ciclo de maró, e
p0r apresentar quantidades prat icanente equ ì val entes de ang.i la ou
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sjlte e areìa.0s processos àtuantes na zona intermarõ propiciam
a sedimentação al ternada de materi al de fundo (a rras te ) e em sus
pensão (decantação), ação de organi smos, compactação di ferencial,
sobrecarga e reaj us te h i dropì ãs ti co. Den tt"e estes processos depo
s'j cionais, predomina a alternância de sedimentação de material de

fundo e em suspensã0, ocorrendo a depos ição de material de fundo
durante as fases de maìor vel oci dade de um ciclo de ma16 e a de
material em suspensâo na ausência de fluxo ou em períodos de ãguas

estacionãrias durante as marés enchente ou vazante (KLEIN,lg77b).

0 subambiente supramarã, por sua vez, forma-se acj
ma do nível de marõ al ta, estando submerso por um curto período
durante o ciclo de maré. Neste subambiente dominam os seguìntes
processos deposicìonais: sedì mentação de materi al em suspensão,que
ocorre na fase de menor vel oci dade da co rre n te durante a marõ al
ta, expos ì ção subaérea e ação de organì smos perfuradores (tubos
p redom j na n temen te vertícais).

0s de põs i tos de planície de maré progradante carac
teri zam a porção superì or da Formação Estrada Nova, estando repre
s en tados em s ubsuperfíci e peì a uni dade II. Em geral, a associação
facjológìca e a gnanodecrescônci a ascendente fo ram as pri nc.i paìs
característì cas determi na t ivas des s es depõs i tos , que se encontram
s uperpos tos em contato concordante e gradual aos sedìmentos da zo
na de transiçã0.

No s u does te do ts tado, os depõs i tos de p ìaníci e de
ma ré apresentam-se muito desenvol vi dos e com uma certa predomi nân
cia de s il tì tos a renos os ( fãci es IV) e sedi mentos ì nterl amì nados
(fãci es III). Destaca-se, também, a ocorrânci a de cal cãri os oolí
ti cos (fáci es V e VI). Med i das tomadas do i nterval o compreendi do
entre a pìanície de rna16 baìxa (inframaré) e a pìanícìe de maré
alta (supramaré), correspondente ã amplitude de paìeomaré segundo
KLEIN (1975)' revel aram que as pa I eoma rés durante a sedimentação
da Formação Estrada llova tinham provavelmente ampì itudes mín.i mas
s uperi ores a 4 m.

0 subambiente i nframaré, reconheci do somente
ãrea de Fartura-Taguaí, é representado por cal cãrìos ool íti cos

na

c0m
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estratificações cruzadas da fãcies VL 0 subambiente intermané é

definjdo pel a seguinte assocì ação facj ol ógì ca: areni tos maciços e

I ami nados, com I ami nâções cruzadas e marcas ondul adas assimõtri
cas l ocai s (.fãcies II)l a ren i tos e siltitos ou argi l i tos, interla
m'i nados e com l am inações cruzadas l oca is (fáci es III ); sedi mentos
'i nterlamìnados com acamamentos lentjcular e ,,f lasen', (subfãcìes
III-b e III-c); cal cãri os oolit.icos com marcas ondul adas (fãci es
V) e cal cári os mi críti cos maci ços e ondu ì ados (fãc ies VII). 0 sub
ambi en te s uprama ré pode ser caracter'i zado pelas seguintes fãcies:
areni tos e siItitos ou aig iì itos ì nterl ami nados com gretas de con
tração (s ub fác ì es III-d), calcários m.i críti cos mac i ços (fácies
VII) e calcãr'i os argì l osos g rada ndo a margas e argilitos carbonã-
t icos (fãcies VIII), es tes doi s ú lti mos gnetados.

0s depõs i tos. de pl aníci e de maré apresentam-se, al
g umas vezes, cortados por cana i s de maré, representados por areni
tos grossei ros (depõs i tos resìduais), superpostos por materi al síl
tìco-argiIoso, conforme se observa na seção colunar SC-4.

Rumo à por ção centro-sul do Estado, os depõsitos
de pì anícì e de ma ré são menos des envol vi dos , constatando-se em al
guns ìocais, como nas seçi!es col unares SC-6 e 10, uma certa difi-
cul dade na subdivisão de seus subambi entes. Em Angatuba, os depõ
sitos caracteri zam-se por apresentar um predomíni o de s edi mentos
i nterì aminados ( fãcì es III). Nas áreas de porangaba-Bofete predo
minam sedimentos arenosos (fãcies II) e interlaminados (fãcies III).
Por ou tro I ado, em Conchas sobressaem-se os siltitos (fãci es IV).

0 subambiente i ntermaré da po rção centro-sul di fe re
daqueìe da reg ì ão s udoes te pel a preponderânci a de areni tos e sil
t itos ou argi li tos , i nterl ami nados e com acamamento ondu ì a do (sub
fáci es III-a) e pela presença de ca I cãri os argilosos gradando a

margas e argìlìtos carbonáticos, maciços a laminados (fácìes vIII).
Por sua vez' o subambiente supramaré é determìnado por siltitos e

siltitos arenosos, macìços e incipientemente Iaminados (fácìes IV)
e por ca I cãri os gretados (fácì es VII e VIII).

As características das fãci es acima menci onadas po
dem ser vistas nas seções col unares SC-5, 9 e 12.
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Associ ados aos depós i tos de pl aníc ie de maré¡ ocor
rem na porção centro-sul do Es tado, depõs itos I agunares definidos
por ìntercalações de sìltito cal cífero incipìentemente I ami nado e

com I ami nações cruzadas (fãcies IV). Compõem também esses depõsi
tos, cal cári os argi ìo-anenosos e areno-argi losos passando a areni
tos muì to fi nos e ca I ciferos ondul ados (fãci es vlII), como mos tra
a seção col unar SC-lì.

Nas regiöes de pi raci caba- Charqueada e Charqueada_
Rio claro' os depõsitos de pìanícìe de maré encontram-se freqüen
temen te intercalados por s edì mentos de al to-mar (perfì ì esquemáti
co PE-l ) e da zona de trans i çã0, ìnd.i cando vari ações do nível da
ãgua durante a sedimentação. podem superpor-se concordan temente a
de pós i tos de barra de marõ, definì dos pela abundãncia de sedimen
tos interlamjnados, com acamamento ondul ado (s ubfãci es I I I-a),vi s

tos na seção coì unar SC-15.

0s depõs i tos de pl anici e de marõ, na porção nordeste
do Estado, di ferem daquel es das ãreas de Angatuba, porangaba_Bofe
te e conchas, pe ìa abundante ocorrônci a de sedimentos i nterl amì na
dos, com di ques c1ãsticos (s ub fãc i es III-e) no subamb.i en te inter
mané' E tamb ém notóri a a baìxa freqüênci a de es truturas sedi menta
res resul tantes de expos i ção s ubaérea, i ndi cando uma depos ì ção
predomi n an temen te s ubaq uos a ,

As descrì ções das f ãc.i es dos s ub amb.i en tes intermarõ
e s uprama rõ podem ser verì fi cadas nas s eções col unares SC- l6 e 17.

Na borda nordes te da bacia, esses depõs ì tos jazem
con co rdan teme n te sobre os depõs i tos de alto-mar. 0s subambientes
i n terma rõ são def i n idos por areni tos da fáci es II (predomi nantes )
e sedìmentos interl ami nados (fãcies III), com a camamen tos ondula-
do e " fl as er" (subfãcies III-a e III-c). 0s subambi entes suprama-
16 são representados por sìltitos e sirtitos a renos os de fãc i es
IV e, em menor expressão, por a ren i tos i nterl ami nados e gretados
(subfãcies III-d).
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CAPITULO V

RECONSTITUIçÃO PALEOAMBI ENTAL DAS-FORMAçõES

ESTRADA NOVA E CORUHBATAI
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As seções I evantadas em superfíci e permì ti ram recons

ti tu.i r a evol ução pa'l eoamb j ental durante a sedimentação das f orma

ções Estrada Nova e Corumbataí, que deve ser consjderada estri ta

mente vãl i da somente para as áreas estudadas, não devendo ser ex

trapolada para outras regìões, antes da descrìção m'i nuciosa de

suas fãcies sedimentares.

Com base em model os atuai s de sedi mentação, desenvol

vidos para o Mar Wadden ao ìongo das costas do Mar do Norte da Ho

landa (STRAATEN van, 1959b), Alemanha (REINECK, 1972) e Inglaterra
(tVANS, ì965) e em modelos teór'i cos de sed'imentação (IRWIN, .l965),po

de-se atribujr ãs formações Estrada Nova e Corumbatai, deposìção

em mar ep'i continental ou epinerítico, em apoìo ãs idé'i as de BEUR-

LtN (1954 e 1955).

São caracterís tì cas marcantes nos mares epi neríti
cos, atualmente raros, profundidades inferiores a lB0 m e decliv'i
dades variãvejs entre 0,03 ê 0,2 m/kn (HECKEL, 1972). Assim sen

do, ta'is mares dj ferenciam-se dos perìcontj nentais quanto às con

di ções h'i drodi nâmi cas de depos'i çã0.

Supõe-se que o mar epj conti nental Estrada Nova e Co

rumbataí, tenha penetrado na Bacia do Paranã de Sl,l para NE, corro
borando a idãia de PETRI & FÚLFAR0 ( l9B3), que mencionam uma comu

nicação restrita com o mar aberto ou pericontinental na região suì

-oci denta'l da baci a, baseados no mapa de 'i sópacas (N0RTHFLEET et
dl., 1969) e no "trend surf ace ana'lysis" (FÚLFAR0' l97l ) do Grupo

passa Dois. Pode-se também supor que este mar apresentasse forma

de gol f o, tendo i nvad j do extensas ãreas tecton'i camente es tãve'i s e

de rel evos vari ávei s .

A predomìnânc'i a, na porção sul do Estado de São Pau

lo, de depõsjtos de p'l aníc'i e de maró, caracterizados peìa ocornôn

cia de glauconita, espículas de espongiãrìos e foraminiferos are

nãceos, sugerjria a existência de uma plat'aforma marinha mais am

pl a nes ta ãrea, ref I eti ndo ass'i m uma comuni cação res tr j ta com o
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mar aberto

As pì aníci es de maré desse mar epi conti nental deve
riam ser anãlogas ãs modernas pìanícies do Mar l^ladden, desenvolven
do-se ao ìongo de suas margens, definjdas por linhas de costa de
baixo relevo e conr conseqüente predomínio de clãst.i cos f ìnos.

0 i níci o da sedì mentação da Formação Estrada Nova pa
rece ter ocorri do em ãguas rel atì vamente profundas e caìmas, com
depósitos predomjnantemente pe'l ítìcos, típicos de alto-mar (ofI
shore) . A regressão do mar epi conti nental ó marcada peìa presença
de sedimentos característi cos de ãguas mai s rasas ( depósj tos da
zona de transição entre face de praìa e alto-mar) e peìo aumento
progressi vo de sed'imentos arenosos, de cores avermeìhadas, rumo
ao topo' 0correm tamb-em sedimentos depos'i tados em ambientes lito
râneos de baixa energìa, rocalmente agìtados, dominados por cor
rentes de maré ( depósi tos de p1 aníci e de maré) , com influência
continental pnogressivamente marcante rumo ao topo. Esta influên
cia ã comprovada pela presença de fósseis vegetais, tais como,rel
tos de L1¡copodiopaL,s dønbqi e f or has de p¿coptønía spp. A re
gressão do mar é tamb-em ev'i denc'i ada peì a ocor16nci a de depósi tos
l agunares na porção superi or da Formação Estrada Nova.

De acordo com es ta concej tuação facj oì ógì ca, torna_
se possível subdjvidir a Formação Estrada Nova, ôflorante nas re
gìões sudoeste e centro-sul do Estado, em membros Serra Alta (il
ferior) e Teresina (superior), representados, respecti vamente,por
depõsitos de alto-mar e de pìanície de maré. Em apoìo a esta con
clusão' foram reconhecidos em subsuperfície dois pacotes litologi
cos ' de pronta correìação com os conjuntos r"ochosos descri tos em
superfíci e, apesar desta ser res tri ta pel a obtenção de grupos de
dados djferentes. Assim sendo, as un.idades i e II distìnguìdas em
subsuperfície podem ser correracionadas, respectivamente, aos mem
bros Serra Alta e Teresina.

A sedjmentação da Formação Corumbataí, pôrêcê
se iniciado em ãguas relativamente profundas (depõsitos de
mar), porãm mais rasas e ox'i dantes do que aqueìas em que se
si taram os sedimentos Estrada Nova. A regressão do mar epi

ter-
al to-

depo

conti
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nental durante a sedimentação Corumbatai fo'i interrompida por pe

quenas transgressões mari nhas, ocasi onando a depos'ição de sedimen
tos indicativos dessas flutuações marinhas, embora o paleoambien
te permanecesse primordjalmente subaquoso. Dessa forma, os depósi
tos de al to-mar, da zona de trans'i ção e de pìaníc j e de maré (pou

co desenvol vi dos ) recorrem por toda a seqüênc'i a, observando-se, ìn
clusive no topo desta formação, sedimentos deposìtados abaixo do

nível de base das ondas. Apesar disso, hã um predomínio geral de

cl ás ti cos mai s arenosos e mai s avermel hados rumo ao topo da uni da

de. Portanto, não é factível a s ubdi vi são des ta formação em mem

bros Serra Al ta e Teresi na, preferi ndo-se conservã-l a 'i ndi vi sa na

porção nordeste do Estado de São Paulo.

As d'i ferenças f aci o'l 6gi cas observadas nas f ormações
Estrada llova e Corumbataí, estratigraficamente correlatas, respec
ti vamente nas porções sul e nordeste do Estado, sugerem a exj stên
cìa de uma compartimentação da Bac'i a do Paranã durante o Permìano.
Estas duas ãreas seri am deljmitadas peìa atual calha do Rio Tietê,
o qua'l teria atuado de forma semelhante ao Rjo Itararé QUê, se
gundo ZAINE (1980), teri a estabel ec'i do di f erencì ações na Formação
Estrada Nova entre a regìão de Fartura (SP) e o nordeste paranaen
se.

Dentro deste quadro geraì , não encontra apl i cação o

model o geomórfi co desenvol vj do por GAMA JR. ( 1979), para a sedi
mentação do Grupo Passa Dois (exceto Formação Irat'i ), onde o atual
R'i o Tjetê servi ri a como di visor entre o s'i stema de pì ataforma epi
nerít'i ca Serra Aìta, e a frente deltajca Serrinha e s'istema de
planície de maré Corumbataí. O modelo proposto não estã de acordo
com as informações de campo, uma vez que nas regiões de Angatuba,
Porangaba-Bofete e Conchas foram encontradas evi dênci as de amb'i en

te de pìanície de maré, guê não se desenvolveriam em zonas de plg
taf orma epì neríti ca. Cons ti tuem tamb-em argumentos f avorãvei s ãs

conclusões alcançadas neste trabalho, a atribu'i ção de paleoambien
te de pìanície de rnaré, feita por zAINt (1980) e pETRI & c0tMBRA
(1982), ã formação Estrada Nova, na regìão de Fartura (Sp). por
outro I ado, os sedi mentos das ãreas de P'i rac'i caba-charqueada e

Charqueada-Rjo Claro ten-se-íam depositado preferenc'ialmente em
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A Formação Estrada Nova, nas porçoes s udoes te e cen

tro-sul do Estado de São Paulo, pode ser subdividida em membros

Serra Al ta ( i nferi or) e Teresj na (superì or). Por sua vez, no fl an

co nordes te do Es tado, os s edi mentos caracterís ti cos desses mem-

b ros recorrem por toda a formaçã0, não podendo ser separados em

unidades litoestratìgrãfjcas distintas, sendo preferível cons'ide-
rã-la indivìsa, conservando a designação Formação Corumbataí. 0

es tudo facj ol õgì co real i zado vei o demons trar a propri edade dessa
subdivjsão litoestratìgnãfica, fornecendo numenosos subsídios pa

ra a reconstrução paleoambjental e sugerìndo a compart'imentação
da Bacja do Paranã peìo Rio Tietô, durante o Permiano Superior.

Descrições pormenori zadas das f ãc'i es sedimentares
das f ormações Estrada Nova e Corumbataí perm'i ti ram di s tì ngui r o'i

to fãcies e cinco subfãcjes, QU€ levaram ã caracteri zação de depõ

si tos de al to-mar (offshore), de zona de transì ção entre al to-mar
(of fshore) e f ace de prai a (shoref ace) e de pl anície de maré (t'idal
f1 at) . Foram também d'iagnosti cados depósi tos de laguna e barras
de maré de ocor rônci a res tri ta.

0s depósjtos de alto-mar, guê estão caracteristica-
mente d'i stribuídos na porção sul do Estado, são consti tuídos de

siltitos arg'i ìosos, folhelhos sílticos, raros arenjtos e calcá
ri os mi crít'i cos a mi croes paríti cos , êrl geral maci ços e I am'i nados .

0s depósitos da zona de transição são constituídos
por a reni tos , por vezes com es trutura mon tì cu I a r, areni tos , s'i I ti
tos e argilìtos interlamìnados, siltitos e silt'i tos arenosos, cal
cários mi críti cos e cal cãri os argi 'l osos , es tes úl t'imos predomi nan

temente maci ços e I am'i nados . 0correm com mai or f reqüênci a nas re
gìões de Pi rac'i caba-Charqueada e Charqueada-R jo Cl ar^0.

0s depósi tos representati vos de p'l aníci es de maré,
bem desenvolv'idos nas regìões sudoeste e centno-sul do Estado,com
póem-se de s'i I t'i tos , âreni tos e cal cãr'i os ol gani zados em seqüãn-
cìas com granodecrescência ascendente e ex'ibindo estruturas sedimen
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tares prìmãrjas. Dentre as estruturas sedimentares observadas tem

-se estratifìcações c-"uzadas pìanares, estruturas de reatìvaçâo,

marcas ondul adas de i nterferênci a, acamamentos "fl aser" , ondul ado

e lent.i cular, gretas de contraçã0, estruturas de bioturbaCão para

lela e perpendicular aO acamamento, eStruturas de sobrecarga'pSeu

donódulos, além da ocorrênc'i a de estromatõl itos em Anhembi (S0A

RES, 1972) e em Santa Rosa de Vi terbo (SUGUI0 et ôl . , no pre'l o) ,

sugerj ndo sedjmentação enl ãguas rasas em geral calmas. A presença

de oõlitos atesta que em aìguns locais as águas eram agitadas.

0s depõsitos de alto-mar (offshore) são representa

dos pe'l os Sedjmentos do Membro Serra Alta, enquanto QUê, o Teresi

na caracteri zari a pri nci pal mente o ambj ente de pl anici es de maré.

por outro lado, a sedinlentação da l=ormação Corumbataí teria ocor

ri do preferenc'ialmente em zona de transì ção entre al to-mar (off
shore) e a f ace de pra'i a (shoref ace), sendo sua deposi ção marcada

por f I utuações do nível do mar, em condi ções ma js ox'i dantes do

que as da Formação Estrada Nova.

A predomi nânc.i a de cl ás tì cos fi nos ( s ì'l ti tos e are

ni tos fi nos a mui to fi nos ) nas formações Estrada Nova e Corumba

taí ìndicaria ãreas-fontes arrasadas e/ou condìções de estabilida
de tectônica. O grande afluxo de terrígenos parece ter ìnjbido maior

desenvol vi mento de rochas cal cãri as, que aparecem l'i mi tadas a del

gadas camadas i ntercal adas em si I ti tos e areni tos.

0 paleocl jma reinante durante a deposição dos sedi

mentos dessas formações teria sido quente e seco, suieito ã inten
sa evaporaçã0. Esta hipõtese, sugerjda por SUGUI0 et al. (1974)'
com base em vãr'i as ev'i dênci as , é aquì conf i rmada pe'la presença de

quartzina. Segundo PITTMAN & F0LK (1971) e F0LK & PiTTMAN (1971),

citados em KTENE (1983), a ocorrência desta, 'i ndìcarja deposìção

em ambiente evaporítico. No entanto, KEENE (op. cit.) propôs estu

dos majs pormenori zados para tal comprovaçã0.

pìanície de maré, de carãter0s depósitos de

dante e de natureza semelhante
por lìnhas costeiras baixas e

contram-se ma'i s desenvolvidos

aos do atual Mar Wadden

predomíni o de cl ãs ti cos

na porção sudoeste do Es

progra
marcado

f inos, en

tado, refl e



tindo a presença de pìataforma nlarjnha majs
ci a de mar aberto. Na área de Fartura-Taguaí
possível medi r ampì ì tudes de pal eomarés, que
lor mini mo superi or a 4 m, perm.i ti ndo cl assi
de macromarós segundo HAYES (.l97S).
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amp'l a e major influên
, por exemplo, foj
dev eri am ter um va

fìcar o regìme como

Através de estudos de fãcies sedimentares, conclui-
se de forma pìoneira, a existôncia de urn nrar epìcontinental reco
brindo extensas ãreas do Estado de Sao Paulo durante o permiano
Superior. Ressalta-se que BtuRLtN (ì954 e .l955) aventou tal hipõ
tese apoiado tão somente em dados paleontolõgicos. 0s regìstrosde
regressão deste mar são evidenciados peìa passagem graduaì de de
pósìtos de alto-mar para sedjmentos de zona de transìção entre .I
to-mar e face de pra.ia e, f i nalmente, sedimentos de pì aníc j e de
maré e de laguna costeira.

A evoìução de amb'i entes marinhos para tipìcamente
cont'i nenta'ì , da base para o topo das formaçoes Estrada Nova e co
rumbataí, é tamb6m demonstrada pelo progressivo incremento de
areias, de cores averme.l hadas, e enf ati zada pe'l a presença de tron
cos e restos de vegetaìs Lqcoytadiop^i,5 dønbqi e ìmpressões de fo
lhas de P¿copt.zní,s spp.
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