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RESTD{O

Estetrabalhotemporfinatidadeabordarapetrografiae
Passa Dois ' no Estado
faciologia da Formação lrati (P) ' Grupo
de sedimentss opfocê
de são paulo, através do estudo sistemático
dentesdeafloramentosnaturais,cortesdeestradas,pedreiras
de sondagens"
? testemunhos
observada em seções
De acordo com a ordem de empilhamento
descrição petrográ
geológicas regionais, procedeu-se minuciosa
sedimentares e
fica acompanhada de identificação das estruturas
eventuaismacrofósseis.Nestaetapaforamimportantesasinfor
maçõesencontradasnosperfislitológicosegeofÍsicosdeperfu
rações que atravessaram a unidade'
Acaracterizaçãomacroscópicaemicroscõpicadoslitotipos
litoestrati
propiciou, em princípio, a separação em subunidade$
gráficasinformais,correspondentesaconjuntosdesedimentos
d'e sedimentação'
reunidos por afinidades de origem e seqtlência
em unida
Esta coluna litoestratigráfica informal, baseada
desgeneticamenterelacionadas,permitiuidealizaxummodelo
sete assopreliminar a partir do qual foi possível identificar
coirferidos pelos
ciações de fácies, discrimÍnadas por atributos
processossedimentaresatuanLesnosítiodeposicional.
Nocontextosedimentarpós-glacialdaBaciadoParaná,do
grande amplitude' fg
minado por um episódio de transgressão de
ramregistradas'nossedimentosdabasedoGrupoPassaDois,
ordem, subordi
três ciclos transgressivo-regressivos, de menor
da variedade facioló
nados ao evento principal. o exame acurado
eustá
gica, resul.tante da inte¡ação entre repetidas' oscilações
Suticas e mr:danças climáticas, permite pressupor' no Permiano

'.,

"J

'

perior da Bacia do Paraná, a existência $e vasta área de plata
forma coberta por um.mar int.eino do tipo epicontinental.

ABSTBÀCT

This paper prese'nts the results of a research made on the
petrography and faciology of the Irati Formation (:), Passa
Dois Group, in the State of São Paulo. The sedimentary samples
were taken from natural outcrops, road cutsr Çuarríes and bore
hole cores.
Taking into account the observed piling.order of regioníi
geologic sections, detailed petrographic descriptíons were
accompanied by the identification of sedimentary structures and
At this stage
macrofossils eventually found in outcrops.
some important information were obtained from geophysical and
litological profíles of, holes drilled through the unity.
As a result of the mácro and microscopi-c characterization
of lithotypes, several informal subunities were initialy
conceived. They included sediments connected by similar origin
and. pilÍng seguence. Seven faciological assemblages hlere then
identÍfied in those informal genetic units. They can be
differentiated from each other by attributes pertainÍng to the
domain of the sedimentary processes which were active in the
depositional envj-ronment.
During the extensive transgression episode which prevailed
through the postglacial Bedimentation of the Paraná Basin three
subord.inate transgressive-regressive cycles became imprinted in
the basal sediments of the Passa Dois Group. The accurate
examination of the faciological variety which resulted from
repeated eustatic and climatic changes allows one to assume. for
the Late Permian of the Paranä Basin the existence of a vast
platform covered by an inland epicontinentaT sea.
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CAPÍTUI,O

I

rNTiìODUçÃO

Esta pesquisa apresenta a petrografia

e a faciorogia, da
Formação rrati no Estado de são paulo, através do estudo sj-ste
mático de rochas procedentes de afloramentos naturais, cortes
de estrada, pedreiras e testemunhos de sondagens, onde se efe
tuou minuciosa descrição litolõgica
e identificação de estrutu
ras sedi-mentares e macrofósseis.
os testemunhos de sondagens foram obtídos em perfurações
para poços de petróleo executados pelo extinto consórcio CES9/
IPT (Paulipetro) . No estudo das seções de poços r eüe atravessa
ram a uni-dade, utilizou-se também de perfì-s geofÍsicos e perfis
litolõgicos previamente interpretados r principalmente nos inter
valos sem testemunhos. Os perfis de poços da Petröleo Brasilei
ro S.A" (Petrobräs) e do Conselho Nacional do PetróIeo (CNp) auxi
liaram na investigação em subsuperfície da Formação rrati"
Ãnea DE ESTUDo

As exposições da Formação rrati,

rro Estado de são

pauIo,

estreitas e alongadas, com larguras que variam
arguns metros até quase uma dezena de quilômetros, conforme
ocupam ãreas

de
Mg

pa Geológico da Faixa Af lorante no Es'tado, êscala 1:500.000, (FI
GURA 1). Elas ocorrem no interior da feição geomorforõgica ca
nhecida como Depressão periférica Paulista definida por MORAES
(1932) e acompanham sua configuração através de uma infle
xão, na alotura de rtapetininga, segundo um ãnguro aproxj-mado cle
REGO

l-I0o. Nesta região, a partir de um ponto

comum, sepaïam-se duas

2

estreitas faixas de afloramentos, cada qual se estendendo por
cerca de 160 quilômetros;
a)

uma no rumo NE

até o municÍpio de Leme;

b) outra de direção E-w que atinge as margens do Reservató
rio de Xavantes (formado pelo represamento do rio rtara
ré) nos arredores da cidade de Farturai nâ di-visa com o
Estado do paraná"
A maior parte da unidade acha-se encoberta por sedimentos
mais jovens e seu estudo foi possÍvel por meio d.e descrições e

anãlises de amostras de testemunhos e perfis geofÍsicos obtidos
em poços perfurados pero conselho Nacionar do petróIeo (19521953), pela Petrobrãs (1957-1972) e pelo paulipetro (I9g0_1983),
no interior do Estado de São paulo (FIGURA 2)
"

Os poçosr €Ill sua

maioria, estão localizados ao sul do rio
Tietê- somente quatro perfurações executadas pera petrobrás, em
campanhas de sondagens no finar da década de so e inÍcio dos
anos 70, situam-se ao norte do referÍd.o rio, três nas proxÍmi
dades do munícÍpio de Rio claro e u.ma bem ao norte no município
de Olímpia"
OBJETTVOS

a) contri-buir para o conhecimento da geologia de superfÍ
cie e subsuperfÍcie de Formação rrati no Estado de são
Paulo

ì

b) detalhar a estratigrafia da unidade a partir de dados
obtidos em poços, pedreiras e afl-oramentos e discutir a
distribuição espacial de suas subuni-dades no territõrio
paulista;
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FIGURA 2 - Mopo de rocorizocõo dos poços esrudodos.

( Poços para prospecção

de petró'leo
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c) caracterizar a petrografia e faciologia das rochas
compõem a unidade;
d) determinar

uma

fácies evaporÍtica prõxima

ã

base

que

da

unl-dade i

e) reconhecer os sistemas deposicionais compatíveis com
os processos e paleoambientes sedimentares formadores
de fácies geneticamente relacionadasf) realizar a análise paleogeográfica através de mapas
contorno esùrutural, de isópacas e de õomportamento
pacial das fäcies"

de

es

CAPÎTULO

IT

uÉrooÓs DE TRABAI,Ho

I

PnseursA BrBlrocnÁrrca
O procediment,o metodológico

para a execução deste estudo

iniciando com a pe-s
quisa do acervo de conhecimentos dj-sponÍvej-s na literatura geo
Iógica a respeito da Formação Ïrati
O levantamento dos trabalhos jä existentes sobre o assunto,
tanto nos limites da área como aqueles mais abrangentes perm!
tiu um melhor conhecimento das condições e caracterÍsticas da
obedeceu uma seqtlência ordenada de etapas,

sedimentação da unidade em questão,

DADOS PREEXISIENTES

'

relação ã Formação Ïrati, foi efetuado um levantamento
criterioso d.as amostras, seções delgadas, anålises petrogräfi
Com

cas, descrições de testemunhos, dados de campo e perfis geofísi
cos e lítoestratígráficos relacionados a diversos projetos e
campanhas de perfuração para pesquisa de hidrocarbonetos reali
zados entre os anos 50 a 70 pela Petrobrås e nos anos 80 pelo
Paulipetro, tanto no âmbito do Agrupämento de Ensaios e AnãIi
ses quanto da ex-Dj-visão de Min_as e GeologÍa Aplicada do Tnsti
tuto de Pesquisas Tecnolõgícas do Estado de São Paulo-IPT. Fo
ram utilizados também mapas elaborados durante estes projetos,
bem como, outras informações registrad.as em relatórios.internos.
O montante destes dados foi adicionado às novas informações e
tratados conjuntamente .
0
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TRABALHOS DE CAII{PO

objetÍvos principais dos trabalhos de campo foram:
a)

coletar €Irr pedreiras e afloramentos, de amostras reprs
sentativas dos vários tipos petrogråficos e litolÇgicos
presentes na Formação Irati;

b) resolução de düvidas principalmente em termos de rela
ções de contato das várias fãcies sedimentares e suás
características fÍsicas mais marcantes no que tange ã
geometria, litologia, estruturas sedimentares e conteú
do fossilÍfero;
c) elahoração de seções colunares com o empilhamento
sedimentos constituÍntes da unidade.
CARACTERT

dos

ZAçÃO PETROGR.ÃFICA

4.L Petrografia ltlaeroscöpica
caráter preliminar, todas as amosLras coletadas nos Èra
balhos de campo, e os testemunhos de sondagens foram devidamen
te descritos quanto a cor, textura, mineralogia, estruturas se
dimentares e conteúdo fossilífero
Em

4.2 Petrografia I'ficroscópica
Neste tipo de anãIise foram utilizados os seguintes equipa
mentos ópticos: microscópico petrográfico Leitz Ortholux II-Po1-

BK; fotomicroscópio pe'trogrãfico Zeiss; lupa estereoscópica bi

nocular

Vüi

Id

"

I74 de amos
tras de superfície e 82 cte testemunhos de sondagens. Do total,
-72 são de rocha carbonática, 63 de rochas pelÍticas terrígeForam estudadas 256 fãminas delgadas, sendo

7

nas e 2L dê outras rochas (sitexitos,

troncos fossil-izados,

nó

0

dulos etc. ) .
A análise por microscopia õptica das rochas terrÍgenas le
vou em consideração as porcentagens e a natureza

mineralógica

do arcabouço, cimento e matriz, além da presença ou não de maté

ria de origem orgânica, minerais autÍgenos e minerais

acessó

rr-os

A classificação petrográfica das rochas pelít,icas baseou-se em POTTER et al. (f980); para as rochas psamíticas foi uti
lizada a proposta de DOTT (Lg64), modj-ficada por PETTIJOHN et

(L972); e para os rudj-tos a classificação de
PETTIJOHN
(f975) " Em alguns casos complementou-se com a classificação tex

al.

tural de SHEPARD (1954).
Nas rochas carbonáticas, descreveu-se a texturä, natureza
e porcentagem de aloquÍmicos (oóIitos, intraclastos, pelotilhas
e fósseis) e terrÍgenos. os processos de dolomitização, silici
ficação, recristali zaçáo, dcdolomitização e a presença de mine
rais autÍgenos foram também observados.
Foram utilizadasr nâ descrição microqcópica das rochas caI
bonáticas, as classificações de FOLK (1962) e DUNHAM (1962).
A presença de dolomitizaçã.o, silicificação e recrist.aliza
Ção, que em geral obliteram parcial ou totalmente'as caracterÍs
ticas originais das rochas, não chegaram a prejudícar a aná1i
se das fácies dos litotipos carbonáticos.

5

A}IÃTISE II{INERALÓCTCA POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS

X

As análises por difratometria de raios X foram realizadas
basicamente para identificação e semiquantificação das

fases

carbonáticas de:minerais e rochas
Ut.j-lizou-se difratômetro automático marca RIGAKU, modelo

Geigerflex D,/Max. As condições instrumentais de operação foram:
radiação K cr. do cobre, voltagem de 40 KV, amperagem de 20 m},
velocidade do goniômetro de Zo/nn e velocidade do papel .'de
20

mm,/min

Na interpretação dos difratogramas foi utilizado

rio do Joint Commitee on Powder Difraction

o ficha
Standards JCPDS

(re74).

CARACTERT ZAÇÃO FACIOLÓGICA

Com

base na descrição de cerca de 14010 m de testemunhos

de sondagens, retirados de nove poços (Paulipetro), seções co
lunares montadas a partir de afloramentos e pedreiras visiù.adas
em trabalhos de campo, e a caracterização petrográfica dos lito
tipos encontrad.os, tanto na faixa de afloramentos como em subsu
perfície foi possÍvel realizar-se a caracterízação faciológica
e analisar suas possíveis relações com as subdivisões estabele
cidas ne classificação loitoestratigráfica adotada.
Para esta tarefa també¡n foram utilizados os dados de ou
tros poços já descritos, perfurados para pesquisa petrofíferf
(11), para estudo de aproveitamento de folhelhos pirobetumino
sos (27) e para pesquisa de ägua subterrânea (20) , que atraves
saram os sedimentos da Formação ïrati"
Para a caracterização faciolõgica adotou-se o conceito de
fácies segundo SELLEY (1982) que leva em conta as caracterÍsti

9

cas globais. dos sedimentos, sendo necessário determinar-se

as

caracteristicas petrográficas e estruturas sedimentares, além
do padrão de paleocorrenLes e a geometria dos estratos, e final
mente definir a assembl6ia fossilÍfera associada aos sedimentos
que compõem a fácies.

CAPÍTULO TTI

GEOLOGIA REGTONAI

coNsrDERAçõES GERÀIS

tem uma superfÍcie aproximada de
245 mil km2. Com exceção de uma quinta parte. representada p.io
embasamento cristalino, formado entre o Arqueano e o ropaleoz6L
cor que ocurla uma faixa de cerca de 150 km de largura ao longo
da região litorânea, o restante d.a área abrangendo a quase to
talidade do interior do Estado está coberta por sedimentos e ro
O Estado de São Paulo

chas bâsicas da Bacia do Paraná.
A Bacia do Paraná, {uê ocupa vários estados brasileiros e
parte de outros países, tem cerca de fr5 milhões de km2 e está
situad.a entre os meridj-anos 47o e 58o e paralelos I5o e 34o na
porção centro-Ieste da Platafor:ma Sul--Americana definida
por

et al. (L976). Constituída como uma bacia intracratôni
ca a partir do final do Siluriano e/ou inÍcio d.o Devoniano, cg
ract.erj-za-se por uma subsidência intermitente que durou mais ou
ALÙIEIDA

menos 400 milhões de anos. Dessa forma tem acumulado em sua par

te mais profunda no Estado de São Paulo (Pontal do Paranapanema,
no extremo oeste), uma ð"pess,rra de 5 4g4 metros de sedimentos
e rochas básicas extrusivas e intrusivas (noço 3-cB-3-sp cuia
bá Paulista, SP).
A atual confiEuração da bacia na forma de um anzol, com ei
xo maior de direção aproximadamente NNE, é conseqtlência de. even
tos epirogênicosr gu€ resurtaram em arqueamentos e depressões,
ativos em dÍferentes épocas e áreas. bstes inovimentos comanda
ram a evolução tectônica e colaboraram na formação -de caracte

I1

r.tsticas pecul.i ¡ìre s ã sedimentação

de

suas diversas unÍdades

(rrcuRa 3) .
COI,UNA GEOLOGTCA RBGTONAI

A cIássica coluna das rochas gondwânÍcas do "S-istema de
Santa Catarina'r de WFIITE (1908) foi a primeira¡ de uma série de

propostas, formuladas como coluna estratigráfica padrão da Bg
cia do Paraná. Dezenas de cl-assificações e revisões jå foram en
gendradas visando conciliar a diversidade com a represent.at.iviclader ho tempo e no e.Spaço, das unidades esbratigráficas" Contu

do, grande parte delas està baseada só em caracterÍsticas pre
sentes na faixa de afloramenLos,, que expõem apenas uma peqltena
parcela da espessura total de rochas, e não representam adequq
damente a muttj-plicidade de aspectos presenbes no seu quadro es
tratigráfico
Não sendo escopo d.este trabalho discuti:: as característ!
cas das diversas colunas geolõgicas apresentadas nos riltimos
anos, e mesmo porque constituiria uma monó'bona repetição daqui
1o que se encontra bem abordado em outras publ-icações, não será
apresentado um hj-stórico dessas classificações.
A coluna esb.ratigráfica que se adapta ä região estudada
foi sugerida por GAIUA JR. et al. (1982) , que baseou-se na Ii
toestratigrafia proposta por SCEINEIDER et al. (I97 4) e poste
riormente modif icada por I-ÚLFARO et al. (1980) , (FTGURA 4) .
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BVOLUÇÃO DOS COIJÉIITCTMBNTOS SOBRB

A

I¡OR}.AçÃO rRATr

HISTÕRICO

Já em LB27 ¡ êft cólebre viagem mineralógíca pela então' Pro
vincia de São Paulor os irmãos ANDRADE E SÏLVA (apucl. MEZZALIRA,
197I) haviam assinalado a presença de um l¡anco de carbonatos,

intercalado em folhelho cinza denominado como um "scjr.i-sto grauvá
quico", nas margens do rio CorumbataÍ.
CAMpOS em I8B7 e 1BB8 (apucl MEZZALIRA, L97L) em relatórios
da Comissão Ceográfica e Geológica referindo-se a uma parcela da
seq{lência sedirnentar encontrada entre o embasamento cristalino
e os areni'tos e erupt.ivas do atual Grupo São Bento, menciona una
sucessão seclimentar, informal-merrte denominada "série carbonífe
râ", constituida de "gires amarelo ou acinzenLado, schistos cag
bonosos pretos, mais ou menos impregnaclos de .subsLâncía betumi

Indica diversas loca
lidades, prõximas das áreas de exposição destes sedimentos, e
assinala a região ao sul da 'rvila de Bom Sucesso" (atual Parana
panema) como ãrea de ocorrência dos restos fósseis do vertebra
nosa e calcários silicosos fossilÍferos".

do semelhante a um lagarto, eüe COPE (1S87, apud IvIEZZALÏRA, Lgl)-)
chamou de Stereosternum tumidum
OLIVETRA (1889) foi o primeiro autor a dj-scrimj.nar estes
sedimentos, propondo uma coluna geológÍca que separava com prg

cisão as rochas em unidades litoestratigrãficas. Na 6poca, des
creveu as camadas de carbonato e folhelho, incluinclo-as entre
as rochas de sua "série de rtapetininga" que corresponderia ã
atual Forgração ïrati. Apesar do caräter pioneiro na classifica

l5
ção IitoestraLigráfj-ca, esta col.una não Leve aceitação, bem cq
mo o termo ltapetininga que teve precedência sobre o llome Irat-j-.
Esta prioridad.e não foi acatada e este úttimo acabou consagra!
do-se pelo uso.

primeiro estudo da Formação Irati, visando o conhqcimel
to de seu potencial em peb.róIeo, foi realizado pelo belga AUGUS.
TE COLLON, eüê em 1897 (a.pud MEZZALIRA, 1971) publicou um estrl
do sobre os hidrocarboneLos de várias localiclades do interior
O

de São Paulo.
A designação "folhelho preto de rraty", QUe mais tarde pas

foi introcluzida pela pr:imeira vez no rela
tório de WHITE (1908) , par.a identificar um folhelho preto, es
-pesso e largiamente persistenter. eue se estende de Sãc¡ Paulo ao
Rio Grande do SuI. O nome Irati prov6m da cidade paranaense onde afl-oram os folhelhos pretos, típicos desta forma.:ão.
ouAlém destes trabalhos consideraclos pi-oneiros, vários
tros foram publ.icados na medida que evoluÍam os conhecimentos
sobre os sedimentos da unid.ade, e cada qual dando ênfase aos
mais variados aspecLos. Destacam-se como contribuições de maior
j-n'teresse para o conhecimento da Formação Iratí os estudos de
ABREU
WASHBURNE (1930), MORAES REGO (1930), OLTVETRA (1940),
sou ã rormação f rati,

(1946),

GORDON

JR. (I947),

BARBOSA

(1953),

MEZZALTRA

BARBOSA

& ALMETDA (1948) ,

(1954, 195'7, 1960,

19711

,

AT,METDÀ

&

BÀRBOSA

&

(L967, Ig75) , LAlrDrM
(1g67) , PADULA (1968), FÚLFARO (1970) , LtrLLfS (1970), BTGARELLA
(1971) , FIGUEIREDO FIT,FIO (I971) , PAOLIELLO (L974) , GTOVANNT et
aI. (1974), WOLF & CORREA DA SILVA Ã974), RAGONHÄ (1.978) , TRI
(L982) , OELOFSEN & ARAT3JO (1983) , IVIENDES (L974) e
GUÏS et al.
col"lEs (i-958),

FATRCHTLD

MENDES

et aI.

et, at;

(1985).

(1966),

AMARAL

I6

2

DEFT}TTçAO DA UNTDÃDE

já .referido, rlo i'Lem anterior¡ o lrotltê ïrab.i foi rela
cionado à Geologia do Brasí1 por WHITB (1908) para ident,ificar
os folhelhos da base do Grupo Passa Dois com resbos fósseis do
Como

répti1 Mesosaurus brasiliensis. O estraUótipo da unidade l-ocali
za-se em um corte de estrada cle ferro a três quilômetros ao sul
da estação ferroviäria de Iratj- (en¡.
Por'considerar o termo "Folhelhos de Ïrati" demasiadamen
te restritivo para d,ef inÍr a variedacle litológica da unidade,
PACHECO (f9.39) amplÍou seu si.gnificado denominando o conjunto
de fothelhos, calcários impuros, dolomitos e nódulos de sÍlex
de "Formação de Iratj.".
da
Em Lg47 ao introduzj-r a designação Memb::o Serra Atta,
rormação Bstrada Nova, sobrejacente ä normação Irati, GORDON JR.
Ij-nritou a caracterizaçã,o original da unidarle proposLa por WI{ITB
(19'08) . A este respeito escreveram ÙENDn-S et al. (1966) : "a r!
gor o membro Serra AIta foi destacado do Irati sensu WI{ITE, euê
assim se restringiu, rìos estados de San'La Catarina e Paranár âo
Irat,i da acepção da maioria dos geõIogos, isto ér u-îr pacote de
folhelhos negros, pirobetuminosos com algumas intercal.ações de
calcários e contendo bonecas de sítex e rest-os de Mesosaurus".
PUTZER (1955), ao esLudar a geologia da região de Tubarão
(SC), redefinj.u a Formaçã-o ïrati como "uma seqttência de folhe
thos pretos betuminosos, folhelhos pretos carbonoscs (sem cheiro de querozene) , foLhelhos cinzentos (pouco sÍlticos) r calcä
rios cj-nzentos (levernenLe betuminosos e argilosos) e .delqados
leitos de aren-i-tos".
¡4EZZIòLIRA (1971) ad.mitiu para a. unidade uma seqtlência de
folhelhos pretos pirobetuminosos ou não (ambos com ou sem nódu

1.7

los de s-ilex), clol.omitos acinzentados (parcialrnente sil.icific.S
clos) albernando-se com folhelhos escuros (por.vezes nodulosos) ,
siltitos cinzentos, dolonritos creme esbranquiçados a cinza cla
ros, calcários, sÍl.ex preto, si.lti'b.os c-tnzenl-os (maci-ços) e ocq
sionalmente aren.iLos

"

Atualmente, a l¡ormação f rati tÍpica ó def inicla como , t*.
sucessão de siltitos e argiJ-itos cinza escuros a pretos" folhe
l.hos pretos (pi.robetuminosos ou não) , intercalaclos por te.itos

de ::ochas carbonãtj-cas (dolomitos e cal"cários) e delgadas I"l

tes centimétricas cle síiex nodular, sobreposba à tlormação Paler.
mo (ou Tatuí em São Paulo).
DISTRTBUIçÃO GEOGRÁ,FICA

A Formação Trati, como pai:te integrante da sedimenLação

gon

dwânica do Gr:upo Passa Dois', estend.e*se por uma área cle aproxi

1000 000 cle km2, eu€ abrange os Estaclos de Go-i.ãs, Me
to Grosso do SuI, São Paulo, Paraná, Santa Cata::ina e Rio Gran
cle do Sr.rI, no BrasÍl-, atõm do Uruguai et provarrelmenbe, Para

maclamente

guar-.

No Brasj-I, seus afloramentos orienLais e rneridionaj-s ocor
rem em estreita faixa, lemb::ando um grande "S", que se inicia

no municipio de Leme (sP) e continua pe1.o sul do país atë aL.in

gir o U::uguai (rrGUtìA 5) . Neste paÍs rer:ebe a denominação de
Formação lfangrulho e constitui-se de folhelhos negros beLumino
sos e calcários cj.nzentos com fósseis de mesossaurícleosrsegundo
descrição de DELANEY & GoÑr (1963).
Segundo HARRINGTON (1956) , não têm sido encontrados sedj.
mentos similares aos folhelhos da Formação ïrati no Paraguai.
Porém há ¡egistro da presença de restos a. *u"o"saurí.deos a su
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Bacia do Paranã

r50

2?5

300rm

t9

doesLe da localidade de Vitlarj-car

eITt

arenitos avermelhados, fi

namente laminados e/ou com pl:esença c1e finas Iâninas

de folhe

tho.

e na regi.ão meridio
(PETRT & FÚLFARO, 19B3) indica
uma
<lescontinuidacle nas bordas da bacia, gu€ pode ter como oaLlsa
cle
não u¡n hiato deposicional, mas uma simples mudança lateral
A ausência da uni-dade
nal do Mato Grosso do Sul

em Minas Gera.is

fácies
ocorre a nordeste de são pauro, visto gue, de Leme
em direcão ao norte não são mais encontrados os sedj.mentos pecl¿
Liares ao lratir êrTt contato com a Formação Tab.uÍ subrjacente, sen
do reconhecid.os apenas seclimentos atribr-rÍdos ã formação Co::um
mesmo

bataÍ, sç:brejacentes aos arenitos do Grupo Tubarão.
Mais ao norte, LANDI¡1 (L967 ) const.atoLr, em afloramento pró
ximo å Santa Rosa de Vi-terbo, um contato entre a normação'Corum
bataÍ e o topo do Grupo Tubarão no qual ocorre Llma "zona conglo
merática" com Ir3 m de espessura, rica em sej-xos de sílex, com
fortes indÍcios, de que nesta região a sedimentação tenha se de
senvolvido em borda de bacia.
Em pedreiras, t,ambõm próximas a Santa Rosa de ViLerbo, fo
ram encontrados car:bonatos com registros de l:ioherîmas, compostos

estromatólitos dos tipos dônico, pseudo-colunar e colunar
(SUGUIO et al.,
I9B5), (FOTO 1) .
Nestas pedreiras de calcário dolomítico foi mencionado por
MASSOLI (1980), presença de fragmentos ósseos evocativos de um
mesossaurÍdeo, f6ssit restrito à Formação frati até então não
aflorante na ärea. SUGUIO & SOUSA (1985) também consLataram, na
base dos carbonatos de Santa Rosa de Viterbo, ossos de mesossau
rídeos, ggralmente desarticulados, formando lentes com acúmulo
destes restos fósseis. A FOTO 2 obtida na pedreira
PH 7,
c1e

20

I

FOTO

FOTO

Estromatól-itos de formas dômicas com mais delmde
espessura, presentes na fre4te
de lavra da pedrei
ra da Mineração Itaitê ( a -r 6 km a leste de Santa
Rosa ciè Viteibo, SP ). No presente estuclo, são considerados como uma das fontes prováveis de carbonatos da Formação frati.

- Restos fossilizados de mesossaurídeo constit-uidos de
coluna vertebral ( 20 cm ) e costelas associadas, em
amoslra de calcário dolomÍ3ico da pedreira PH-7 (exCalcário Cruzeiro), distante cerca de 5 km a 1este
de Santa Rosa de Viterbo.

t
t'

i

2L

mostra boa parte d.e coluna vertebral e diversas cosl-elas conec
tadas, compondo urn conjunto de quase 20 crì¡ clo que parecerû ser
restos
de unt provãvel Stereosternr¡n tumidurn. Esta il.ustra
ção destaca de moclo claro que estes fõsseis foranr depositados
in situ e não advém do retrabalhamento de ,rochas previamente
formadas.

consiclerando-se uma cronozona dema::cada pera pr:esença dos
mesossaurÍdeos, f6sseis estes consideradoS típicos da For:rnação

rrati, não seria extravagante a hipótese rle variação faciolõgi
ca ratera] principalmenbe ao longo das bordas de deposição da
bacia- Tambõm deve Ler ocorrido na orr-a ocÍd.entar, no sudeste
do Paraguai, uma passagem. entre fácies diferentes mas genetica
mente rel_acionadas.

F:STRATIGRAFTA DA FOTìMAçÃO TRATT

A Formaçáo rrati constitui a parte basaJ- d.o G::u¡ro passa
Dois (Permiano) na Racia clo Paraná. sua estratigrafia
suscib.a

controvérsias, não encontrando ainda um clenominaclor comum entre
vários autores em virtude, princi.pal-mente, da similariclade pe_
trográfica existente entre os conjuntos de seclj-mentos qlle lhe
são adjacentes, d-ificultando a fixação de contatos e lj-nites es
t::atigráficos.
âo estabelecer as bases d.a estratigrafia
clos terre
nos gondwânicos do Brasil, em seu rel-atório de 1908, p::opôs o
termo rrati para definir uma seqüência espessa de fo.l-hel.hos pre.
WHITBT

tos, que afloram ao raclo oriental da Bacia do paraná, desde são
Paulo até o Rio Grande do sul e uruguai. a seção-tipo foi defi
nida na localÍdade de trngenheiro Gutierrez, .num cort-e da estra
da de ferro, a:cerca de 3 km ao sur da estação de rrati.

I
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Segundo MENDES et âI.,

(1966) a localidade-tipo

é das mais

infelj-zes para a carac'terização da unidade, apresentando quando
muito o mérito de ter fornecido o material paleonbológico utj.li
zado por

McGREGOR

(1908) na descrição original

de

Iq€ìsosaurus

Mostra apenas dois metros de fol-helhos negros féconchoi
tid.os, sucedidos por silL.itos cinza-escuro dc fratura

brasiliensis.

dal, com nódulos de calcário.

4.L Subdj-visão Estra'Ligr:áf ica
existirem outras proposições de subdivisão da
Formação Irati, tanto por qllestões p::áticas como pela luaior
abrangência regional, optou-se pela sub<livisão utilizada ¡.relos
geólogos da Petrobrás . (SCFINEIDER et 41., L974) que, após esLg
darem cerca cle 70 poços e realizarem um grancle número de inves
tigações geológicas de superfÍcie e subsuperficie ' concluÍram
pela aclequação da proposta de BARBOSA & GOMES (1958), que admi
tem a normação Irati composta pelos mentbros Taquaral (inferior)
Apesar: de

e Assistência (superior) .
Esta subdivisão parece ser a que rnelhor reflete a estratjgrafia da unidade, nas partes centrais da Bacj-a do Paranä, ou
seja, €fi sua, ntaior extensão. Classificações propostas por ou
tros autores como MENDBS, et al. (1966), MEZZALIRA (f97I), BI(197f) e FIGUEIREDO FILHO (197I) parecent traduzir dife
renças litológicas, encont--radas ao J-ongo da fqixa de afloramen
tos nas porções marginais da formação' em que fenômenos de re
corrência e interdigi.tação, próprios dessas áreas deposicionais,
complicam a lj.toesb.ratigrafia conferindo feições adicionais, pe
culiares e l-ocalizadas, ã unidade. Em contraposição, a melhor
definição e simpJ-icidade das subunidades, no interior da bacia,

GARELLA
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revelam que em sua maioç parte predominou o equilíbrio clas co!

dições depos-iciona j.s, responsáveis pela uniformidacle dos sedi.
menl-os guê, nas bordas d.a bacia se encontram mais diversific3
das e mais difice.is de seren discriminadas, levando alguns pes
quisadores a consiclerarem a Formação Serra Alt¿t como membro da
Formação

4.2

4.2.L

Irati

Membro Taquaral

Definição e seção-tiPo

principalntente de folhel-hos sil
tosos cj'nza escuros da base da Formação lrati, 9Ue se sj-tua so
bre a Formação Patermo e abaixo do intervalo com folhelhos piro
O Membro Taquaral cons.i.ste

betumi.nosos e calcários associados

foi utilizað.o por BAIìBOSA & ALMEIDA (1948),
indicanclo como seção-tipo as rochas expostas no corte do km 116
do ramal de piracicaba da antiga Companhia Paulista de llstradas
O nome Taquaral

de Fe::.ro (atual- FEPASA) que l-iga Pir¿rcicaba a Americana.

4"2.2 CaracterÍsticas litológicas e sedimentares
Contendo caracLerísticas muito uniformes e constantes ' em
toda a área de ocorrência, os folhelhos síItosos cinza escuros,

por vezes são fí.sseis ou apresentam lami-nação paralela como únjca estrubura sedimentar.
Em São paulor oâ região de Assistência, ocorre fina camada
de arenito conglomeráticor 11â base dest.a Seção, com grânulos e
seixos de sílex, dentes e fragmentos de ossos de peixes. Este
nível conglomerático também foi obser:vado em testenrunhos de son
<lagens, de poços artesianos, estudados por MEZZT\LIRA (L97I) Ioõ

.4
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calizados entre
be a

SSW

e

os

NNFI de

municipios de Pereiras
Assistôncia.

e

Lenre, respectivamen

4.2.3 Ilspessura e extensao
ocorre em toda a Bacia do Paraná. ltm São
Paulo ap::esenta espessura da ordem de 5 a 20.*, enquanto em ou
tros estados ao surl são registradas espessuras um pouco maiores,
O Membro Tac¡uaral

acima de 20 m

(!'TGURA 6)

.

4.2. 4 ReJ-ações estratigráf,i.cas

inferior d.o Meinbro Taquaral, com a Formação Pa
lermo em geral 6 concordante. Em São Paulo, a presença de fina
camada conglomerática, na base, fez com que diversos autores
(BARBOSA & ALME]DA, 1948; BARBOSA & GOMES, I95B; ANDRADE & SOARES, l-97I) descrevessem lrelações discordantes en'tre este membro
e a Formação TatuÍ. O contat-o superior com o Membro Assj.stência
6 concordante.
O conbato

4.2.5 Paleontolog:La e

-idade

Restos de peixes e de crustáceos do gênero Clarkeca¡ris

restos de flora Dadoxylon são os fósseis rnais freqtlentemente

e

en

contrados no Membro Taqr:aral (MEZZALIRA, f97I)
DAEMON & QUADROS (1970), através de estudos palinológicos,
concluíram que esta subunidacle pertence ao gue denominou subin

. Amost::as coletaclas no IJstado de São Paulo apresentaram um espectro palino
lógico com formas mais jovens que foram posicionaclas ern um su
binterval-o bioestratigráfico 13, abrangendo o Kazaniano e Tatariatervalo

no.

L2t o'u

seja, Permiano Superior

(Kazanj-ano)
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4.3 I'fembro Aaeis L.ência
4.3

.1

Def

ini-ção e seção-tiPo

Assistência sítuado na parte superior da. Fornìacao
Irati, compreénde a seção de folhelhos c.inza escuros e folhe
thos pretos pi::obetuminosos, associados a carbonabos.
A designação Ass-istência deve-se a BARBOSA & GOMIIS (IesB),
O Membro

que inclicaram como seção-tipo as ocorrências cla área

tência, municÍpio de Piracj-caba

(SP)

de

Assis

.

4.3.2 CaracterÍsticas f.i.Lológicas e sedimentares
Assistência cons b,itui-se de folhelhos pretos, Pirobetuminosos, folhelhos e argilitos ci-nza escuros e carbonatos,
geralmente dolomiticos, eüe distingue a seção par,rlista daquelas
O Membro

encontradas nos estados Sulinos , ntais pobl:es em carbonatos '
se¡rdo
Os carbonatos apresentam-se bastante silicificados,

caracterÍstica, em São Paulo' a presença de nódulos de sÍlex' A
alternância de camadas de folhelhos e de carbonatos dá origem a
uma estratificação rÍtmica.
A principal estrutura sedimentar encontrada nos l-eitos pi
robetuminosos do Membro Assistôncia é a laminação pa::alela' Nos
leitos carbonáticos observam-se marcas oncluladas, laminação cru
zad,a, brechas intraformacionais, estruturas do tipo "tepee", es
tilólitos e laminação plano-paralela.
Do norte do Paraná em direção a São Paulo, há maior desen
volvimento dos leitos de carbontltos, enquanto que as intercala
ções d.e folhelhos pirobetuminosos tornam-se menos possantes e
com menor teor em matéria orgânica.

,{

I
i

I

I

'l

i

I
I

I
I
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4.3.3 Espessura e extensão
A espessura do Membro Assistênc-ta é da ordem de 15 a 40 m.
Sua distribuição em São Paulo 6 mais significativa nas regiões
centro e suI, aclelgaçando-se para norte e nordeste do Estado
(FTGURA 7)

.

4.3.4 Relações estratigráficas
entre os ntembros Assistênc-ia e Taquaral ó concor
dante. O sr.rperior, com a li'ormação Serra Al-ta (ou Corumbatai na
borda norte e nordeste), ó Ígualmente concordante.
O contato

4.3.5 PaleóntoJ-og.ia e idade
Os fósseis mai-s característicos d.o Membro Assistência são

os répteis Mesosaur:us brasiliensis, Stereoster:num tumiclupr e Br3
silosaurus sanpauloensis. Atém destes, ocorrem restos de vege
tais e peixes, carapaças de crustáceos e palinomorfos. Estroma
tólitos, intercal-ados em folhelhos negros, foram identificados
em 1985

por

IIAIRCHILD

et al.,

na borda setentrional

cla Bacia

do Paraná.
O Membro Assistêncj-a

está. compreendido no subintervalo
bioestratigráfico Lz (Kazaniano) . Entretanto, em são paulo, fg
ram recuperados palinomorfos pertencentes ao subintervalo L3
(Kazaniano/Tatariano)

(DAEMoN

& QUADRoS, l9Z0)
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CAPÎTULO V

PETRCIGRAFÏA

INTRODUÇAO

A petrografia (macroscópica e microscópica) das rochas que

os membros Taquaral e Assistência da Formação Irat.i fo¡
neceu, além clos conhecimentos das características petrográficas,
subsÍdios que permitiram a reconstrução da históría sedimentar
compõem

de uma parte do Permiano Superior da Bacia do Paranã.
Os procedimentos adoLados para a apresentação dos resulta
dos do estudo petrográfico dos membros Taquaral e Assi.stência,

tipos litológicos comumente obser
vados nos afloramentos naturais e de corbe de estradas, pedrei
ras e testemunhos de sondagens.
obedeceram um empilhamento de

2

.¡{E¡4BRO TAQUARAL

2,7- Rochas TerrÍgenas Psamít,icas
2

.L.L

A4enitos conglomeráticos (que gradam para arenitos finos
se j-xosos )

arenitos maturos e oligomÍticos, com concentrações de
grânuIos e sej-xos de sí-lex. Formam leitos com espessLlra variá
veI de 0rl a 1 m, de caráter lentícular e em geral maciços. Lo
calmente, podem apresentar estruturas de correntes, aparentando
terem sido retrabalhados por ondas.
Na matriz arenosa fina a lamÍticar os grãos são pobremente
selecionados e mal a moderadamente arredondados. São predominan
São
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tes os grãos de quarl-zo, ocorrendo ainda feldspatos, fragmentos
finos de sÍtex e plaquetas de mÍcas. Os grãos Lêm gera,lmente
contato pontual ou são f l.utuantes.
O arcabouço 6 constituÍdo essencialmente por areia ¡nuito
g:rossa, grânulos e seixos c1e silex, e raramente siltito, que va
riam de I a 20 mm e têm b,ordas angulosas a a::redondadas. Urna pe
quena parcela, greralmente concentrada na base dos depõsitos,
são restos fossilizados de pel-xes: dentes, escamas, raros esp.í
nhos de nadadeiras e coprõIitos silicificados que poderiam ser
confundiclos com seixos (RAGONIIA, 1978) . A maior par'te dos fragmentos 1Íticos de sÍlex parecem ser proven-ì-entes de antigos
leitos e/ou estruturas silicificadas.
Segundo a classificação de. PBTTIJOHN et aI. (L972) combj-na
da ã cI¿ssificação de PETTIJOIIN (1975) trata-se de Llm quarbzo
aren j-to conglomerá'b,ico .
2.I

"2

Arenitos siltico-argilosos (que gradam para siltitos
nosos e lamitos)

are--

Arenitos de cor cinza claro, finos, com pollcos gr:ãos na
fração arej-a média, sericÍticos, ocorrendo de modo maciço ou fi.
namente laminado.

As estruturas sedimentares mais comuns são a laminação plg
no-paraIe1a, às vezes levemente ondulada e descontÍnua, a lam!
nação cruzada e as estrutu.ras tipo "flaser lamination".
Os clastos são constiLuídos por quartzo e feldspatos predo

minantes, micas e raros minerais pesados e fragmentos r.tticos

( sÍIex e quartzito)

.

A granulação predominante é areia fina, com baixa seleção,
grãos angulosos a subangulosos e empacotamento de grãos flgtuan

tes na matriz, raramente

em

contato pontual.

3I

A ma¡riz é síttico*a::gíIosa, com mica finissima e argilomi
nerais impregnados por hidróxidos e/ou óxid'os de ferro, acompa
nhada de grãos de quart zo e feldspatos na fração silte.

Ocorre

alternâncía de lâminas compostas essencialmente por mica fina'
argilominerais e hidróxidos e/ou óxidos de ferro e,Iâminas for
'
madas por mica fina, quartzo e feldspatos.
segundo a classifÍcação de PETTÏJOHN eb al-. (Lg72) trata-se de "wacke" arcoseano.
Para.o topo gradam para siltitos arenosos ou lamitos, tor
nando-se maÍs finos, com maior teor de argilomineraÍs e micas
na matriz e diminuíção de clastos de quartzo e feldspatos. Localmente, observam-se peguenas manchas submilj-métrícas de mine
'

rais autigenoS, como carbonato e sÍ1íca microcris'balina.
Os argilominerais da matriz, em geral, encontram-se recrj.s
talízados.
2.2. Rochas TerrÍgenas Pelíticas
2.2.I

Folhelhos siltosos

de grãos na fração si.Ite e
areia muito fina, São de cor acinzentada escura a c1ara, ser-ici
ticos, pouco carbonosos, localmente piritosos e contém fragmen
Fothelhos com cerca de 35 a

45e"

tos de ossos, dentes e escamas de peixes fossilizados
Apesar da aparência maciçar êIll amostras mesoscóp-icas, aPrg
devÍdQ .ìs finas

la
minações plano.-paralelas e lenticulares, 9uê Se tornam mais vi
sÍveis ã medida que o malerial vai se alterando. Localmente
ocorrem nódulos de sílex e pequenas fathas acompanhadas por essentam geralmente uma relativa fissitidade,

pelhos de fricção
T
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A matriz com predominãncia de argilomineraís e micas finas
pode conter de 20 a 402 de quartzo, feldspatos e plaquetas

de

micas em grãos flutuantêsr pouco seleciona<los e em geral an
gulosos a subangulosos.
os mineraj-s autigenos são a pirita e hidróxidos e/ai ó*!
dos d.e terro.
Segundo a classíficação textural de SHEPARD (1954) ê um ar
gilito siltoso e segundo a classificação petrográfica de FOLK
(l:g74) seria definido como fol.helho sittoso.
2

"2.2 Fo1he1hos argilosos
São folhelhos fÍnos, preto acinzentados, muito argilosos,

raras l-âminas lentiformes, ,submilimétricas a tnilimétricas,
de grãos clásticos na fração silte a areia fina. São ca::bonosos
e, por vezes, pÍrobetumínosos, localmente piritosos com restos
(escamas, dentes e ossos) de pei.xes fossilizados
Geralmente têm, rnesoscopicamenter uffi aspecto maciçor Inâs
apresentam físsilidade devido a finas l.ãminas plano-paralelas e
lenticulares, Nódulos de sílex comumenbe estão presentes.
A matriz ê formada predominantemente por argilomine::ais e
micas finíssimas, contêm até ,?r de grãos clásticos de quartzo,
feldspatos, micas e fragmentos de "chert", em grãos flutuantes,
mal selecionados e em geral angulosos a subangulosos.
de
Os componentes aloquimicos são materiais fosfáticos
provável ori.gem animal (peixes?). A piriba é o mineral autigeno.
Estes constituintes, da mesma forma que os grãos clásLj.cos maio
res, geralmente estão orientados segundo o plano de laminação
com

da rocha
Segundo SHEPARD (1954),

ra

um

argilito,

a classificação textu::al aponta pa
enguanto a classificação petrográfica de FOLK
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(I974) indica

um

f

olhelho argi-loso.

2.3 Rochas Carl¡onãticas
2.3.I

Dolomitos tentÍculares sil.icosos

Leitos decimétricos, geralmente lenticulares, cor castanho
escuro a cinza creme e intercalados em folhelhos,compõern-se pre
dominantemente por dolomitos sj-Iicosos.
aspecto macÍço, mas apresentam incipientes laminações
submilÍmétricas, plano-parareras e levemente onduladas, com cot
Tem

centrações de grãos de quartzo, mícas e feldspatos. Locarmente
observam-se nódulos de "silex" subcentimétricos a centimétricos.
É constituÍda por matriz de lama carbonãtica muito

fina
(cristais entre I a 3 u). O carbonaLo é dolomita (identificada
por dj-fratometria de raios x) com traços de argilominerais.
cont6m 5 a t5B de constituintes terrÍgenos. são grãos de
quartzo detrÍtico e feldspatos de granuração silter gu€ ocorrem
disseminados otlr maj-s comumente, concentrados em lentes e 1am!
nas subparal-eÌas de espessura submilimétrica a milimótrica.
São classifj-cados como mícrito dolomitizado segundo FOLK
(1962) e "mudstone" doromÍtico segundo DUNHAM (1962,) .
2.4 Rochas SilexÍticaso
ocorrem na forma de reitos de espessura centimetr.ica ou
como concreções ou nóclulos. Os nódulos têm formas de ,,bolachas,,
(com diâmetro maior que

diâmetro)

5 cm) e de "bonecas" (de I a 5 cm de

.

os nódulos são constÍtuidos por sítica criptocristali.na a
microcristalina, com núcleos submilim6tricos a milimétricos, Io

ì
I
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calizados, de calcedônia fibrorradiada. Também poclent incluir
quartzo detritico, na granulação silte, e fragtnenLos de conchas.
Os leitos centimétricos de silex são formados pela silici
fÍcação de carbonatos, substituÍdos por sÍlica cripto a ,micro
cristalina. No interior destes leitos pode ocorrer material ter
rígeno na granulação silte (.quartzo, feldspatos, micas etc.) e
I

argilominera-is

3

.

MEMBRO ÃSSTSTÊNCTA

3.1 Rochas Pelíticas
3.1.1 Folhelhos argilosos (brechados)
São folhelhos pretos, argilosos e sericÍticos,

com lâminas

tentiformes, submil-imétricas a milimêtricas de grãos clásticos
na fração silte. Em geral são pirobetuminosos, locamente pirÍto
sos e podem conter restos fossilizados de peixes.
MacroscopicamenLe apresentam aspecto ntaciço, mas ocorrem
laminações plano-paralelas e lenticulares, incipientes. trlõdulos
de "silex" são comuns. A laminação plano-paralela 'é conferida
pela alternância de leitos mais argilosos e leitos mais silto
sos. A matriz é constituída predominantemente por mica fÍna e
argilominerais, contém atê 153 de grãos ctásticos de quartzo e
feldspatos, angulosos e subangulososr 11â fração silte.
último
Pirita e carbonat-o são os minerais autÍgenos, o
ocorre preenchendo fraturas ou como cimento.
Na c1assifÍcação textural de SIIEPARD (I954) trata-se de um
argilito e petrograficamente seria um fothelho argiloso, segun
do FOLK (L974).

3.2

Rochas

carbonáticas

3.2.L Doiomitos basais (parcialmente brechados)
São dolomitos de cor cj-nza claro a cLnza médio em camadas

aspecto maciço,
mas podem apresentar laminações, subcentimêtricas a centirnétri
cas, plano-paralelas por vezes onduladas.
A matriz é constituida por dolomita e rara calcita (identi
f icadas por dif ratometrj.a de raios X) , l-ocalnrente com silica cri.P
to a microcristalina, com clastos flul-uantes de quartzo, felds
patos e micas, gue contriÌ¡uem com atê t0å.
os mineraj-s autÍgenos são pirita, que ocorre dispersa ou
concentracla localmente, em cristais submilimétricos, subédricos
a euõdricos, e silica mi'crocristalina como cimento ou consLi
dec.imétricas, intercalados enÌ folhelhos.

Têm

tuindo nódulos subcentimétricos a centimétricos
o teor em argÍIomínerais e matéria orgânica é baixo ocor
rendo concentrações próximas ao contato entre camadas carbonáti
cas e camadas de folhelhos.
Por vezes ocorrem vênulas irregulares de carbonato' espåti
co que conferem ã rocha uma estrutura brechój.de.
A classificação petrográfica segundo FOLK (1962) indica um
micrito dolomit.izado e "mudstone" dolomÍtico segundo DUNTIAM
(Ls62)

.

3.3 Rochas Evaporitícas
3

.3

.1 Gipsita e anj.drítã (brecha evaporÍtica)
Macroscopicamente tem aspecto brechóide com presença predc

minante de, gipsita com coloração cinza clara, por vezes incolor
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olt esbrau(-lrtj-çad.a, ern../ol-,'endo fragmentos de dolornj-to cinza claro
e lâmj-nas ar:c¡-i-losas escul:as. Concentrações de pJ-rita L;ut:milimê
tricas a rnilirnê Lricas, a1ém c1e calc-i-ta preenchenclo f ::aturas,
são

I

I

t
I

I

I

)

comuns

A gipsita ocorre na for:m¿: de corpos irregul.aresr tn.tciços
ou localment-e tabulares e fil:r:osos, rom¡;enclo, fra.gmentanclo e de
fokmando estratos dolomit.j.cos e lâminas argilosas. Bstas pertur
Ì:ações rìos leitos, fornrando dobras semelhant.es aos i-ntesti
nos, originaram-se .rtravês do aumetrto ou variação d* '.¡olume
dos evaporitosr por fluxo de massa ou por expansão da anidrita
durante a hiclratação, e sãr: conhecidos como estruturas enl-ero1Í
ticas (JACKSON & BATES , 19 B 0) , (1¡OTOS 3 e 4) .
São comuns intercalações milimétricas a cenbinrétricas de
gipsita fibrosa, colî ,rt.n"u. e caráter secundário, com fragmen
tos de dolomito e/ou folhel.ho em seu interior, evidetrci-ando pro
cessos de recristalização, Ori níveis com gipsita e c.ilcita ocor
rem preferencialmente nos folirelhos, deformando e rompenrlo suas
lâminas. Se houver dissolução Cos sa-is de sulfato é provável
que ocorra urn brechame¡rto poll colapso ("collapse breccia") .
Nos limites inf erior e superi or clo intervalo l¡rechado as
camadas estão onduladas e ronrpidas most::ando deformações gue vão
se tornando menos evid.entes ã medida em gue os leitos se afas
gip=iìr e anj-drita (roros 5, 6 e 7) .
tam dos niveis
"o*
Fraturas e microfrat.uras suhr-horizontais a subverticais es
tão preenchidos por calcita e/a'o gipsita (FOTO B).
ta
Localmente a sítica microcristalina substitui cristais
bulares de gipsita.
A constituição mineralógica destas rochas inclui a1ém da
gipsita, cuja predominância foi confirmada por difratometria de
raios X, argilominerais impregnados por hidróxidos e/ou õxidos
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FOTO

FOTO

- Estruturas enterolíticas formadas a partir de leitos
de material evaporÍtico e carbonatos deformados irregularmente e semefhantes as partes de um intestino. Após serem dobrados atectonj-camente, os leitos fo
ram sil-icificados nos processos diagenéticos.Km 136
da rodovia SP-127 (no cruzamento com ferrovia).

- Estrato rompido por efej-to da deformação ocasionada
por aumento de volume de evaporitos. Km 136 da rodo
via SP-I27 ( viaduto FEPASA J , distrito de Mr:rro dõ
Alto, Itapetininga (SP) .

,l
I

i

3B

FOTO

Estratos dobrados e brechados ao nÍvel dos leitos
com evaporitos, encimadas por camadas cada vez menos afetadas pelos efeitos das deformações à medida que se afastam do horizonte brechado. Km 220
da rodovia SP-270, entre Angatuba e Paranapanema.

ú

FOTO

Detalhe da foto anterior com estratos intensamente
dobrados.
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FOTO

Estratos deformados sotopostos a
camadas regulares

Iano-parale Ias.
Km 136 da SP-L27
p

FOTO

Fotomicrografia mostrando a textura caótica da brecha
evaporítica.Na parte superiorrobservar fratura preen
chida por gipsita. Aumento BX. Nicóis cruzados.
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de ferro, sílica microcristal-ina,

carbonatos, anidrita e

opa

cos (pírita) .
A textura é granular macrocristalina (granulon,etria entre
0rl a 8 mm), Anidrita ocorre em pequenos cristais inclusos no
carbonato e mais raramente na gipsita.
observam-se vênulas submilimétricas a milirnétricas de gip
sita prismática (FoTo 9).
3.4 Silexitos
Ocorrem na forma de leitos descontinuos e de concreções,

têm forma de "bolachas" (com cliâmetro de i I0 cm) e de "bonecas"
(com I a 5 cm de diâmeb::o) de sÍlex.
Os lej.tos têm esp.essura milimétrica a centimétrica' com es

tratificaçãoplano-paralela ou lenticular. Estratos silicifica
dos deformaclos, rompidos e clobrados estão intercalados em folh_e
thos e. carbonatos. Muítas vezes têrn formas retorciclas acompaa deformação <1as "rochas hOspedeiras" r oU ocupam espaços
vazios e fraturas (FOTO 10).
Os leitos silicificados neln sempre são uniformes, por ,vg
zes resultam da sul:stituição de estratos e lâminas pré-cleposi
tadas de carbonato e anidrita, durante pi.ocessos diagenêticos
com substj-tuição parcial, de estratos. Deve-se citar também que
muitas das feições preservadas de restos vegetais e animais se
devem à silicificação da matéria orgânica por sÍlica criptocris
balina e microcristalina. Algumas destas formas f6sseis sugerem
uma substituição efetuada em curto espaço de tempo, enLre a d_9
posição e a concentração de sílica na estrutura orgânica de
troncos e restos fosfáticos de animais, já que as condições de
preservação destes fósseis são excelentes e não mostram sequer
nhandO

4t

FOTO

9

Fratura bifurcada preen
chida por crj-stais pris
máticos de gipsita.
Aumento BX
Nicóis cruzados

FOTO

10

Estrato deformado e silicificado.
Observar a
regularidade do aleita
mento logo acima.
Km 121 da rodovia
SP270

.
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deformações normais, causados peJ-o peso das camadas.

3.5 Rochas carbonáticas
3.5.1 Dolomito claro lenticular
Camadas

de dolomito, centimétricas a decimétricas de cor

cLnza claro a creme, intercaladas em fo1helhos.. São lei bos

ge

ralmente lenticulares, apresentando-se na maioria das vezes c9m
estratificação j-nterna, m-i-limétrica a centimõtr:ica. Têm formas

lenticulares, pouco regiul-ares, de climensão decimétrica a métri
ca.

dolornÍticos, com pouca ca.lci't-a (identi
ficados por difratometria de raio X) e alguma sílica microcris
talina Pequenas concentrações milimétricas c1e grãos 4e quarLzo,
fei-dspatos e mj-cas acornpanham a estratj-ficação.
É comum observar-se leitos lentiformes e nódulos de sí1ex
ovalados, subcentimétricos e centimétricos, associados a estes
carbonatos. Em pedreiras onde estão expostos observam-se fÍnas
j-ntercalações mitimótricas a subcentimétricas de lâminas corru
gadas de folhelho siltoso
São constituÍdos por matrj-z de lama carbonática criptocris
talina, localmente microcristalina. Tem teor de argilominerais
baixo em torno de 5 a I0?, intraclastos até 2AZ e terrígenos en
tre 5 a 20eo na granulação silte e areia muito fina, ocorrendo,
por vezes, concentrados em lentes irregulares de espessura mili
São principalmente

métri ca.

ser opacos (pirita
em geral, predominantes, e glauconita (entre 0 a 53)
Os minerais autígenos. podem

e outros)
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Os constituintes aloquÍmicos (intraclastos) ,

são

restos

fosfáticos de Peixes.
Classificação petrogrãfica segundo FOLK ( l-962 ) indica um
segundo DUNI{A¡{
micrito dolomitizado e "rnudstone"<1olomít'ico
(Le62)

3

,

.6 llochas Pelíticas

3.6

.l- Folhelhos lamosos glauconÍticos e fossj-l-íferos

argilo
sos, que apresentam laminação fina, submitimétr:ica a milimétri
cã¡ e Iâminas lenti-formes milimétricas com grãos cIásticos' res
tos fósseis de peixes e "bolas" de glauconita. São localmente
São folhelhos de cor cinza esverdeada, siltosos e

piritosos.
Apresentam laminações plano-paralelas e lenticulares;

vezes, incipientes. Leitos e nódulos de sÍlex centim6tri-cos

por
são

raros

Matriz formada principalmente por argilominerais e mica
fina. Os clásticos em grandes proporções (até 60?) são consti
tuÍdos por quartzo, feldspatos e minerais pesados (opacos, zir
cão, rutilo) e micas. São grãos angulosos e subangulosos predg
minantes na fração silte, mas por vezes atingem a granulometria
de areia muito fina

(FOTO

lI).

pelitos ricos em componen'tes aloquÍm.i-cos, coln estrubu
ras biogênicas fosfátj-cas e espículas silicosas de espongiários
(não observadas nestas amostras, porém citadas por AM¡rRAL, 1967).
Os minerais autÍgenos são carbonato, glauconita e pirita
São

que .podem participar com até 10? na constituição da rocha. De
modo dispçrso, carbonato criptocrist-alino a granular macrocris

talino ocorre cimentando grãos cIásticos

-
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FOTO

II

Folhelho lamosct glauconítico, com restos de peixes.
Grãos de quartzorangulosos e na fração silte, estão
disseminados juntamente com fragmentos ósseos fosfá
ticos e clastos de glauconita. Aumento 3BX. ¡¡icóiã

paralelos.

FOTO

I2

Dol-omito fino laminado do
do
"banco", da pedreira

Calcário Itapetininga, com
intercalação de dolomito
mais grosso. Km 65,5 da
rodovj-a SP-I29 , próximo a
Itapetinì-nga (Sp) .
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Por vezes, esLão intercaladas por lentes irregulares, sub
¡nilimétricas a mitimêtricas, subparalelas de material carbonãti
co.

siltito
argiloso e petrograficamente um folhelho lamoso, segundo FOLK
Na classificação textural de SHEPI\IìD (1954) é

(re74).

3.7 Rochas Carbonáticas
3.7 .I

Dolomito fi-no laminado

Dolomito cinza acasta.nhado a ci.nza claro (ou creme) apresenta-se em estratos de espessura subcentimétrica a centj-métri

j¡tercalado por finÍ.ssimas lãminas milimétr-icas de folhelho
preto e menos freqtlentemente por nódulos, lentes e lâminas de
sÍlex cinza escuro e castanho claro, eue dão ãs exposições um
aspecto rítmico (r'Oro L2) ,
Os leitos são tabulares, plano-paralelos e aparentemente
horizontais, localmente podem apresentar oudulações ou pequenas
deformações devidas as intercalações de material silicoso.
São predominantemente de matriz dolomítica, com traços de
calcita (identificaclas por difratometria de raios X) e clastos
de quartzo e raros feldspatos e micas na fração areia muito fi
naesilte. GeralmenLe estão dispersos na matriz o\t por vezes em
concentrações submilimétricas, subparalelas ã estratificação.
Constituído de matriz de lama carbonátíca dolomiti.zada de
textura cripto a microcristalina. Tem i:raços de teor de argilo
minerais, intraclastos (aloquímicos) em torno de 0 a 5U e terrÍ
genos em torno de 5U na granulação silte e areia muito fj-na a
fina.
ca
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ser opacos (pi::ita) e hidróxi
dos e/ou óxiclos de ferro que acentuam a estrat-ificação quando
concentradas paralelamente aos leitos.
por vezes a alternância se dá por lâminas milimétricas de
carbonato criptocristalino e matéria orgân-ica betuminosa c es
tratos submilimótrj-cos a centimétricos de carbonato criptocris
Os mineraj.s autÍgenos podem

talino.
Classificação petrográfica indica um micri.to dolomitizad'o
segundo FOLK (L962) e "mudstone" dolomítico segundo DUNHAM (L962),
3.7

.2 DolomÍto estrati-ficado

Dolomito cínza claro a creme em camaclas geralmente decimé
b.ricas e centimétricas formando intervalos intercalados entre

os dolomitos finos laminados (FoTos 13 e f4) '
de
As camadas são plano-paralelas, de carJ:onato clãstico
granulação média e aspecto maciço. Nestes leitos, ocasionalmen
"climbing
te ocorrem marcas onduladas e estruturas do tipo
rippJ-es " .

com traços de
calcita (identificadas por rlifratometria de raios X) e sílica
rnicrocrisLalina. PossLt€nr clastos de quartzo, feldspatos, turmali
São rochas predomJ-nantemente dolomÍticas '

na e micar rrâ fração silte e areia muito fina a fina, 9ü€ estão
geralmente dispersos ou em pequenas concentrações milimétricas

a submilimétricas, subparal-elas e paralelas ã esbratificação.
A matriz apresenta além de lama carbonátlca cripto e micro
cristalina, algum material esparítico. Geralmente não apresenta
argilominerais, mas caracteriza-se pela presença marcante de
componentes aloquímicos ein mais de IOZ, com valores médlos en
bioclas
tre 35 a 452. Os aloquímicos são em geral pelotilhas,

I3 - Pacotes decimétricos de dolomito estrati-ficado
"banco". Estão intercalados entre os depósitos
dolomito laminado, Dâ base da frente de lavra
pedreira. Para o topo,

do
de

da

destacam-se as camadas
rÍtmicas. Km 186 da ro

dovia Marechal Rondon
(pedreira do Calcário
Cruzeiro) . Pereiras

14

(SP)

- Detalhe da foto anterior.

t

I

.,1

J
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tos, j-ntraclast-os e oóIitos (oóides) . Os terrÍgenos são em tor
no cle 5 a I0? e ocorrem na fração silte, areia muito fina e fi
na, angulosos a suba¡gulosós, com baixo grau de seleçãoApresentarn também impregnações de matéria orgânica bet-umi
nosa indicando tratar-se de rocha mais porosa que o dolomieo la
minado

Os fósseis ca::bonáticos são fragmentos de crustáceos (cara

pacas de Liocaris),

conchas (ostracodes?) e restos de outros ór

ganismos. Alguns acham-se parcialmente substituÍdos por sílica

microcristalina (r'OrO 15) .
As carapaças de Liocaris são delgadas, de espessura submi*
limétrica, e em corte exibem uma estrutura semelhante a filamen
tos, recobertas invariavelmente por sobrecrescimento de car
bonato formando duas col-unas em paliçada (f'OfO 16).
cimentadas entre
Camadas ricas em pelotilhas reliquiares
si, intercalam-se com leitos de carbonato microesparÍtico (*!
critos recristalizados) e outros, menos freqtlentes com abundân
cia de terrígenos ou oólitos, ou bíoclastos ou ainda intraclas
tos (com brechação intraformac-tonal) , (FOTO ;..7) .
Classificação petrográfica indica um pelmicrito a biopelmi
crito dotomitizado, segundo FOLK (L962). "Vrlackestone" a "packsto
ne"

dolomítico

segundo

DUNHAM

(Ig62)

.

3.7. 3 Brecha .rr¡orrátiå

tabulares de espessura variando
de 20 a 30 crflr podendo ocorrer em um nivel ou até em quatro ní
veis, intercalados nos carbonatos laminados e estratificados.
Em geral apresentam-se como estratosr ou então formam len
tes que se adelgaçam até desaparecerem lateralmente " Ocupam ho
São camadas relativamente
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15

Dolomito estratificado com "coquina" de carapaças
Liocaris. Km 65,5 da SP:129 (pedreira- -do
de
Calcário Itapetininga) .

FOTO 16

Fotomicrografj-a do dolomito, estratíficado com es
trutura fj-lamentosa das carapaças dos Liocarisl
Aumento 150X, Nicóis paralelos.

FOTO

t

t
l.*
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FOTO

T7

Dolomito estratificado do "banco" com abundantes
pelotil-has cimentadas entre si. Aumento 3BX. Nicóis cruzados.

FOTO

1B

Brecha carbonática intercal-ada nos dolomitos
"banco".Observar superfÍcie gretada com l-ãmj-nas
sÍlex de cor escura. Topo do "banco"da pedreira
(Sp).
rtapetininga

do
de
de

rj.zontes determinados entre os estratos carbonáticos (F'OTO f B).
A matriz õ dolomÍtica, com rara calci'b.a (identificadas por
difratornetria de raios X) , cinza acastanhado a citrza claro, ho
mogênea, criptocristalina a microcristal-ina (FOTO 19).
Os fragmentos têm 1 a 5 cm, com cores claras, formas tabul.e
res achatadas e são consb-i-tuÍdas de dolomito microcristalino
t
muitas vezes alinhados subparalelamente à estr.atificação. Secun
dariamente ocorrem fragmentos milimétricos de folhelhos.

Estes fragmentos são em geral mais porosos e ' por vezes,
A matriz é
com pelotilhas como os dolomitos estratificarlos.
mais compacta, com clastos de quartzo e mica na fração sj-lte e
areia muito fina, formando concentrações orientadas com a estra

tificação.
Localmente, os fragmentos podem estar deformados, indican

do certa plasticidade. A concentração preferencial de material
betuminoso nestes fragmentos indj-ca sua maior porosidade.
Classificação petrográfica: brecha dolornÍt.ica cle matriz
constituída por micrito dolomitizado (FOLK , 1962) ou "mudstone"
dolomÍtico (ouNga¡t, L962) e fragmentos de micrito e pelmicrito
do

lomi

ti

z

ado

.

3.8 Rochas PelÍticas nítmicas
3.

8.1 Folhelhos argílosos (delgados)

Folhelhos pretos a cinza escuros, argilosos, sericÍticos,
com intercalações de delgadas Iâminas ou lentes mitimétricas de
grãos clásticos na fração silte e areia multo fina. São em

g.e

ral pirobetuminosos, localmente piritosos e com nódulos e lei
tos lenticulares de sÍ1ex que deformam levemente as lâminas ar
gi los âs e si ltosas (r'Oro 20) .

r

ì.1: .
,{Þ1:

.".t

FOTO

1.9

52

Fotomicrografia de brecha carbonáticarde matrj-z críptocrj-stalina a microcristalina, exibindo pequenos {rag
mentos tabulares de carbonato e tablete maior silici,ficado na parte inferior. Aumento 1-2X. Nicóis cruzados

FOTO

20

Fotomicrografia
de folhelho ar-

giloso com Iâmi

nas de quartzõ
na fração sil-

te. Notar as 1â

minas plano-pa:
ralelas deforma
das por nódulos

ovais de sílex.
3BX
Nicóis parale-

Aumento de

los

û
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A estrutura sedimentar mais comum é a laminação pl.rno-para
lela e por vezes a laminação lenticular formando leitos, de até
I cm de espessura, com material siltoso (FO'IO 2L) . observam-se

fraturas preenchidas por calcita.
Menos comuns são os pseudonódulos e estruturas . de sobre
carga, eu€ ocasionalmente ocorrem entre as lâminas.
A matriz ó constituída principalmente por argilominerais t
matéria orgânica e mica fina. Grãos de quartzo e feldspato, arr
gulosos a subangulososr hâ fração silte e areia muito fina pg
dem constituir
até 4Aeo dos leitos, oco::rendo em lâminas mili
métricas mais grossas alternadas a lâminas mais argilosas e ri
cas em matéria orgânica.
Sitica microcristalina, pirita e carbonato são os mineraj-s
autÍgenos mais comuns, o último ocorre preenchendo fraturas ou

também

como cimento.

Lâminas plano-paralelas e subparalelas de 1 a 5 milÍmetros

conferem fissilidade ä rocha, segunclo uma estruturação em que

os leitos argilosos mais ricos em matéria orgânica alternam-se
com leitos mais siltosos com grãos de quartzo e feldspatos com
menos matéria orgânica.
Classificação textural segundo SHEPARD (1954) indica um
argilito (por vezes siltoso) .
Petrograficamente classifica-se como um folirelho argiloso
segundo FOLK (L97 4)

.

3.9 Rochas Carbonáticas Rítmicas
3.9.1 Dolomitos si].icosos
Dolomito cinza claro a cj-nza acastanhado muito duro, geral
mente maciço, por vezes substituído parcialmente por sílex pre-

-t
ft
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FOTO

2T

Folhe1ho com laminação lenticular de Ieitos centimétricos de material siltoso. Pedreira Bernardino, de
Bairrj-nho, a cerca de 15 km ao sul- de Piracicaba.

r{

I
{

I

FOTO 22

Dolomito silicoso, parcialmente silicificado. Obser
var lentes milimétricas de sÍl-ex (mais escuro) l-ntercaladas no meio da camada. Pirita ocorre em fraturas. Pedreira Amaral Machado, entrad,a a t 15 km
ao sul de Piracicaba na rodovia SP-I27.

j

*r{

to e castanho escuro a claro (FOTO 22)'
euando as cores são mais acastanhadas obse::valn-se as irnpreg
nações de matéria orgânica ; acumulações piritosas muito finas.
As camadas têm em torno de 5 a 15 centimetros u- alternam-se ritmicamente com leitos de folhelhos de igual porte' Os es
tratos são tabulares, plano-paralelos e apresentam tendência a
formas lenticulares para o topo da unidade (r'oto 23) por vezes, inbernamente ãs camadas, observam-se lâminas-de
sílex, relativamente regulares de atê I cm de espessura, gue l-t
teralmente vão se âdelgaçando e perdendo a continuidade'
Os estratos são dolomÍticos, segundo a difratometria de
raios X, e podem apresentar-se com si1ica microcristalina subs
tituindo parcialmente o carbonato no núcleo das camadas.
Esparsamente e dê forma continua, observam-se níveis submi
Iimétricos, raramente milimétricos, com clastos de quarbzo'
feldspato e mica na fração silte, acompanhando subparalelamente
a orientação geral das camadas (FOTO 24).
Níveis com sílex, oâ forma de lâminas ou nódulos interliga
dos, de espessura centimétrica, concordantes com a estratifica
São
de pirita.
Ção, por vezes acham-se associados a cristais
intercalações que localmente deformam as camadas plano-parale
1as, tornando-as irreguÌarmente onduladas.
São formados de *Jtriz .ð,e lama carbonática geralmente crip
tocristalina, por vezes parcialmente microcristalina, dolomiti
zada ou com dolomita parcialmente substituída por sílica cripto
a microcristalina na forma de manchas irregulares.
mica
Os clastos na fração silte são quartzo, feldspatos,
e pesados (turmalina e zírcáo) na proporção de mais ou menos 5?.
Os minerais autígenos são pirita, anidrita, matéria orgâni
ca e hidróxidos e/ou óxidos de ferro.
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FOTO

23

- Lenticularidade dos Ieitos de carbonatos alternados com estratos de folhelhos. São comuns na parte superior dos ritmitos. Pedreira de Ita¡retinin
ga (Itapetininga, SP).

FOTO

24

"Linha de grãos" de clas
tos de quartzo, de espes
sura submilimétrica a mi
acompanhando
limétrica,
paralelamente a orientação das camadas.
Aumento BX
Nicóis cruzados

ç
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t.tt

e fraturas subverticaj-s podem estar preenchÍdas
por calcita esÐática (secnnci.ária), anidrita ou inpregnação de
Cavj-dades

hidrocarbonetos viscosos

.

Localmente observam-se estratificação convoluta, pseudo-nó

dulos e estruturas d.e sobrecarga.
Classificação petrogrã.fica indica

um

micrito

dol.omitizado

(FOLK, L962) ou um "mudstone" dolomÍtico (DUNIiAM, L962)

.

3.10 Rochas Silexiticas
Os silexitos ocorrem constituindo lâminas e corpos lenticg

Iares, cujas espessuras

atingir mais de l0 cm. podem ocor
reç também, ccnio antigos domos salinos silicificados (FOTO 251 .
Os teitos com material silexítico são contÍnuos ou inter
rompidos, formando corpos de formas amebóides, achatados e in
terligados ou adjacentes, em espaços intra ou interacamamento
paralelos ã estratificação (FOTO 26).
São constituídos por sí1ica mÍcrocristalina, sendo
comum
encontrar-se material criptocristalino
e, ä.s vezes,a formação
de sílica fibrorradiada nos demos d.e sílex (FOTOS 27 e 28) .
podem

Nos folhelhos predominam os nódulos centÍmétricos que tor

as lâminas próx.imas.
Classificação petrográfica: sÍlica microcristalina a crap
tocristalina

nam encurvadas

3.11 Dolomitos Lentiformes
interior de camadas de cerca de I metro de espessura de folhelhos. Sua forma é discóide, geralmente com a
parte central mais espessa e as bordas mais delgadas. Têm as se
guintes dimensões: diâmetro de 1 a 1rB m e espessura de 0,4 a
0,6 m.
Ocorrem no

I

5B

FOTO

25

- Silexito formado a partir da substituição diagenéti
ca de um domo salino desenvolvido entre o topo do
"banco" e a base dos ritmitos. Observar a deformação das camadas rítmicas, o adelgaçamento e até rom
pimento das camadas inferiores. pedreira Bernardinõ
Piracicaba (SP) .

FOTO

26

Fotomicrografia mostrando
o contato dolomito/foLh.e=
tho, com fina lente de sil-exito inserido entre
o
carbonato (castanho escuro
ro) e os terrígenos (l-ista
do) .
Aumento

BX

Nicóis paralelos
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FOTO

27

Fotomicrografia de síl-ica fibrorradiada, €o
contrada no interior
dos domos silicificados.
Aumento 150X
Nicóis crt)zados

FOTO 28

ldem anteri-or. Notar as
estruturas
acicul-ares

evocativas de antigas
feições semelhantes a
"rosetas do deserto"prg
sentes em evaporitos.
Aumento 150X

Nicóis paralelos
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¡
São corpos indiviclr-ralizados distribuidos ao nivel das

cama

das de folhelho mais espessas, separados l-ateralmente por

al

guns metros ou dezenas de metros. Nos cortes das pedreiras têm

perfil

lentiforme ovalado

(FOTO 29)

.

Constituem-se de massa carbonãtica dura, de interior

maci

o sem indíc-ios de es truturas internas.
conforme
A matriz 'e de lama dolomitica criptocristalina,
indj-cou a difratometria de raios X, com raros grãos de quartzo
e f eld.spatos na f ração silte.
óxidos
Os minerais autÍgenos são opacos, hidróxidos e/ou
de ferro e sílica cripto a microcristalina na forma cle nódulos

ç

de sffex.
-

¿i

3.L2 Folhelhos Argilosos
São pelitos argilosos, pirobetuminosos, cínza

escuros

a

sericiticos finamente laminados. São pir:obetuminosos
em matêria orgânica.
Contém estruturas sedimentares do tipo laminação plano-pa
ralela, milimêtricas a submilimétricas e, ãs vezes, laminação
Ienticular com alternância de lâminas mais siltosas (com quartzo, feldspatos e mica), de lâminas argilosas (rj-cas em matéria
orgânica) e de lâminas com concentrações de matéria carbonosa
de cor escura.
A matriz ê constituída principalmente de argilomineraj-s e
matéria orgânica. Grãos de quartzo e feldspatos angulosos a su
bangulosos e mica finar îâ fração silte, são tambêm constituin
tes comuns nestes sedimentos.
Sílica microcristal-ina, pirita e carbonato na forma de ci
mento são os minerais autígenos ilais comuns.
pretos

"
e ricos
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FOTO

29

Dolomitos parcialmente si
Iicificados e disciformes
comumente encontrados em
camadas de folhelhos de
cerca de l-m de espessura.
Pedreira do Cal-cário Rochaférti1, entre Cesário
Lange e Pereiras.

ri

I

a

a

*:t

FOTO

30

Fotomicrografia mostrando textura de fol-helhos do to
po da unidade. Observar matéria carbonosa disseminal
da em finíssimas l-âminas subparalelas que sugerem um
material vegetal do tipo algáceo. Aumento l-50X. Nicóis paralelos.
tu
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As lâminas milÍmõtricas e submilimétricas são conspi-cuas,
conferind.o fissilidacte ã rocha. Ao microscópiq car:acterizam-se
pelos fragmentos de matéria carbonosa que ocorrem disseminados,
muitos deles com formas que sugerem material de origem vegetal
(algas?) , (Foro 30) .
Na classj.ficação textural de SHEPARD (1954) é um argilito.

Petrograficarnente um folhelho argiloso, segundo FOLK (L974)
DISTRTBUTçÃO VERTICAL

E

LATERAL DOS LTTOTTPOS

4.L Introd.ução
Os resultados das análises petrográficas, somados ãs descri

ções de testemunhos e aos trabalhos de canpo permitiram discer
nir, na Formação Irati do Estado de São Paulo, conjuntos de ro
chas sedimentares relacj.onados à eventos deposicionais

distin

tos.

' Estas seqtlências de sedimentos estão vj-nculadas a ciclos
episódicos de variação do nÍvel das águas, gue aliados a mudan
ças climáticas periódicas de maior umidade ou aridez geraram ro
chas de carãter ora terrÍgeno, ora carbonático.
Há indicações claras que os sedimentos terrigenos psefÍti
cos, psamíticos e pelÍticos sj-ltosos estão associados a eventos
transgressivos (ou retrogradacionais), enquanto os evaporitos,
carbonatos de textura fina e média e fol-helhos argilosos, pirobetuminosos, são litotipos que evidenciam condições deposicio
nais de estágios regressivos, com restrições na ãrea da bacia,
ou então estágios de estabilização do nÍvel das águas quando
predominaram processos de decantação de partÍculas, em ambien
tes de águas calmas e baixo suprimento de clásticos geralmente
t
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f

inos (bacia

famint-a) , a partir

4.2 Compartimentação
4.2.L

das áreas emersas.

em Súcessões Seclimentares

Suce.ssão sedimentar basal

A base da unidade 6 caracteristicamente terrÍgena, apresen
Lando raras e localizadas intercalações lentj.culares

t".rrtirr,é

tricas) de carbonato entre folhelhos siltosos
Os conglomerados silexíticos, arenitos conglomerãticos e
arenitos finos, ricos em restos fósseis de pei-xes, são sedimen
tos de distribuição restrita, orincipalmente na região de Assis
tência e arredores, à. st{s do Bstado de São Paulo. Observa-se
nestes sed j-mentos uma forte inf luência contÍnental,
estando
suas áreas-fonte a E e NE desta localidade. São depósitos origi
nados do retrabalhamento por ondas e correntes de marés, a par
tir de conglomerados fluviais ocorrentes em região a NE de Ara
ras, e que afloram no d.istrito de fbicatu (FOTOS 31 e 321 .
MEZZALIRA (197I) cita os municípios de Pereiras e Leme co
mo os mais dÍstantes, em retação ã Assistência, respectj-vamente
a SSW e NNE, a apresentarem os leitos conglomerãticos na base da
unidade, identificados em poços perfurados para captação cltágua
e prospecção mineral. A distância entre as cidades acima mencj-o
nadas é de cerca de 100 \uilômetros, sendo razoável considerar
tais litobipos como parte de feição d.e borda de bacia, uma vez
que foram registrados em diversos poços (MEZZALIRA, 1971)
e
afloramentos (SOARES, L972). sibuados em um círcuto de aproxima
damente 50 quilômetros de raio ao redor de Assistência.
Na região de ftapetininga¡ ño su1 do estado, RAGONHA (1978)
estudou um afloramento, no Km IB216 da rodovia SP-I27, em que
a passagem da Formação TatuÍ para a Formação Irati é feita atra
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FOTO

31

Conglomerados e arenitos silexÍtj-cos do distrito de
Ibicatu (cerca de I0 km a SW de Leme, SP). Estrati-

ficações cruzadas acanaladas indicam origem fluvial
dos sedimentos. Este material retrabalhado deve ter
dado origem aos ruditos da base do Membro Taquaral. Afloramento na estrada Araras/Ibicatu, próximo
ã fazenda Cascata.

FOTO

32

- Detalhe do conglomerado, mostrando um tronco silici
ficado presente no afloramento.
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vés do que considerou uma desconformidade marcada por arenito
Iamítico, €fl lâmina de cerca de I cm de espessura, rÍco em ig
tiofósseis iclênticos . aos ident j-f icados por e1e na região de As

sistência.
Neste estudo, os ruditos e psamitos são interpreïados

como

barras proximais retrabalhadas por ondas e correntes, enquanto
o arenito lamÍtico de Itapetininga seria parte do material con
tinental retrabalhado mais distalmente, visto que está a 1f5
quilômetros de Assistência e exibe tanto um nÍtido adelgaçamen
to na espessura como apresenta-se granulomebricamente muito
mais f i-no.
Quanto aos folhelhos siltosos, pouco carbonosos e não betu
minosos, euê compõem a maior parte desta sucessão, são os peli

tos considerados por B'ARBOSA & GOMES (I95S) como os seclÍmentos
tÍpicos do Membro Taquaral, gü€ identificados em afloramentos
e poços por guase toda a bacia em São Paulo, adelgaçam-se na di
reção NNE até desaparecerem.
4.2.2 Sucessão sedimentar químico-clãstica
Ê formada por folhelhos pirobetuminosos de ambientes com
pouco oxigênio e progressivamente mais restritos. Próximo ã ba
se desta seqtlência ocorrem intercalações evaporí.ticas (gipsita
o.
e anidrita) , carbonato= sÍlex, assinalados nos poços 2-PN-l-SP
(Paranapanema) e 2-LI-l-SP (Lins) . No poço de Paranapanema, cons
titui um nÍve1 de dois metros, dentro do qual encontram-se tei

tos evaporíticos centimétr.icos a decim6tricos e material brecha
d.o composto por gipsita, carbonatos, folhelhos e silex. Em po
ços rasos de prospecção mineral efetuados entre Fartura e lte
petininga ocorre como uma brecha fragmentar constituÍda por frag

66

mentos de folhelhos e carbonatos.

Esta brecha originallnenLe de naLureza evaporit-ica

também

ocorrer com espessuras métricas, em afloramentos da uniclade,
ent::e ltapetininga e Paranapanema no sudoeste paulista. Bm geral apresenta-se na forma de leitos Írregularmente. dobra<los,
rompidos e brechados, so1-opostos aos folhelhos siltosos clo ' Mem
bro Taquaral
A presença de lama altamente orgânica e a concentração anT
mal de sais na formação destas rochas constituem, portanto'

a

prova de uma regressão conspÍcua ocorrÍda no topo do pacote de
folhelhos siltosos não pirobetuminosos do Membro Taquaral, que
indj-ca o grau de restrição estabelecicla na área da bacia ern São

Paulo, formando um "mar residual", de circulação rest::ita e com
águas de alta salinidade.
No topo desta sucessão, ocorrem folhelhos pirobetuminosos
e int.ercalações de leitos de carbonato, þor vezes lenticulares
e semelhantes a estrut.uras de corte e preenchimento em canais.
4.2-3

Sucessão secliment-ar clãstica - carbonática

Esta seqtlência tem, na base, folhelhos lamosos esverdeados,
restos
com grãos de quartzo na fração areia fina a muito fina,
de peixes e uma concentracão de"krolas" submilimét::icas de glauc<>
nita. São sedimentos que exibem estratificações cruzadas e es

truturas seclimentares evocativas de movimentação hidrodinârnica.
Para o topo apresentam uma tendência granocrescente, indicando
retrabalhamento e captura de sedimentos continentais. Estas ca
racterÍsticas e a presença de glauconita expressam a existência
de movimentos d.e ingressão marinha, alterando rapidantente o am
biente deráguas restritas e pouco oxigenadas, substituindo-o por
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etapa transgressiva, dê águas mais arejadas, de sedimentos
mais groSSoS e mudança de mecanismos de decantação por proces
sos tracionais de maior comoetência no transporbe de fragmentos
mais grossos das margens para o j-nterior da bacia.
Sobrepostos a estes sedimentos terrígenos encontra-se um
pacote de carbonatos cl-ásticos, ricos em bioclastos, intraclae

rlma

tos, pelotílhas e oóides, identificado informalmente nas peclrei
ras como "banco" dolomÍtico, sendo explotado como corretivo de
solos (Foro 33) .
Em geral, os litotipos são laminados e de granulação fina,
por vezes, intercalam-se dois ou três horizontes, de espessuras
entre t0 a 40 crrtr de calcarenitos dolomit.izados, ricos em cal:a
paças de crustáceos, ostracocles e oólitos. São dolomj.tos de tex

tura caracterizad.a por arcabouço aloquÍníco, com parbiculas de
Or06 a l crn¿ predorninantes entre os clásticos, e maLriz micrí.ti
ca (< 5 u) a pseudo-mj.croesparítica (5 a 30 u) .
A presença de pelotilhas de tamanho uniforme dá a rocha um
aspecto "grumoso" e mosqueado, caracterLzanrlo a abuudância de
fragmentos ovais, submilì-métricos, originados da clesagregação
e retrabalhamento de estruturas estromatolÍt.icas, presentes nas
margens d.o sÍtio de deposição, e/ou da ação fecal de crustáceos '
próximo ao topo do "banco", são mais conìuns as ocorrêncj-as

de camadas centimétricas de uma brecha carbonática intraforma-

cj-onaI, constituÍda de fragmentos milimétr-icos a clecimétricos
de leitos previamente depositados e consolidados, e posterior
mente sujeitos ã exposição subaérea com conseq{lente gretamento
e fragmentação. Estas camadas de aspecto brechóide, são persis
tentes lateralmente e ocorrem ao longo de todo o comprj-mento da
frente de lavra das pedreiras. Apresentam-se ou pouco retraba
thadas com aspecto de estruturas do tipo "tepee", ou evidenciam
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FOTO

33

Entrada de galeria aberta ao níve1 do "banco"
para l-avra de dolomito
através de mina subterrânea. Pedreira do Calcário Cruzeiro, Pereiras
(SP)

.

A abertura tem 4m de 1ar
gura e 2r5m de al_tura.

FOTO

34

Contato concordante e transicional entre as formações
Irati (ci-nza a cinza escuro)
e Serra Alta (ou Corumbataí) de cor cinza arroxead.o
Pedreira Vitti, Assistêncj-a
(sP)

.

6sl
transporte e defcrmação pIástica nos fragmentos, geralmente po
liedrais e semelhantes a tabletes.
para o topo desta seqtlôncia, tanrbêm são mais comuns os fós
seis de mesossaurídeos, que poderiam indicar uma maior mortanda
de devído a mudanças ambientais, ou ainda' uma maior prolifera
Ção, com maior freq{lência de espécimes fossilizados em razão
aumento populacional.

do

4.2.4 Sucessão sed.imentar rítmica ínferior
É um pacote de sedimentos rÍtmicos em que predominam clol-o
mitos de textura muito fina e folhelhos pirobetumj.nosos alterna
dos em camadas, de espessura mériia em torno de 10 a 15 9m' tal:q
lares e com formas regulares por larga extensão. A alternância

e uniformidad.e d.os estratos indica um ambiente tectônico calmo
e uma estabÍlidade do nÍvel d.as águas, Por longo intervalô de
tempo. Nestas condições, o fator que maís influenciou nas cond.iç'ões de sedimentação foi a variação cllmática, que alternou
períodos nitidamente úmidos com perÍodos de clima mais seco.
Em lagos e bacias submetidas ã res'brição quanto a m.ovimen
tação de águas e comum o ritrnismo de camadas, ¡2ois a ciclicida
a
de climática geralmente ê o componen'be de maior influência
afetar a natureza e as caracteris'b,icas dos seditnentos, princi
palmente em se tratando de áreas de estabilidade tectônica.
No caso dos ritmitos do Membro Assistência a uniforntidade
na espessura e composição dos estratos alternados, indica um pe
ríodo de estabilização no nível das águas. A variação climãtica
era bem definida, bem corno os interval:s de tempo corresponden
tes a esta varÍação, pois não se observam litotipos intermedi4
rios ou mtrgosos na passagem de um estrato para outro, nem os

I

-l
,,

l

folhelhos apresentam cimento carbonático como componente rele
vante. Dessa formar os climas úmidos alternavam-se aos clímas
secos, depositando respeclivamente fothelhos e carbonatos.
Tntercalados, localmente, nos riLmitos ocorrem silexitos
na forma de lentes e nódulos. Ocupam tanto os espaços no conta
to entre os litotipos principais, como estão no interj.or dos eg
tratosr rrô forma de lentes paralelas ã estratificação. A silici
ficação de alguns leitos carbonáticos é parcial e nornalmente
evidenci,a-se pela coloração mais acastanhada. e pela maior dure
za da rocha (FOTO 22).

4.2.5 Sucessão seclimen'bar rÍtmica superior
Este conjunto de rochas, situado no topo a. fot*ução lrati,
não foi separado do outro conjunto rítmÍco, sj-tuado logo acima
do "banco" ¡ por apresentar merg espessamento de camadas (em më
dia variando entre 30 a 40 cm). Em realidade, a maior possança
dos estratos, a tendência ã lenticularização clos leitos situa
dos em sua base e topo, o predomÍnio dos terrígenos sobre os se
dimentos carbonátj-cos e a presença de corpos carbonáticos

de

formas disciformes, com quase 2 m de diâmetro, são indicativos
de variações no sítio depos-icional. Constata-se a j.nt.rodução de
outros cOrnponentes nos mecanismos de sedj-mentação, além daque

Ias vigentes na sucessão rÍtmica delgada, sr'rbjacente.
Neste caso, o espessamento de camadas não descartaria uirr
<1ife
aumento do interval-o de tempo separando fases climáticas
rentes. Este fato por si só, afetaria unicamente a quantidacle
de material a ser sedimentado, mas dificilmente altera.ria a geo
metria e a proporção relativa dos sedimentos.
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Por outro lador sê houvesse uma variação na lâmina dtágua,
com seu nÍvel em paulatina ascendência, a implicação direta Se

ria o aumento cle superfÍciä das margens com conseqttente aumento
na quantidade de 'LerrÍgenos, capturados ou aportados das bor
das emersas, durante as épocas chuvosas. Predominando o clima
seco, a disponib.ilidade de carbonatos teria um aumento relativo,
mas não suficiente para equiparar-Se aos terrÍgenos como na su
cessão rítmica sotoposta.

Por.vezes,

mesmo

nos perÍodos de atíd.ez, o aporte de terrÍ

genos foi tal que inibiu a deposição de carbonatos, com adelga
çamento e i.nterrupção de camadas. Formação de leitos

carbonáti

cos com tendência ã lenticularização e corpos de carbonatos dis
cifornessão os'resultad.os do retrabalhamento de margens recé¡g
imersas pelas ãguas ascencionais.
O suprimento carbonático não acompanhou para o bpor o aporte

clásticos terrígenos, o que inibiu a deposição de camaclas do
loniíticas extensas. Este fato é mais conspicuo nos Estados do
Paraná e Rio Grande do Sul e já havia sido observado por PADULA
d.e

(1968)

r

€rn

poços de prospecção mineral.

Por outro laclo, êh contraposição ã gradat.iva indisponibili
dade de carbonatos há a deposição de sedimentos terrÍgenos argi-

matéria orgânica, constituindo folhelhos pi-robe
tuminosos, que no topo da sucessão apresentam uma possível lam!
nação algãlica, em camadas cujas espessuras atingem até I m.
Finalmente, com uma menor restrição na circulação hidrodi
nâmica, decorrente tanto. da variação do nÍve1 das águas colno do
contÍnuo prolongamento do período úmido, depositaram-se os pe

losos, ricos

em

r€prêsentativos das formações Serra Alta e Cg
rumbataÍr $ue se justapõem ã Formação frati através de contatos

litos

sem betunì€¡
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concordantes, mas exibindo uma granocrescência ascendente e

sência de folhelhos pirobetuminosos (FOTO 34).

au

CAPTTULO

VI

eN.ÃT,rsÍt pacror,ÓGr cÀ

rr"mnonuçÃo

1.1 ConceitÖs e Definições
A palavra fácies 6 de origem latina e quer dizer face, âPâ
rencra, rol:ma, aspecto, característica ou condição. Bm Estrati

o conjunto de
a'b.ributo" gu uma rocha ou unj-datfe sedimentar gue reflete as con
dições de sua origem e a distingr-re de outras unidacles associa

grafia e Sedimentologia pode ser resumido'

como

das ou adjaceirtes (BATES & JACKSoN' f980) .
Apesar de nas úItimas duas décadas, o uso do termo ter-se

intensificado e difundiclo entre os geólogos, DELLA F¡^VERA (s.d.)
observa que o seu emprego é antigo em Geologia e jä tinha sldo
registrado por STENO êm L669
Segundo a definição de GRESSLY (f830, apud VüALT<ER' L979), a
fácies representaria o conjunt.o d.e caracber.isticas petrológicas
presentes em determinado intervalo de uma formação rochosa em
que seu ambiente de origem pode ser identificado.
Desde então, é um clos termos das geociências que tem inco!
porado os mais diversos signif icados. Na Bacia do Paranã é

f

r-e-

q{lente a sua aplicação para denominar uniclades estratigrãficas

informais, no sentido puramente descritivo em terntos litOlógi
cos, equivalendo ao termo Iitofácies.
Com o desenvolvimento do método de sistemas deposicionais,
seu
no estudo da Estratigrafia, o termo fácies readquiriu o
de
significado genético enfatizado pela definição original
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çRESSLY (1830,. apud WALKBR,

L979).

Um

sistema deposicional anti

go, segundo PISI{ER & BROWN JR. (L972) , é uma. assembléia tridi
mensional <1e fãcies unÍdas.genéticamente pelo ambiente sedimen
tar e processos deposicionais inferidos.
Em um sistema deposicional a unidade genética fundamental
é a fácies. Esta concepção é baseada na Lej- de Fácies. de Walther
(1894, apud READING, 1978): "Em rlma associação de fácies,
sem
lacuna de tempo, a superposição vertical de fácies refl-ete " a
distribuição lateral de ambientes adjacentes".
L.2 Breve Ilistórico Sobre o Uso do Termr¡ Fácies na Formação
Irati
.

A1guns trabalhos sobre a Formação frati

procura.ram disti.I

al.
guir suas fácies ou separá-la em fácies, como MENDES et
(1966) , MEZZALIP.A, (1971) e FIGUEIREDO FILHO (1971) . Outros auto
res enfocaram os folhelhos desta unidade, sob o ponto de vista
de 'f ácies orgânicas, procurando distingui-r estes fol.helhos pe
los tipos de matéria orgânica encontrada nas rochas, através de
estudos "organo-pe'trogrâficos" como woLF & CoRR-ÊA DA SILVA (L974)
ou procuraram caracterizar os folhelhos, através clos diversos
parâmetros da geoquímica orgânica como TRIGUIS et, al.

(1982).

Estes autores imprimiram ao termo fácies uma conotação li

geral equivalente ã camada ou membro, para des
crever variações litoestratigráficas laterais da formação. MEZ
ZALIRA (1971) empregou o termo "litobiofácies" em sua classificação da Formação Irati,. embora esta terminologia não exista na
nomenclatura das unidades estratigráticas. De fato, a9 verifi
car a correspondência entre biozonas distintas, relacionadas ä
pacotes
sedimentares diferencÍados, dividiu a formação em duas
-å
tossomática,

em
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partes que derrominou "L.itobiofácies A" (superior) e "Litobiofá
cies B" (inferior) , frrndindo unidades lito e bioestratigrãficas
afins. Esta clivisão da unidade, de carã.ter essencialmente d.es
critj-vo e informal, separa litofácies ou conjuntos de litofã
cies, caracterizando dois conjuntos de rochas com assembléias
fossilÍferas diferentes e definidas.
ErvrsÃo Elr AssocrÀçÕBs F/\crolÕGrcas

vez estabel.ecidos os conjuntos litológicos e os tipos
pe'b.rogrãficos efetua-se a caracterização das fácies sediment?Uma

res, agrupando-os em associações faciológicas coerentes e

gene

ticamente compatÍveis.

2.L Associação Faciológica I (Ruditos e psamitos)
Litotipos

silexÍticos, arenitos conglomerá
ticos com grânulos e seixos de sÍIex, arenltos quartzosos gros
sos a finos, cle ma'triz lamÍfica.
Estruturas sedimentares Estratificação levemente ondula
da, estratificação len'ticular, estratificação cruz¿rda de peque
no e médio porte, estratificação plano-paralela, marcas ondula
das, granodecrescência e granocrescência ascendente e estrutu
ras de sobrecarga.
Paleocorrentes e geometria dos estratos As medidas ae pg
leocorrentes efetuadas nos conglomerados e arenitos conglomerá
ti-cos indicam um sentido principal para w, ocorrendo variações
para WSV'I e WNVÍ.
São corpos de formas lenticulares e distrib,uição restrÍta,
Conglomeraclos

que segundo RICH (1953) muitas vezes aparentam terem sido retra
balhados por ondas.

I^IASHBURNE

(1930) ao observar estes

nÍveis
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conglomeráticos, com cerca de I m de espessura

referindo-se

aos seixos de silex arredondados, de t a 5 cm.de diâmetror con

siderou-os semelhantes a seixos de praia.
Assembléia fossítífera - Dentes, ossos e escamas de Chol
drichthyes e Osteichthyes, (RAGONIIA, Lg78), crustáceosr tron
cos silicificadosr ostracodes e copróIitos de peixes.

2.2 Associação Faciológíca II (pelitos
ná t.icas

com

raras lentes carbo-

)

Litotipos
Folhelhos siltosos de cores cinza claro a escu
ro e dolomitos silicosos, lenticulares e cinza acastanhados.
Delgados leitos e nódulos de sÍlex, ocasionalmente, ocorrem as
sociados a estes sedimentos.
Est::uturas sedimentares Laminação plano-paralela, lamina
ção lenticular e incipientes laminações plano-paralelas .delga
das e levernente onduladas.
. Paleocorrentes e.geometria dos estratos
depositados em condÍções de águas relativamente calmas r coñ par
tÍculas em suspensão sedimentadas por decantação, formando eg
tratos fi.namente lam-i-nados que se estendem homogeneamente por
largas extensões segundo um pacote regular, eu€ em São.' Paulo
adelgaça-se ao norte e nordeste
fntercalada ao pacote pelítico tÍpico depositaram-se finas
lãminas milimêtricas mais siltosas e lentiformes com grãos de
quartzo provavelmente impulsionados por tração, durante a ação
de correntes de marés.
Assembléia fossilÍfera - Restos de peixes, crustáceos do
gênese Clarkecaris (MEzzALrR.A., 1952) e troncos silicif icados. No
poço }-AA-I-SP (Amadeu Amaral) foram encontrådos lingulídeos
t
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;

(CAMPANHA,

1985). São também comuns ostracodes, pal-inomorfos

espiculas de esponja.
2.3 Associação faciológica III (Evaporitos, brecha evaporítica,
folhelhos, carbonatos e silexitos)
Folhelhos argilosos, pirobetuminosos de cor
Litotipos
cinza escuro. a preto, gipsita (e anidrita), dolomitos e silexi*
tos. Constituem um pacote de rochas brechadas e deformadas pát
mecanismos de expansão e dissolução de leitos evaporí'-icos, cel
timétricos a decimétricos, intercalados entre os demais sedimen
tos.
Estruturas sedimentares Brechamento, dobras atect-ônj-cas
irregulares (estruturas enterolíticas), fraturas preenchidas por
gipsita e calcj-ta, lamÍnações lenticulares e plano-paralelas e
laminações levemente onduladas.

Paleocorrentes e gfeometria dos estratos

São sedimentos
depositados em águas calmas e rasas com decantação de terrí.ge
nos dispersos e concentração de sais em corpo aquoso do tipo
"mar restrito" formando uma salmoura residual sulfatada.
Estratos originalmente tabulares, apresentam-se atualmente
brechóides, dobrados, deformados, rompiclos or.1 ondulados. As ca
madas verticalmente mais aistantes dos nÍveis evaporÍticos
"pr;
sentam-se leve e irreguloarmente onduladas.
.Asse¡nbléia fossitífera - Troncos silicificados,
restos fos
fáticos de peixes (colofânio) , palinomorfos e ostracodes.
2.4

iAssocii-¿a,ção

Litotipos

Faciológica IV (Carbonatos e folhelhos
Carbonatos cinza claros, lenticulares

thos lamosos, esverdeados e glauconíticos.

lamosos)
e

folhe
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Estruturas' seclimentares : Estratificação cruzada acanalada de pequeno a m6dio porte, estruturas do típo corte e preen
chimento de canais, marcas'onduladas, laminação plano-parale1a,
laminação lenticular e lamÍnação do tir:o "flaser structure".
pal-eocorrentes e geornetrla dos estratos
Sáo clepósitos
formados por corpos tabulares d.etgados de grande extensão e coå
pos lenLiformes, seclime¡rtados sob inf luência de correntes de ma
'.
rés.
essembléia fossilifera

Restos de peíxes, espículas de es

ponja, palinomorfos e ostracodes.
2.5 Associação Faciológica V ("Banco" dolomitico)
I-ritotipos Dolomitos laminados fínos e dolomiLos estratÍ
ficados finos a médios. Subordinadamente brecha intraformaci-o
nal carbonática e delgados teitos e nódulos de síIex.
Estruturas sedimentares Estratificação plano-parale1a,,
marcas onduladas, gretas de contração, laminação lenticular, la
minação tipo "climbing rÍpple",
brechamento (com "tepee struc
ture") e prováveis esteiras algáIicas.
Paleocorrentes e g'eometria d,os es'bratos A mudança na grg
nulometrj-a dos estratos indicam variações de baixa a
média
energia nas correntes de marés, ou mais provavelmente menor e
maior proxímidad.e com as ãreas-fonte. Foi observado que marcas
onduladas de amplitude decim6trica ocorrem, êflt geralrno calcq
renÍto, maÍs grosso, quando provavelmente a profundídade era me
nor e as ondulações na superfÍcie de água marcavam o substrato.
Estes depósÍtos de carbonato clástico são tabulares e exibem no
Lável regulariclade por grandes extensões.
Oscilações no nÍvel de água eram relativamente freqtlentes
e as brechas intraformacionais, de espessuras centimétrj.cas a

-- - ---"-5
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decimétricas, com "tepee structur€S", gretas de contração e ta
bletes de dolomito transportados de ãreas pró.ximas ã costa,
atestam o fato de que ocorriam exposições de material sedimenta
do, que ao serem retrabalhados eram removidos para pontos mais
distais
Assernbléia fossilífera - Crustãceos ( "çoquinas" de carapa
çaS de Liocaris), mesossaurídeos (stereosternum, Mesosaurus e
Brazilosaurus) , troncos fósseis, ostracodes, fragmentos de pei

xes,

fraginentos de

CAMPAITHA

2.6

& zArNE

algas e foraminÍfeios calcários citados
( 19 89

)

por

.

Associação Faciológica VI (Ritmitos delgados)

Litotipos - Dolomitos fj-nos silicosos, folhelhos argilosos
e pÍrobetuminosos, sllexitos (leitos e nóduIos).
Estruturas serJimentares EstraLificação plano-paralelares
truturas de sobrecarga, laminação lenticular, Iaminação convolu
ta '(rara) , gretas, pseudonõdulos e laminação plano-paralela in
terna aos estratos de folhelhos.
As correntes
Paleocorrentes e geometría rJos estra'bos
atuantes eram de baixÍssima energiar Cotrt dispersão de partícu
las por correntes de marés e sedimentação por decantação cÍcli
ca de carbonatos e ter:rÍgenos com formação de estratos tabula
res d.elgados e de grancle extensão.
Assembléia fossilÍfera - IrfesossaurÍdeos (stereosternum, Me
sosaurus e Brazilosaurus), crustáceos (Paulocaris), troncos fós
seisrpalinomorfos, restos de peixes, ostracodes e copróIitos.
2.7

Associação Faciológica VII (Ritmitos espessos)

Litotipos
zes com laminação

Folhelhos argilosos e pirobetuminosos, por

ve

algáIica, dolomitos finos silicosos e sÍtexitos.

Estruturas sedimentares Estratificação plano-paraIeIa e
Ientì-cular, estruturas de sobrecarga, laminação convoluta, bio
turbação, estrutura do tipo "boudina9e", gretas, laminação algá
lica e estruturas disciformes.
Deposição" em
Paleocorrentes e geometria dos estratos
águas calmas, baixíssima energiar collì dispersão de partÍculas
por correntes de marés e deposição por decantação. Estratos tit
bulares espessos, PoF vezes, abaulados por estruturas do tÍpo
,'boudinage" e corpos carbonát-icos silicosos de formas ovaladas,
discoidais, são feições tÍpicas desta assoc.i-ação de fácies.
Restos de peixes, crustáceos (Pau
Assembléia fossilifera
copró1i
locaris), troncos fósseis, palinomorfos, ostracodes,
tos e provãveis mesossaurÍdeos.,
CTCLOS DE TRÂ}TSGRESSÃO

E

REGRSSSÃO

dqlimitada no Estado de São Paulo, entre a
faixa de afloramento até a parte central da Baciar râ altura da
calha do rj-o Paraná, foram identificadas, da base da unidade
até o topor âs sete associações faciológicas descritas no Ítem
NaFormação

Irati,

anteri-or

Estes conjuntos são reconhecÍveis pelas suas característ!
cas faciológicas, nos afloramentos, pedreiras e em testenunhos
de sondagens de poços para captação de água' prospecção mineral

e de hidrocarbonetos.
Somente as fácies marginaÍs, da base d.a unidade, constitui
dos de ruditos e psamitos tôm distribuição restrj-ta, âs demais
associações de fácies, com maior ou menor espessamento' ocorrem
na maior parte da área de èed.imentação da unidade d.o Estado de
São Pau1o.

Estas associações de fácies são os resultados de variaçäes
no sítio deposicional, êR grande parte, determinadas por oscila
ções no nivel das.ágr,ras, di'sponibilÍdade de terrígenos forneci
das pelas áreas continentais emersas e mudanças climáticas de
periodiciclade bem demarcada, mormente na parte intermèdiária dc
Membro Assistência.

Os processos sedimentares foram comandados princÍpalmente

por episódios de variações eustáticas de amplitude limitada,
mas de grande influência em ambientes paráIicos de áreas exten
sas com profundidacles reduzidas de algumas dezenas de metros.
Por Sua vez nestas áreas, oS fatores climáticos foram capazes
de reger a natureza e as condições de deposição dos sedÍmentos,
nos perÍodos de estabilização do nÍve1 das águas
Estes episódios t¡ansgressivo-regressivos representaram f]u
tuações eustáticas de ¡nenor ordem e fizeram parte de um evento
transgressivo principal, efetívado durante a sedimentação pósglacial permiana, gu€ cobriu a quase totalidade da BacÍa do Pa
raná com um extenso corpo aquoso, ínterno ao Gondwana, conheci
do como "mar PaLermo".
A evolução deste mar internor flo decorrer'do Permiano, eg

tá registrada na varíedade das rochas sedimentares componentes
das unidades do topo do Grupo Tubarão e de quase todo o Grupo
Passa DoÍs
o
As mod.if Ícações identif icadas nos sedimentos, d.a base para
o topo da Formação Irati, nada mais represenLam do que as dife
rentes respostas sedimentares desenvolvidas pela interação dos
agentes hidrodinâmicos e o ecossistema envolvente.
As d.iferenças entre associações faciológicas refletem, por
tanto, a J-ntrodução, subtração ou alteração de parâmetros fÍsi
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cos, químicos e biotógicos, condicionadores dos mecanismos de
sedimentaçãO.r uflS mais marCanteS e outrOs :Ilì€llos expressivos, mas
perfeitamente identificáveis na sucessão de fácies geneticamen
te interrelacionadas.
Os avanços e recuos provocados na linha de costa, pela nro
gressão e regressão das águas, neste caso, tiveram ínfluência re
gional, âo ponto de gerarem algumas assembléias faciológicas
diferencj-adas daquelas encontradas na

giões

mesma

unidade,

em

outras re

sul da ã.rea estudada
O empilhamento e a área cle ocupação das fåcÍes são deriva
clos de eventos de alcance geraI, mas de efeitos li.mitados e die
tintos de acordo com as características fisíográficas de cada
ao

.

porção da bacia.
Neste trabalho consj-clera-se que durante a formação das aå
sociações faciológicas da !'ormação rrati ocorreram dois ciclos

transgressivo-regressÍvos completos e um evento de estabíliza
ção. mais prolongado, em gue as cond.Íções climáticas preponderF
ram na sedimentação, impondo o rÍtmo e a natureza da acumulação,
ao longo de uma larga plataforma rasa de nÍvel de base regional
estável ou submetj-cla aoenas a pequenas variações sem registros
conspícuos na sedimentação. No topo da unídade há indicações de

terceira fase transgressiva que paulatinamente alterou as con
dições de sed.imentação Ïrati, com leitos carbonãticos r para uma
representada
sedimentação predominantemente terrígena pelitica
pela Formação Serra Alta.

uma

3.1 19 CÍclo Transgress'ivo-Regressivo
Na borda ENE da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo, há

o testemunho de uma progradação sedimentar ao iinal da

sedirnen

¡

I

F

t

___
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tação TatuÍ.. Na região de Ibicatu, municipio de Araras são

en

contrados conglomerados e aren.itos conglonierãticos constituindo
depósitos de leques aluvÍaÍs e fluviaisr gu€ cont>rovam o recuo

da linha de costa nesta época. Estes sedimentos grossos acumula
dos em antiga região litorânea, provS-nham de áreas emersas pró
ximas, mais elevadas.
Os ruditos e psami-tos foram estudados por SOARES
rwtzl ,
(1984) e STEVAUX et aI. (1986), recebendo a de
FÚLFARO et al.
nominação informal de "conglomerados de Imbicatu". A repetição

errônea do topônimo referente ã localidad.e em que se encontram
pois
estes depósitos, aparentemente não tem uma justificatÍva,

a denominação correta do distríto de Ibicatu pode ser verifica
da na Carta Tooográfica do IBGE (Instituto Brasítei::o de Geogra
fia e Estatí-stica), em escala 1:50.000, da Folha Leme de Lg7I,
Rio Ciaro, escala 1:100 000,
da Comissão ceográfÍca e Geológica do Estado de São Paulo de
L907, época em que o local recebia a designação de Fazenda Ibi
catu, termo de origem tupi que quer dÍzer terra (ibi) boa ou
como também no Mapa Geológico da Folha

bonita (catu)
Posterj-ormente, enquanto se iniciava a sedimentação dos fg

lhelhos sÍltosos tÍpicos do Membro Taquaral, nas porções cen
trais da bacia, a sua área marginal a ENE em São Paulo, veio a
ser domj-nada por estägÍo retrogradante e os sedimentos deposit?
dos na região de Ibicatu, durante o ciclo anterior progradante,
foram paulatinamente afogados e retrabalhaclos"
Os vestÍgios do aporte continental e respectivo retrabalha
mento estão ilustrados no topo da seção estratigrãfica
apresen
tada por SOARES (Lg72) mostrando as relações entre as diferen
tes fácies do que considerou ser a Formação TafuÍr rrâ ãrea a
s
wsw da Fazenda Riachuelo (ao sul de rbi-catu).. Ressarte-se que

_l

B4

,

neste trabalho, considera o l4embro TaquaraI,
por eIe denominado nÍvel- L4,como o topo de uma seq{lência pósglacial, constituÍda r:or diversas fácies e dividida em quatro

soARES

Ã97 2)

,

nÍveis distintos, para a qual adota o

nome de Formação Tatuí.

Assim a continuidade do espraiamento de parte

dos

mate

riais, originalmente constituinLes de uma associação faciológi
ca continental, resultou na formação de delgadas barras, relati
vamente distais, de espessuras irregulares e fentiformes cons
tituÍdas por arenitos finos a grossos, seixosos e conglomerados
com seixos de sÍ1ex de cerca de 5 cm de diâmetro, aIém de den
tes e fragmentos de escamas e ossos de peixes e restos de crus
táceos, considerados da base do Irati em São Paulo e descritos
por diversos autores (WASHBURNE, 1930; ALMEIDA & BARBOSA, 1953;
¡'IEZZALIRA, 1957¡ BARBOSA & GOMES, 1958; ANDRADE & SOARES, l97I),
sendo bem conhecidos na área da Fazenda Pitanga, no municÍpio
de Piracj-caba, dístante cerca de 45 quilômetros a SW de Ibicatu.
O registro destes sedimentos vertical e horizontamente 1o
calizados, e que são testemunhos de fácies marginais formadas a
partir do retrabalhamento por correntes de marés, ondas normais
e ondas de tempestade, foi feito pelos diversos autores já cita
dos, em exposições ao longo da faixa de afloramentos da' Forma
ção ïrati entre Rio Claro e Itapetininga, onde ocorre apenas um
arenito muito fino com cerca de 1 cm de espessura.
E.m subsuperfÍcie, foram identificados e descritos em maior
número de vezes por IvIEZZALfRA (1971) , gu€ estudando d-iversas
perfurações para captação de água e prospecção mineral, situa
das entre Porto Ferreira e rtapetininga, registrou-os em sonda
gens situadas entre Leme e Pereiras, ocorrendo na ,passagem entre
as formações Tatuí e Irati, mais especificamente na base do Mem
bro Taquaral, conforme constataram BARBOSA & GOMES (1958).

_=__rl
5,

irregulares, variando de 0rl a I m, ora mais con
glomeráticos ora mais arenosos êrêIIl geral, apresentam uma grano

Têm espessuras

decrescência ascendente .
Na área de Assistência, a presença abundante de dentes, es

e ossos de peixes nesta associ-ação faciológica, fez com
que autores como MENDES (196f) sugerissem que esta tratar-se-ia
de um nÍvel de "bone-bed".
Em muitos casos, a alta concentração de restos fossilizados pode indicar eventos catastróficos, como tempestades que re
volvem o fundo subaquático, ou mudanças bruscas nas cond.ições
de salinidade e oxigenação das águas r orl ainda alterações preju
diciais que interferem na cadeia alimentar dos organismos.
(1989) reconhecem no membro superior da For
LAVINA et aI.
mação frati, êÍr Passo de São Borja (RS), um fenômeno semelhante
interpretado como de catástrofe ecorógica. No local, depósitos
provavelmente vinculados ã tempestades (tempestitos) estão jus
tapostos por um nÍvel com segmentos esqueléticos de mesossaurÍdeos. Segundo LAVINA et alii (op. cit.) esta situação decorre
camas

ria de um evento raro e de alta energia, como uma tormenta de
grande magnitud.e que, destruindo parte da costa carbonática,
teria introduzido modificações nos padrões ambientais causand.o
mortalidade de organismos.
Os sedimentos pelíticos de cor cLnza, típicos do Membro Ta
quaral, estão relacionados ã transgressão que se impôs na re
gião ao fj-nal da deposição da Formação Tatui, e marca o início
da transição dä bacia aquosa de baixa energia, possivelmente ma
rinha, a se julgar pela provável presença de glauconita (AIMEIDA
& BARBOSA, 1953) e pelas caracterÍsticas lito1ógicas
(SOARES,
L972) , configurado pelo "mar Palermo".
I
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Os folhelhos siltosos e argilosos, sem betume, do Taquaral
completam a sedimentação resultante da primeira fase transgres

siva na rormação Irati.

Suas características faciológicas

ind!
cam mudanças nos processos deposicionais e nas condj-ções físi
co-quÍmicas no interior do corpo aquoso, indicando uma passagem
translcional do "mar Palermo" para o "mar lrati" nas porções
internas da bacia.
Para o topo, há uma deposição gradual de folhelhos pirobe
tuminosos, as condições hidrodinâmicas tornam-se menos enérgi
cas e a bacia torna-se mais restrita e euxÍnica, havendo portan
to diminuição na granulometria dos sedimentos e aumento da con
centração de matéria orgânica. Esta etapa é o início da marcha
regressiva das águas, estabelecendo um isolamento progressivo
eue, culminou na formação de evaporitos (gipsita e anidrita) na
área da bacia que compreende o centro e o sul do Estado de São
PauIo.

A evolução pós-sedimentar dos evaporitos através de fenôme
nos diagenéticos de deformação, expansão e dissolução termina
ram por envolver rochas sotopostas e justapostas prõximas, pro

duzindo uma brecha evaporÍtica encontrada em afloramentos e nos
perfis de poços. Associados ã brecha ocorrem leitos formados por

silex epigenético derivado da substituição de material evapo
rítico por silexítico.
Esta talvez represente a maior restrição da área sedimen
tar paulista durante a evolução do "mar rrati", e foi conseqtlên
cia direta de uma regressão efetiva que provavelmente não iso
lou completamente a região do restante da Bacia do paraná, mas
?r

resultou na formação de um mar residual hipersalino com
tas ligações com o restante da Bacia do paraná.

modes
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3.2 29 Ciclo Transgressivo-Regrèssivo
Esta seqtlência transgiressiva também tem início através de
um lento e gradual aumento do volume de água na área da bacia.
Primeiramente, observa-se o retorno da sedimentação terrigena
argilosa sobreposta às fãcies evaporíticas. Estes folhelhos aI
gilosos e pirobetuminosos estão intercalados por leitos lentiformes de carbonatos, caracterizados por apresentarem estrutu-

ras do tipo corte e preenchimento("cut and fill
sedimentary
structures"). São leitos por vezes de perfil lenticular, com ma
terial clástico típico de preenchimento de canais de poucos me
tros de largura, levando-se em conta as dimensões de estruturas
do tipo "cut and fil1" de I a 2 metros.
A fácies justaposta, com leitos formados por pelitos ramc
sos, de coloração esverdeada, ricos em restos de peixes e com
presença conspícua de glauconita, fator que denota forte
in
fluência marinha, confirma a tendência transgressiva dominante
no transcorrer da sedimentação desta fácie.
A tendência regressiva que se seguiu à Lransgressão, neste
ciclo, não se manifestou de forrna tão evidente quanto na regres
são anterior, mas permitiu o desenvolvimento de uma assocj_ação
faciológica eminentemenfe carbonática, certamente o mais espes
so e extenso pacote de rochas dolomÍticas presentes na Bacia do
Paranã.

das evidências da tendência regressiva é a interrupção
ou extrema diminuição na sedimentação de clásticos terrÍgenos
Uma

durante a formação desta associação de fácies. Ao invés de ocor
rer a captura de terrígenos como comumente acontece durante o
avanço da linha litorânea, o seu recuo permitiu que houvesse um
retrabarhamento do materlal carbonático já deoositado nas par

I

Ò
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tes mais rasas da orla oriental da baciar oü mais provavelmente
criaram condições de exposicão de uma olataforma rasa em cuja
ãrea marginal desenvolviam-se estruturas estromatolíticas igiuais
ou semelhantes ãquelas preservadas ã nordeste na região de San
ta Rosa de viterbo (sp), atribuÍdas ã rormação corumbataÍ por
SOUSA (1985) . Ao que tudo indica, estes estromatólitos e as ca
madas carbonáticas fazem parte de uma associação faciológica la
teral, sincrônica ao "banco" carbonático encontrado à sudoeste
desta locaridade, visto eüe, apresentam as mesmas formas de m9
sossaurídeos e não diferem quanto à textura dos carbonatos,
quando observadas ao microscópio.

Provavermente as áreas-fonte, que forneceram o material pa

ra a constituição de uma plataforma carbonática no Estado de
São Paulo e no nordeste da bacia, estavam concentradas na borda
orientar do "mar rrati", na forma de florescentes corônias es
tromatolíticas estabelecidas durante a reqressão, enquanto o
clima tornava-se mais seco e as águas mais límpidas, favorecen
do o seu desenvolvimento.
Pelo visto, a interrupção ou diminuição da sedimentação
terrigena foi temporária e limitada às porções norte e nordeste
da bacia. Esta situação acentua-se nas proximidades de sua bor
da leste, diminuindo de intensidade para o centro da bacia.
A granulometria dos carbonatos constituintes desta fácies,
que pode atingir até a fração areia média, tanto quanto as mar
cas onduradas encontradas nos ritotipos mais grossos de algu
mas pedreiras

r permitiram inferir relativa proximidade
das
áreas-fonte marginais e profundidades pr6ximas ao nÍvet de base
de ondas normais.

t
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3.3 Evento de Estabilização
No final do ciclo anterior as fácies terrÍgenas foram ye
ticamente suprimidas das äreas próximas ã borda leste da bacia,

no Estado de São Paulo. O impedimento do acesso de terrÍgenos
de contribuicão continental ao sítio deposicional sõ pode ser
expricado por um isolamento relativo, da área de sedimentação,
através da obstrução das correntes provenientes das regiões nrais
profundas a oeste, que traziam em suspensão a maior parte dos
sedimentos clásticos e da matéria orgânica. Quanto aos sed.imen

tos terrÍgenos constituídos de materiais oriundos das áreas
emersas prõximas, a leste e nordeste, tiveram o acesso dificul
tado por um clima de baixÍssima pluvi-osidade e provavelmente ,
pela exi-stência de estruturas estromatolÍticas ao longo da zona
litorânea, que formariam um tipo d.e"cordão natural"de isolamen
to.
A associação faciológica rÍtmica, eu€ sucedeu as fácies es
sencialmente carbonátÍcas, teve origem na alteração do regime

pluviar, com substituição de um crima semi-árido a árido por um
clima em que alternavam-se sucessivos períodos de menor e maior
pluviosidade.
Obviamente, a sedimentaçlão rítmica não depende apenas da

repetição regurar de climas alternados, depende também de esta
bilidade tectônica e da manutenção, sem variações, do nível de
base regional, só possÍvel em áreas sedimentares maj-s isoladas,
livres de influências externas que possam alterar o ritmo depo
sicional imposto pelo clima (FOTO 35).
Estas condições parecem ter sido estabelecidas durante a
acumulação dos sedimentos ritmicos da associação faciológica in
termediária do Membro Assistência. A 1j-teratura geológica regis

tra fäcles de ritmitos

em sedimentações

lacustres e lagunares,
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FOTO

35

-l

Ritmito inferior. Notar a regularidade das camadas
e a l-eve inclinação em relação ao nÍve1 das águas.Pe
dreira Bonanza de Ipeúna (Sp).

FOTO

36

Estruturas deformacionais do tipo
"boudinage" nos'

leitos irregular-

mente formados do
ritmito. Pedreira

Bernardino. Piracicaba (SP) .

.l--T.

_-
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não sendo raros também em mares j-nternos, baias e golfos

subme

tidos a isolamento,e períodÍcidade climática alternada.
Os climas mais úmidos favorecem a formação dos estratos de
folhelhos e os mais secos condicionaram a deposição carbonätica.
A repetição alternada, regular e constante dos litotipos
desta
associação faciológica conservou-se por longo tempo. A consoli
dação desta sedimentação harmônica estã representada, nas diver
sas pedreiras entre Angatuba (Sw) e Ipeúna (nn¡ , no Estado de
São Paulo, por uma sucessão de estratos de espessura média em
torno de t0 cm e que pode atingir na soma das camadas um total
de 3 a 5 m.
3.4 39 Ciclo Transgressivo
Neste ciclo, o movimento ascendente das águas parece ter

sido mais gradual e paulatino que nos anteriores, pois ainda
era marcante a influêncj-a do clima na constituição das fãcies,
que mantêm as características rÍtmicas p::esentes na etapa ante

rior.
As modificações faciológicas mais significativas
tem no espessamento e na formação de leitos

se refle

menos regulares,

lentiformes e, por vezes, com estrutras deformaóionais do tipo
"boudinage" (FoTo 36) .
A alteração na regularidade do ritmismo 6 devida à introdu
ção de novos parâmetros que foram adicionados ã periodicidade
climática. Há evidências de uma maior circulação das águas e
mesmo um aumento na lâmina de água responsável pela
dispersão
dos sedimentos, caoturados nas áreas marginais em processo de
lenta

submersão.

s2'1
Muitos Ieit,os carbonáticos, euê se formaram concomitante
mente ao novo influxo, são lentiformes e i-rregulares. Suas ex
tremidades são acunheadas e revelam uma interrupção na sed.imèn
tação carbonática. A continuidade destes leitos na forma de ca
madas d.e folhelhos é um claro indÍcio de que mesmo nos climas
secos, a ocorrência de terrÍgenos em maior proporção poderia

inibir e truncar a formação de leitos de carbonato.
O aumento na espessura da lâmina de água, lentamente, dim!
nuiu o isolamento do sítio deposicional e conseq{lentemente au
mentou a movimentação do meio circulante, permitindo maior des
locamento de material sedimentar no interior da bacia. A lenti
cularização de parte dos estratos também pode ser credj-tada a
prováveis correntes que passaram a atuar com os primeiros
s1
nais da transgressão.
o espessamento das camadas rÍtmicasr êil direção ao topo,
não se fez proporcionalmente, sendo sensivel o aporte maior de
terrigenos na formação de fãcies de folhelhos.
No topo da sucessão rítmica, a diminuição na freqtlência d.e
camadas carbonáticas tem relação direta com o predomÍnio dos fo
thelhos. Nestas condições ressaltam-se os corpos carbonáticos
disciformes, com mais de I m de diâmetro, eüe ocorrem isolados
no interior de folhelhos com cerca de I m de espessura. Estas
estruturas insólitas, de geometria lenticular, parecem ter sido
formadas pela aglutinação de material carbonático e silicoso,
liberados no meio aquoso, e segregados do material

terrígeno

que se depositava concomitantemente. Não se parecem com concre
ções epigenéticas, mas com concentrações sindeposicionais
poderiam ter a concorrência de organismos viventes na sua

que

ela

boração. Aglomerados semelhantes a estes encontrados entre sedi
mentos antigos, têm recebido a denominação de "thrombolitesrr.

Es
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tes caracterj-zam-se pela quase ausência de estruturas internas
AS
e, geralmente, têm sua origem J-igada a colônias atgá1icas,
-}
nao
semelhando-se aos estromatólitos. No âmbito deste estudo
foi possíve1 uma identificação correta da natureza destas estru
turas, o que poderá ser feito em pesquisas posteriores de maior
aprofundamento (r'OfO 37)

.

Ao término da sedimentação da Formação rrati,

âs áreas-fon

te fornecem quase exclusivamente cIásticos terrígenos que ter
mÍnaram por inibir a formação de leitos carbonáticos. As fácies
constituídas de folhelhos argilosos pirobetuminosos, eue por
vezes apresentam nÍveis com prováve1 laminação a19álica estão
sobrepostas ãs fácies rÍtmicas. Esta transição demonstra como
foi possivel a um sistema deposicional relativamente isolado,
em que alternâncias climáticas periódicas tiveram papel decisi
vo na associação das fácies, ser lentamente substituÍdo por ou
Lro sj-stema deposi-cional menos restrito, de níve1 de base em
lenta ascenção, sobre o qual atuou um clima mais persistente

I
1

i
1

i

I
1

I
I'

{

.l

mente úmido.
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CONSTDERAçõES SOBRE O PALEOATqBTENTE DE SEDIMENTAçÃO

As diferenças faciológicas encontradas na passagem da For

Tatuí para o lr{embro Taquaral da Formação frati e na tran
sição do seu Membro Assj-stência para a Formação Serra Alta são
explicadas pela evolução do "mar Pa1ermo" lentamente sucedido
pelo "mar restrito frati", que por sua vez gradou para o "mar
Serra A1ta" à medida que as condições de restrição se amenizam
e o clima úmido prevaleceu sobre as condições semi-áridas e ári

mação
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A ciclicÍdade eustátíca e, climática foram os maiores responsáveis pelas múltipIas feições característícas, compatíveÍs
¡
seções

ã proposição de sete. assocÍações de fácÍes ilustradas nas
estratigráficas (FTGURAS 8, 9 e 10) baseadas em poços da borda
e do i-nterior da bacia do Paranã no Estado de são pau'to. Os efei
tos causados pelos processos sedimentares, implementados pelas
oscilações eustáticas, Ínftragindo com as condições vigentes na
provÍncía fi'siográfica delimitada pelo "mar Irati", ficaram per
petuados até o Recente nos litotipos e respectivas associ.ações
de fãcies da Formação Irati, ericontradas no Estado de São Paulo.

FOTO

37

I

Corpos carbonátÍcos disciformes (possÍveis trombõIi-

tos) retirados de camaclas de folhelho de cerca de }m
de espessura e amontoados em pátio de pedreira.Entre
as estruturas fragmentadas destaca-se uma intacta,
Õù
com 2m de diâmetro e 0,4m de espessura. Saltinhoqseiri ia
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CONTEXTO DBPOSICIONAL
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SISTEIIIAS DEPOSICIONAIS ENVOLVIDOS
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I.l

l.l

Introduçâo

I

(s.d.) ao comentar a evolução da Estratigra
fia e Sedimentologia nas úItimas três décadas refere-se ao pou
co conhecj-mento que havia sobre a relação entre estruturas e
processos sedimentares no inÍcio dos anos sessenta. Até entãor'
atributos sedj-mentológicos como os parâmetros granulométricos
eram superestimados como indicadores de ambiência.
Em meados da década de sessenta, o conhecimento do papel
desempenhado por processos sedimentares especificos na geração
de estruturas internas reduziu a importâncla de grande número
de estruturas sedimentares e fácies associadas, Do diagnóstico
de ambientes de sedimentação. Por esta época, chegou-se à con
clusão de que as estruturas e fácies sedimentares, mesmo quando
produzidas em ambientes d j-ferenciados, tendem a ser simil-ares
se os processos deposicionais atuantes forem os mesmos, em sua
natureza e intensidade. A crescente j-ndeterminação genética des
sas feições sedimentares constituiu-se em um desafio para os
pesquisadores, eu€ compreenderam a necessidade de serem estabe
lecj,das novas formas de abordagem no estudo de bacias sedimenta
ïes e seus ambientes de formação.
VISHER (1965) ao propor o uso do perfil vertioal na recons
trução ambiental, o fez através do resgate histórico da "Lei de
Fácies de WALTHER" enunciado em 1894 (apud ngaOfNC, 1978) e ci
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tådo no CapÍtulo V deste trabalho. A ap.ticação desta lei consti
tui a base para a formação do conceito de sistema deposicional
proposto por FTSHBR & MAcGOI{EN (1967) , como um conjunto de de
pósitos (associação de fácies) interrelacionados em diversos am
l¡ientes
Ao enfatizar a conotação genética iner.ente äs atuàls , con
ceituações de fäcies e sj-stemas deposicionais GAMA JR. (f989)
destaca que o aspecto relevante d.este enfoque é a possibilidade

de se interpretar a partír de espaÇos fÍsj-cos como os modernos
ambientes (provÍnci-as geomõrficas) de deposição os antígos am
bientes materializados no registro geoJ-ógico pelas associações
de f ácies. 'Estas ref letj-r.iam condições reinantes no ambiente pre
t6rito e, no presente estágio, representariam a imagem tridimen
sional d.e diferentes confÍgurações fisiográficas.
Esta conexão natural e genébica, entre as provÍncias. fisio
gráficas do presente e as associações faciológicas preLéritas,
evídentemente, só terã sentido levando-se em conta o "prj-ncÍpío
do Atuari-smo" e, portanto, admitindo-se que os fenômenos obser
vados no presente ocorreram de modo análogo no passado geolõgi

co. Assim, abre-se a possíbilidade de identificação de sistemas
deposicionais antigos através da comparação com modelos atuais
coerentes.
Segundo POTTER (I967)

, este exercício de aproximação assi
nala a idéia de que ao fazer a.reconstrução do ambiente, o geõ
logo na realidade transforma-se em um geomorfólogo, com um olho
no passado e outro no presente. Em resumo, esta correspondência
com as modernas províncias fÍsiográficas confere ao conceito de
sistema deposicional os predicados de uma uniclade paleogeomorfo 1ógica.

.Ë
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I.2 lfodelo Deposicional
Para WALKER (l-979) , o modelo deposicional de fácies é con

cebido como um sumário geral de um ambiente sedimentar específi
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co. Esta sÍntese ambiental, portanto, é um modelo conceitual,
uma concepção ideal fundamentada em informações tanto de rochas
antigas como sedimentos recentes, obedecendo o arranjo tridimen
sional de fácies, com o qual pode-se identificar um sistema de
posicional. Tais modelos, segundo RYER (1981), devem acima de
tudo permitir a elaboração de prognósticos relativos ä interpre
tação genética de situações geológicas similares.
A escolha de modelos deposicionaj-s, mais consistentes com
as condições desenvolvidas durante a sedimentação da Formação
Irati, requer o conhecimento do estágio em que se encontrava a
bacia ao final do Paleozõico. Em função de sua evolução tectono
-sedimentar no decorrer do Permiano, autores como ALMEIDA (1980)
e FCTLFARO et al. (L982) consideram que a Bacia do paraná assumiu características de sinéc1ise ou bacia intracratônica.
As sinéclises caracterizam-se por serem dotadas de fundo
chato e permitirem a formação de extensos corpos rasos de água,
os mares epicontinentais ou epinerÍticos. Estes mares, comuns
no megacontinente do Gondwana do Paleozóico, tiveram aliados a
sua tendência subsidente uma expansão da área deposicional, com
predomínio de acumulação de sedimentos, em condições subaquosas,
semelhantes às encontradas em plataformas continentais rasas do
presente (ASMUS & PORTO, L972 e FTGUEIREDO & RAJA GABAGLI& f986).
STANLEY (L969 ) ref ere-se aos mares epicontinentais ccnìo açflle
les nos quais a ausência de mudanças significativas no cleclive
da superficie deposicional os diferencia dos oceanos marginais.
Nestes, os taludes continentais ocorrem como feições geomorfoló
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gicas bem definidas, enquanto.naqueles não estariam desenvolvi
dos em decorrêncj-a da falta de mudanças bruscas de cleclive co
muns nas margens continentåis do Recente. A superfÍcie
deposi
cional ser-ia quase horizontal, alongando-se por vastas
áreas
com um declive constante ÍnferÍor a 0r1 m,/km. nxemplås mod.ernos,
de dimensões restritas, comparãveis aos do passado geológico es
tariam no Mar do Norte, Go1fo Pérsico e BaÍa de Hudson.
Para FUiCHTBAUER (L974) as informações obtidas sobre as p1q
taformas continentaj-s do presente, entretanto, pouco auxiliam
na formulação de modelos conceituais d.e deposição de sed.i-mentos
marj-nhos ant.igos. A diferença principal é que os atua-ì-s mares
rasos estão essencialmente margeando porções emersas dos continentes, prolongando-se por poucas dezenas a centenas de quitôme
tros a partir da linha de costa até a borda da pl.ataforma. Ao
contrário, mares epicontinentais (como os do Ordoviciano da Amé
rica do Norte) alcançaram algo em torno de 4000 quilômetros de
4,
extensão, j-nundando as porções ínferiores dos continentes. o ta
/lude das modernas plataformas também sería mais inclinado
(de
0r1 a I m,/km) , devido ã erosão pleistocênica, quando cornparado
com as antigas plataformas epinerítj-cas (com menos de 0r1 m/km).
Quanto ao gradiente do assoalho dos mares epicontinentais,
os autores concordam com uma declividade ínexpressj-va, varíando
de autor para autor. sHAlv (Lg64) refere-se aos mares epiconti
nentais do passado, como corpos d'água que tiveram em rnéd,ia
30 m ou menos de profundidade, através de muitos mirhares de
quj-lômetros quadrados e gradientes de 5 centÍmetros ou menos
por quilômeLro . Jã HECKEL (L972) considera como caracterÍstica
marcante nos mares epicontinentais, profundidades inferiores a
180 m e declividade varÍável entre 0,03 e 0,2,m/km

r02

Deste modor âo se confrontar .o ambiente de sedimentação

rasas do
Recente, observa-Se gue¡ em reatidade, nenhuma plataforma atual
pode ser admitida como um exemplar análogo às plataformas epine
rÍticas das bacias intracratônicas paleozóicas, ou sejar'não se
conhece hoje em dÍa nenhum mar epicontinental. que Possa forne
cer um modelo equivalente, como aquele desenvolvido durantå o
sim
Permianc¡ Superior da Bacia do Paraná. Para IRWIN (1965) ,
plesmente, nenhum dos atuais mod.elos de mares epicontinentais
existentês serviria, indj*vidualmente, para guiar uma pesquisa
identificado neste estudo,

com mo<lelos de plataformas

de sedímentação no passado.
Ademais, o PrincÍpio do Atualismo não atinge o mesmo grau
d.e comparabilida.de quando aplicado a modelos deposicionais de
plataformas. Segundo EMERY (1968) , cerca de TOed dossedimentos en
contrados nestas modernas provÍncias fisiográficas,

são remanes

centes de diferentes amb.ientes marinhos e não marÍnhos, nt".ua
sores¡ gu€ ali se desenvolveram quando a linha de costa estava
pr6xÍmo da borda da ptataforma continental. Estes sedimentos de

("reIict

sediments"), não foram recobertos
por sedimentação ulterior e estão em desequilÍbrio com as condi
ções atuais. A principal razã.o para a exÍstência destes depõsi
natureza reliquiar

tos se deve ao rápido processo de transgressão e regressão du
rante o Quaternário
As investigações sobre sedimentação do Recente, segundo
pois
IRWIN (1965), devem ser completadas com modelos antigos,
muitas das informações obtidas atualmente são fragmentares. Por
exemplo, acredita-se que observações sobre condições de corren
tes são, apenas em parte, aproximadas ãquelas que influiram no
transporte e deposição dos sedimentos no passado.
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Face a estas constatações, conclui-se que somente com a

ob_

t.enção de um máximo de informações, sobre as cond.ições reinan

tes nas extensas plataformas modernas de planÍcies
costei-ras
baixas, e a utilização complementar de sistemas deposicionais
de plataformas já conhecidas do passado, será possível o,,estudo
comparativo entre plataformas atuais, de costas oceânicas rasas,
e antigas, de mares epicontinentais, do tipo.encontrado durante
a sedimentação da Formação lrati
Os sistemas d.eposicionais interrelacÍonados, que constituem
formaram-se concomitantemente durante o Kaza
a Formação lrati
niano, Do interior de extenso corpo aquoso intracontinental. Es
te conjunto de sistemas deposicionais permitiu inferÍr um cenå
rio dominado por áreas plataformais ao redor das quais desenvol
veram-se outras províncias fisíogrãficas coadjuvantes, de menor

envergadura, de condições tipicamente paráIicas cc no leques cos
te

j-ros e planícies de marés.

1.3 SÍstema de PlaÈaforrna (Terrígena)
A partir da metodologÍa aplícada nesta dissertaÇão, os

pe

litos escuros, não betuminosos, da Associação Facíológi-ca II
(Membro Taquaral de BARBOSA & GOMES, 1958) foram interpretados
como depõsitos essenciaLmente terrÍgenos, subaquosos, acumula
dos em uma plataforma epinerítica, cujas caracterÍsticas fisio
grãficas foram herdadas de uma paleoplataforma oríginalmente con
figurada durante o episódio de transgressão inÍciado no Permia
no tUédÍo. Por esta época formaram-se vastas áreas de topografj-a
aplainada que permitiram o advento de um mar interno sobre
continente do Gondwana.
Este mar de natureza epÍcontinental,
"orr"=pondente

t04

episódio transgressivo bem definido, cobriu grande parte da Bacia do Paraná, domj-nou a região estudada invadindo as áreas nnis
deprimídas, controlou a deposição da Formação TatuÍ (mar Paler
mo) e perdurou através das formações rrati (mar lrati) e Serra
AIta (mar Serra alta) transformando-se ao longo do Pêrmiano Mé

dio e Superior, adquirindo
tal assoreamento
MAACK

um

carãter multifacetado até seu to

(L952, apud BIGARELLA, 1971) e

BEURLEN

(1955) discor

reram sobre este mar epicontinentat de águas rasas e salobras,

referindo-se à possibiliclad.e de ter havÍdo uma ligação estreita
e rasa da mesma com o oceano. A salinidade reduzida, Ínferj-da
através da assembléia fossilífera de ambiente mixo-halino segun
do MENDES (1984), está provavelmente, relacionada a sua atuação
como receptáculo de sedimentos e águas, principalmente nos pg'
rÍodos de clima úmido, cujas fontes precÍpuas estavam ao seu
derredor, na orl-a continental.
RODRIGUES & QUADROS (1978) estudaram a paleossalinídad.e das
formações da Bacia do Paraná através da distribuição de teores
de boro em pelítos encontrados ao ,1ongo da área de deposÍção
das unidades. Isto permitÍu que confeccionassem mapas 'com cur
vas de isoteores. Para a Formação Irati os valores de
menor
salinidade situam-se na porção ocÍdental, onde a unidade se tor
na mais arenosa pelos rqflexos das influências continentais pro
cedentes de oeste, enquanto ós maiores teores em boro localizam
-se na parte central da atual borda leste da bacia.
Este fato revela uma inversão no padrão usual
delíneado
nas unidades permocarbonÍferas anteriores, quando as áreas cen
trais detinham a concentração de curvas de maior salinidade,Ta¡n
b6m parece ser sÍntomático que na região entre o norte do Rio
Grande do sul e sul de santa catarina, em que atuou .o sinclj-nal
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de Torres, a convexidade das curvas de maior salinidade da Forma
ção Iratír rro'estudo de RODRIGUES & QUADROS (1978), apontem pa

ra leste, sugerindo que pode ter havido entrada de águas mais
salgadas (oceânicas) a partir desta área mais deprímida da bor
da.oriental da Bacia do Paraná. Nas demaís unidades do ',Grupo
Passa Dois persiste a tendência das áreas de maiores paleossali
nj-dades localizarem-se no flanco leste. O caso. mais exemplar é
o da Formação Serra AIta, pois nela torna-se mais nítida ainda
a tendência das curvas de maior salinidade indicarem o SÍnclj,
nal de Torres como a prováve1 passagem das águas mais salgadas
para o ínterior da bacia (FTGURA 11).
At.é a Formação Palernior os mapas de distribuição de boro
de RODRIGUES & QUADROS (1978) assinalavam uma tendência de maior
salinidade a SV'I em direção ã continuidade Chaco-Paraná da bacia,
donde provavelmente, chegavam as äguas com maior :oncentração
de sais. Já os mapas de curvas de dÍstribuição do boro d.as for
mações Ïrati e Serra ai-ta, aoarentemente, indicam uma mudança
de posição do portal de entrada das águas de maior influência
oceânica. Este presumivelmente passou a localizar-se na atual
Uoiaa lester î€r área de atuação do SÍnclinat de Torres. Ao que
tudo indica, esta feição estrutural j'a estava em at.ividade com
caráter subsidente, durante o Þermíano Superior. Alguns autores,
como ALMEIDA (198f), consideram que esta tendência seja mais no
tável no Jurássico e Cretáceo na fase eruptiva dos derrames ba
sá1t.icos.
No Estado de São Paulo¡ o sistema deposicional em discus

são foi mais desenvolvido nas áreas situadas â W, SW e NE, poÍs
na plataforma de sedimenÈação terrÍgena o suprimento clástico

prÍncipal provÍnha do f lanco oeste, menos aplainado e 'sob in
fluêncÍa pulsativa dos arcos de Assunção e campo Grande que es
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tabeleceram a localização das áreas relativamente mais

positi
vas nesta época. A sedimentação foi tipicamente terrÍgena e re
gida pelas condições físico-quÍmicas lmplantadas no interior do
mar epicontinental frati.
A associação faciológica de peritos cinza escuros foi depg
sitada sob condições de águas de baixa energia, abaixo do nÍve1
de ação das ondas superficiais. O processo sedi¡nentar predomi
nante foi a decantação de partículas em suspensão.
os sedimentos sil-iciclásticos ,dos depósitos de mares rasos
epicontÍnentais provêin originalmente dos continentes e, segundo
STANLEY & SWIFT (I976) , os processos que comandam a sedimenta
ção ao longo das plataformas são condicionados por mecanismos
relacionados à energia dos fenômenos gravitacionais, atmosféri
cos e das marés. A ação resultante destas forças da natureza
predominaram no exercício de controle do transporte hidrodinâ
mico das partÍcuIas . comumente, a dispersão dos sedimentos f_i.
nos em suspensão é feita pelas correntes de marés, correntes Ii
torâneas superficiais e ondas de superfície. As mesmas por sua
vez sao influenciadas ou auxiriadas pelo vento e pela força de
coriolis que induz um movimento paralelo äs margens, de sentj_do
anti-horãrior rro interior dos corpos deágua no hemisfério sul.
Menos freqtlentes, mas com grande capacidade de transferir
sedi
mentos de uma área a outra, são as correntes de turbidez de bai
xa densj-dade e velocidade e as movimentações causadas por tem
pestades.

(1950) verificou que em mecanismos de transporte,
de áreas amplas de reito plano, o fluxor erJ€ se desenvorve sob
KUENEN

ágrlas rasas a pequena distância do fundo, tende a apresentar-se

de modo laminar. E nestes casosr os depósitos resultantes são
corpos tabul-ares, de grande extensão latera1, constitu,ídos por
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argilas e sil-tes de laminação paral-eIa,
Associação Faciológica II.

como

os observados

na

1.3.1 Sistemas deposicionais secundários associados à platafor
ma terrÍgena: leques costeiros e plataforma restrita hipersalina
As Associações Faciológicas r e Trr foram geradas

em

Þrb

temas deposicionais apendj-curares e marginais ä plataforma

ter-

rígena. Estão ligadas, respecttivamente, ao inÍcio e fim da
dimentação da Associação Faciolõgica rr que materiarj_zou a
fei
ção paleogeomorfológica principal (sistema de plataforma terrÍ
gena) durante a deposição desta sucessão sedimentar¡
a) Sistema de leques costeiros
A Associação Faciológica r pode ser considerada como parte
de um ciclo sedimentar anterior que se conservou na forma de se

dimentos reliquiares ("relict

sediments") de plataforma, a par
tir de antigos depõsitos originados junto a um pequeno sistema
de leques costeiros locatizados na então borda leste da bacia.
os termos conglomerãticos e arenosos destes leques, segundo FúL

(r98å) e srEVAUx et arii (1986), pertenceram a um
sistema deposicionar de leques dertáicos em ativídade durante a
constituição da Formação TatuÍ no Estado de são paulo.
FARO

et alii

Durante o ciclo transgressivo-regressivo que atingiu toda
Bacia do Paraná, resultando na formação do "mar palermo" e que
são Paulo corresponde à deposição da Formação Tatuí, houve um
recuo da linha de costa causada pela elevação de parte da bacia
acima do nível de base. rsto acarretou erosão das áreas emersas
em

e a formação de leques aruviais e canais fluviais, que foram

1o
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t,

calmente preservados na forma de depósitos rudáceos no distrito

de rbicatu. No evento seguinte de caráter reLrogradante ¡ ê in
vasão das ãguas afogou a superfÍcie exposta, em que se encontra
vam esses conglomerados e arenitos, e sobre esta inrplantou a
plataforma terrígena peIÍtica do "mar Irati".
Parte destes depõsitos continentais submersos foi retraba
lhada por ondas e correntes e passou

a constituir fácies ba
sais, da Formação Trati, do tipo residual, isto é, leitos lentifor
mes de seixos, areias e¡ siltes; e parte foi mantido quase intac
to como sedimentos relj-quÍares da Formação TatuÍ dentro da pla
taforma. Não é por outra razão que os depósitos residuaj-s ocor
rem mais para o interj-or da borda leste da plataforma, entre Le
me e Perej-ras, próximos e imediatamente a oeste dos sÍtios
de
preservação dos sedimentos reliquiares, da região de rbicatu.
b) Si-stema de plataforma restrita

(hipersalina)

A Associação Faciológica IIf

foi desenvolvida durante a fa
se regressiva, na atual porção centro-sul do Estador €tTr um imen
so golfo semicircular que foi se formando no permiano. A partir
de uma abertura a oeste recebeu águas relativamente salgadas
provenientes da plataforma epinerÍtica terrÍgena que se prolon
gava em direção ao su1 da bacia.
Esta área da plataforma já pouco profunda passou a ser rnais
rasa e, ao tornar-se a região mais confinada da bacia no Estado
de São Paulor permitiu que sais de sul-fato fossem precipitados
por processos de agradação em condições de inframarés. Ao mesmo
tempo que um clima árido atuava no sÍtio deposicional, procedia

-se

uma regressão gue

contribuíu para diminuir a espessura da
Iâmina de água. A ação conjunta terminou por provocar evaporação

!
J

J
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intensa e saturação sarina das ãguas, transformando-as em uma
salmoura estratificada cuja concentração aumentava gradacionalmente em direção ao fundo do que se transformaria em um mar re
siduar, moldado a partir de um golfo em progressiva restrição.

a ordem seq{lencial de fácies, em, afinidade imedia
ta com os depósitos salinos, consiste de pelitos cinza escuros
a pretos, gerarmente pirobetuminosos, i-ntercalados por fácies
de evaporito, como na sucessão sedimentar químico-crástica ob
servada em perfis,verticais de afloramentos e poços, Do Estado
de são Pau1o, pode-se afirmar, segundo crassificação apresenta
da por SCHREIBER (1978) para evaporitos marinhos, euê estas as
sociações de fácies foram produzidas em sistemas plataformais
restritos de bacias dominadas por mares epicontinentais.
Quando

Na seqtlência de dergadas fácies de evaporito (gipsita

e

anidrita) intercaladas entre fácies de sedimentos de águas res
tritas (folhelhos escuros argilo-siltosos com carbonatos subor
dinados) é tÍpica a ausência de fácies do tipo "red
e o
.b^.U""

pouco desenvolvimento de leitos carbonáticos. Nestes
"u=or_l*j
fortes razões para se supor que os evaporitos não foram gerados

e oxidantes de supramarés e intermar[s ,
próximos às áreas fontes de carbonatos, como costumam ocorrer
nos atuais modelos de "sabkhas" costeiros, mas sim em condições
subaquosas de inframarés, assocÍados aos ambientes conflnados a
semi-confinados de forte carãter redutor e águas salinas estra
tificadas, próprios de mares epicontinentais restritos do paleo
zóico, como os estudados na classificação de scHRETBER (197g).
em ambi-entes subaéreos

Para

TWENHOFEL

(1939) e

um ambi-ente subaquoso pode

PETTTJOHN

(1975) a estagnação

de

ser atingida se o acesso das águas
mais densas e profundas até a atmosfera sofrer um bloqueio. o
que é possível se houver uma estratificação das águas segundo den

Il

l_

sidades diferentes, ou seja, guando camadas de água doce

ficam

dispostas sobre camadas de águas salinas, de teores mais

e

Ieva

dos quanto mais prõximo ao fundo.

(1978), as associações de fácies com e\¡a
poritos podem ser oriundas de pJ-ataforrnas suavemente aplainadas
Segundo FRIEDMAN

de mares epicontinentais,

a presença de barreiras res
tritirzas, desde que as condições físico-químicas no sítio depo
sicional permitam que o produto de solubilidade de cada um dos
mesmo sem

minerais evpporÍtícos exceda o da salmoura. Por isso, atualmente,
considera-se que .os evaporitos podem se formar sob múltiplas
condições: em "sabkhas", lagos, Iagunas, bacias restritas e so
bre plataformas epinerÍticas rasas

Portanto, para a acumulação de uma associação faciológica
de evaporitos, no interior de áreas restritas sem exposição su
baérea, é fundamental que não haja correntes de convecção ou ou
tros tipos de correntes que possam destruir a estratificaçã9
-!3
gradação
salina descendente. Afinal, isto impediria
águas de
uma maior concentração de saj-s em profundidade e, conseqtlente
mente, a precipitação salina subaguosa mais para o meio das ba
ci as

relação a isto FRTEDMAN & SANDERS (1978) afirmam que
em casos onde se verifica um semi-isolamento da bacia de deposi
çao e a regiao estiver sujeita a climas quentes e secos, há
duas possibilidades:
Com

a) no cenário em que, através da passagem para o mar exis
ta fluxo nos dois sentidos, os evaporitos depositam-se
nas margens da bacia;

b) quando prevalece o fluxo único através da ligação, e so
mente a água do mar flui para dentro das bacias, os eva

1r2

poritos são depositados no seu centro.
Esta úItima parece representar melhor as caracterÍsticas
deposicionais do sistema adotado para explicar a formação da As
sociação Faciológica rrr, com evaporitos originados por proces
sos de agradação em ambiente subaquoso muito calmo de interior
de plataforma restrita,

por un golfo momentaneamente
em estågio terminal, sÍmulando um mar residual euê, contudo ain
da mantinha-se ligado ao corpo aquoso principal, mar epiconti
nentaL lrati em estágio regressivo.
ocupado

I

1.4 Siste¡r¡a de Plataforma Semi-Restrita (CarbonátÍco-Terrígena)
Com

base nos métodos estabel-ecidos neste estud.o, as rochas

componentes das Associações Faciológicas

rv, v, vr e vrr foram
reconhecidas como fácies formadas por sedimentos carbonáticos
e terrÍgenos, subaquosos e depositados em prataforma semj--res
tri ta .
'
Quando se trata de interpretar se um ambiente foi raso ou
profundo, ou se o mesmo foi fechado ou lj-vremente rigado ao mar
o problema torna-se complexo. Os folhelhos pretos pirobetumino
sos, com razoáver quantidade de cristais de pirita foram, sem
dúvida, originados em ambiente fortemente redutor. Nos oceanos
atuais, as condições anaerõbias ocorrem geralmente em áreas res
tritas, de forma esporádica ou intermitente, sendo, entretanto,
mais freqtlentes em mares epicontinentais. Em condições de estag
nação, havendo abundante matéria orgânica, ocorre o consumo

de

oxigênio dissolvido na água. os sedimentos gerados são caracte
rísticamente pretos, e os organismos bentônicos são raros ou au
sentes.
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Na geração de rochas carbonosas ou betuminosas,

profun-

a

didade e a temperatura das águas do meio ambiente não

consti

tuem fatores tão essenciais quanto a circulação restrita
águas de importância direta na estagnação, permitindo

Iação de matérÍa orgânica..o gãs sulfÍdrico,

das
a

acumu

na de
composição bacteriana, associado a condições redutoras, contribul na formação de sul-fetos de ferro e outros eventuais comple
produzido

xos sul-fetados.

-

ambientes semi-restritos e restritos em plataforma

po

ser razoavelmente demarcados geogrãfica ou hidrograficamen
te nas modernas províncias fisiográficas de sedimentação. Para
ENOS (1983), embora as condições fÍsicas, químicas e biológicas
encontradas em baÍas e lagunas sejam semelhantes ãs de platafor
mas semi-restritas, estas últimas diferem das anteriores pela
maior abrangência geogrãfica. BaÍas em geral estão representa
das por reentrâncias da linha de costa e exibem ampla ligação
com o mar aberto. Já as lagunas normalmente acham-se bem cerca
das por ilhas barreiras ou recifes e a conexão com o mar é .1;
ramente restrita.
A plataforma semÍ-restrita foi descrlta por ENOS (1983) co
mo a parte da plataforma continental onde a lenta circulação hl
drodinâmica proporciona ãguas de salinidades anormais, pouco nu
trientes e temperaturas menos amenas. Não se tratam de provÍn
cias fisiográficas de água totalmente confinadas, mas de áreas
onde a existência de barreiras físicas parciais como bancos de
areia ou o efeito do amortecimento nas grandes extensões de
águas rasas, diminuem a energia de ondas e correntes normaisrde
terminando as condições restritivas. O confinamento, mesmo que
parcial das águas, implica comumente em temperaturas pouco ame
dem

I
i

@s

i
1

II4
nas, especialmente se forem rasas e ocorrer diminuição de oxi
gênio e nutrientes. A salinidade resultante de situações restri
tivas são anormais e podem ser elevadas, diluÍdas ou ciclicamen
pls
te flutuantes, dependendo do clima e da entrada de águas
viais ou terrestres..
A plataforma semi-restrita implantada ao finaL do 1? ciclo

transgressivo-regressivo foi uma conseq{lênc.ia natural da extre
Ela
ma restrição a que foi submetida uma parte do "mar Irati".
sucede-se ao interregno da sedimentação terrÍgena, registrada

na

sucessão sedimentar por um delgado nÍvel de 0,2 a 2 metros

de

espessura de brecha evaporÍtica. A área sob infl-uência dessa

de

posição químico-ctástica foi relativamente limitada,

mas abran

paulista, eüe assumiu
temporariamente a condição de plataforma regressiva hipersalina
e restri-ta. Eventualmente, com o lento movimento de ascenção do
nÍvel das águas e a ampliação de sua comunicação com o restante
da bacia, passou a incorporar uma sedimentação constituída em
grande parte por .p:,I_itos, rica em matéria-.prg_ã¡-ica, de ambiente
semi-restrito a restrito, e geralmente mais espessa e predomi
nante na parte oeste do Estado de São Paulo e nas porções ao
geu quase todo o centro-sul do território

sul- do Arco de Ponta Grossa.

Neste contexto, os carbonatos intercalados representam

de

ipósitos detrÍticos finos e muito finos formados a partir do re
carbonáticos
I trabalhamento de colônias algáIicas e esqueletos
secretados por animais que se adaptaram ãs condições vigentes,
na borda oriental da cl-ataforma semi-restrita rasa
A ocorrência de níveis carbonáticos de grande persistên
verti
cia, em associações de fácies intermediárias, no perfil
cal deste sistema deposicional, sugere a ausência de suprimento

',
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terrÍgeno durante intervalosde tempo relativamente grandes. À
carência de terrigenos no sítio deposicional- contribuiu no de
senvolvimento de estruturas bioconstruídas, como esteiras a1gá
Iicas e estromatólitos, mormente a partir da formação dos evapo
ritos, quando g aporte de cIásticos foi mínimo e se estabeleceu
uma bacia faminta ("starved basin"). Nas bordas da plataforma,
eni enseadas protegidas foram criadas as condições propícias pS
ra a proliferação de uma flora adaptada a águas bem limpas,
mals quentes e salgadas, comuns na orla de pì-ataformas e baías
hipersalinas
Exemplos atuais de deposição de carbonatos em plataformas
de ãguas rasas são citados por SHINN (1983) na reglão de Shark
Bay no oeste da Austráti-ar Dâ costa su1 do Go1fo pérsico e no
sul da Fl-órida.
Nas plataformas semi-restritas de mares epicontinentais a
sedimentação cÍclica e climaticamente controlada tende a ser fa
vorecida. Segundo SWIFT (I969) isto se deve ãs dificuldades de
circulação da água em meios restritos, ao esgotamento periõdico
da afluência de sedimentos siliciclásticos as suas margens e ã
proximidade de áreas terrestres peneplanizadas, incapazes de Ii
berarem volumes de detritos suficj-entes para alterarem a compo
sição e ciclicidade sedimentar.
O aporte de detritos siliciclásticos
tem função inibidora
na produção e deposição de carbonatos. Para a formação de uma
plataforma carbonática é fundamental- o surgj-mento de nichos eco
1ógicos onde nasçam e se reproduzam organismos metabolicamente
pródigos na geração de CaCOr. Por isso, há necessj-dade de águas
rasas e fimpas o sufici-ente que permitam a entrada da :-uz.' O
afruxo de detritos continentais terrígenos, a1ém de turvar a
água reduzindo a penetração da ruz, tornando o meio ì-nadequado

116

vida de vegetais fotossintetizadores,teriam o inconveniente de
d iluir
a concentração de carbonatos produzindo rochas impuras.
Através do estudo de perfis verticais e de mapas de 1sópa
cas, elaborou-se um mapa de pareofácies (FTGURÀ 12) com os prin
cipais domínios de sedimentação demarcados durante o desenvolvi
ã

mento das associações faciológicas da plataforma semi-restrita.
Nas porções tr{, sw e Nlv do Estado de são pauro, ond.e o su

primento de terrígenos foi maisoonstante, deposltaram-se folhe
lhos e argilitos pretos, ricos em matéria orgânica preservada

pelo ambiente euxÍnico resultante da restrição da área de plata
forma.

Ao longo da borda sudeste e na parte central do Estado, 19
giões em que a presença de crásticos terrÍgenos foi precária e

a proximidade com áreas-fonte de caco, favoreceu a acumulação
de associações faciológicas de carbonatos, processou-se um con

trole climático na deposição dos sedimentos. O domínio sel-etivo
da sedimentação pelas condições climãticas, só foi
perturbado
pelas variações eustáticas do nÍve1 do mar, gü€ mud.avam o regi
me de circulação das águas e a distribuição de partículas sedi
mentares no interior da plataforma em constante e lenta trans
formação.

1.4.r sistema de planície de maré marginal å plataforma semirestrita
fácies desenvolvi-da na orla
da plataforma semi-restrita, cujos carbonatos foram origlnários
desta área marginal ou zona litorânea de águas tão rasas a pon
to de, muitas vezes, expor os sedimentos ã ressecação nos bai
xios de supramarés e intermarés.
Compreende uma associação de
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Este sistema deposicional- dominou a orla oriental do "mar
Irati" do Estado de São Paul-o e provavelmente tinha continuida
de para norter rìâ forma de planÍcies de rama muito rasas, cons

tituindo uma faixa de poucas dezenas de quilômetros a leste dos
atuais afloramentos da I'ormação Irati.
A correração entre a associação de fácies de prataforma e
os sedi-mentos do sistema deposicional- de planÍcie ce maré , só
foi possível graças ao registro de fósseis típicos co }iembro As
sistência, na região do município de santa Rosa de vj-terbo. Em
pedreiras próximas a esta cidade do nordeste paulista foram en
contrados ossos fossilizados de mesossaurídeos, em estratos de
carbonatos e sirtitos estudados por suGUro & sousA (1985). os
autores (op. cit. ) descartaram a possibilidade dessas ocorrên
ciaspertencerem ã normação rrati, já que todas as característi
cas das rochas sedimentares descritas nas duas pedreiras eram
sugestivas da Formação corumbataí e, nesse local, segundo soA
RES & LANDIM (1973) deve estar ausente a Formação Iratj_, assen
tando-se os sedimentos da Formação CorumbataÍ diretamente sobre
o Grupo Tubarão.
Em subsuperfÍcie, as fácies rey'acionadas a este sistema de
posicional devem ter-se desenvolvido ao norte do rio Tietê r Dê
porção setentrj-onal do Estado, Triãngu1o Mineiro

e

sul-

de

Goiás, visto que esta seria sua área de maior abrangência duran

te o Permiano Superior. Quanto ã região leste dos afloramentos
do sistema de prataforma, situada ao sul do rio Mogi Guaçu, foi
erodida durante a implantação da Depressão Periférica paulista.
Ati atual-mente as rochas correspondentes ã associação de fácies
de planÍcj-es de marés não são mais encontradas.

1r9

Há provas, contudo, euê permitem

confirmar a existência
pretérita de fácies forniadas em condições de supraqq¡is e inter
marés na referida área. A área de transição entre as zonas de
supramarés e intermarés e a zona de inframarés foi Ídentificada
nos perfis verticais de pedreiras ao serem encontrados sedimen
tos carbonáticos de planícies de marés interdigitando-se com ca
madas tabul-ares de carbonatos clásticos finosu de grande persis
tência l-ateral, correspondentes às fácies sedimentares da pIa
taforma carbonätico-terrígena semj--restrita. Esta evidência es
tá registrada nas intercalações de leitos de brecha carbonática
("limestone
{ì.a pebble breccia", segundo SHTNN, L983), de zona
de supramarés e intermarés, entre os carbonatos da Associação
Faciológica v, euê é conhecida regionarmente como "banco" e que
constitui o pacote de camadas exploráveis de dolomito.
A presença desta brecha em leitos centimétricos a decimé
tricos, com adelgaçamento voltado para o interior do ,'golfo", e
a sua repetição de quatro a cinco vezes entre os dolomitos, do
"banco", é também um claro indício da tendência regressiva que
dominou as áreas compreendidas pelos dois sistemas deposicio
nais, penêcontemporâneos e interligados, durante a deposição dos
sedimentos. Estes são os testemunhos das fases mais acentuadas
do recuo da linha de costa e da progradação litorânea. Irdateriais
previamente depositados ficaram expostos e depois foram desseca
dos e gretados, nas partes mais rasas dos baixios de maré. pos
terj-ormente, sob inftuência de correntes e oscilações de maré
poderiam sofrer ligeiro retrabalhamento e/ou transporte

sendo

redepositados nos limites da zona de transição, onde se observa

a recorrência de sedj-mentos da planÍcie h" maré e da plataforma
carbonática. Esta seqtlência de eventos pode ser constatada ana
l-isando-se o perfil vertical da Associação Faciológica v.

j
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estudo sobre as fácies sedimentares das
formações Estrada Nova e corumbataÍ no Estado de são paulo, co!
siderou os carbonatos de Santa Rosa de Viterbo como representa
SOUSA

(f985)

em

tlva de planÍcies de marés desta úrtima unidade, e as estrutu
ras bioconstruídas encontradas neste sítio deposicional como
estromatólitos formados em áquas rasas e calmas. A autora (op.
cit.) sugeriu que o lineamento do rio Tietê fosse o lÍmite nor
te da Formação Estrada Nova e, com base na recorrência exj-sten
te entre os litotipos Serra AIta e Teresina considerados insepa
ráveis ao norte do referido rio, optou por conservar este con
junto de rochas em uma única unidade indivisa, a Formação Corum
bataí estabelecida por WASHBURNE (1930) para denominar o pacote
de sedimentos situados entre o topo da Formação rrati e a base
da Formação Pirambóia.
Ao elaborar um modelo geomórfico para o Grupo passa

Dois

(exclusive Formação Irati) GAMA JR. (1979) interpretou as fácies de lamitos arroxeados situados a nordeste e norte de São
Paulo como sedimentos argilosos comuns em planÍcies l_amosas
("mud flats"), na parte superior da zona de intermaré. segundo
GAMA JR. (op. cit.), estes sedimentos constituintes da planície
de Maré CorumbataÍ juntamente com os pelitos prodeltaicos Tere
sina, ¡:erbenciam a sistemas deposicionais l-aterais à plataforma

EpinerÍtica serra A,lta sobre a qual se corocaram formando depó
sitos interdigitados, guê resultaram em um empilhamento progra
dacional responsável pelo assoreamento do mar epicontinental
que abrigava os três sistemas deposicionais penecontemporâneos.
No model-o de sedimentação acima

descrito, a exclusão
da
Formação Irati motivou a impossibilidade de aventar-se uma cor
relação genética entre parte dos sedimentos desta unidade e par
te da Formação corumbataÍ, como õ proposta no presente estudo.

'

t':tl
t
l
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A descoberta pela primeira vez, em sedimentos atribuÍdos

à

Ðormação Corumbataí, de restos fósseis de mesossaurÍdeos, iden
tificados como prováveis porções esguelétlcas de Stereosternum
Tumidum (segundo informação

verbal do Dr. Sérgio t¡lezzalira), tem
grande importância, pois não só suscita discussões e interpreta
ções a respeito do paleoambiente de sedimentação e dos atribu
tos cronoestratigráficos de associações de fácies oa Formação
frati, como permite propor interrelações entre esta unidade e
as formações CorumbataÍ e Serra AIta
Pelo exposto, o sistema deposicional de planície de maré
que dominou a área litorânea do "mar lrati" avançou no nordeste
do Estado para além da região de santa Rosa de viterbo,
muito
embora seus limites para leste não indiquem que tenha ultrapag
sado a faixa de aftroramentos da Formação corumbataí nesta re
gião. Para SUGUIO & SOUSA (1985), a porção de carbonatos e siltitos com restos de mesossaurÍdeos e os estrkmatótitos parecem
representar depôsitos de zona de intermarés (praias e planícies
de marés) , enquanto a parte superior mais terrÍgena seria mari
nho raso (plataforma). Neste e em outro trabalho (SUGUIO eta1.,
1985) efetuados sobre as rochas das pedreiras de Santa Rosa de
Viterbo os autores posicionaram litoestratigraficamente'os depó
sitos fossilíferos na Formação Corumbataí.
A extensão do mar rrati, êttì um dos momentos de maior ampli
tude geográfica assumida pela Bacia do paraná, assinala o mais
I

amplo evento de retrogradação ocorrido no interior

da sinéclise

permiana. A expansão da superfície deposiclonal no "tempo Irati"

foi acompanhada pera disseminação da biota de algas, répteis,
crustãceos e peixes ,,.='áreas marginais da prataforma. con
comitantemente, as fácies típicas de folhelhos pretos ricos em

ì

r:i

.\
12å

,.:::.

\

matéria orgânica, das partes mais profundas e/ou com maior
primento terrÍgeno a oeste, continuavam a ser depositadas

sg
nos

Iimites determinados pelas condições fÍsico-químicas da provÍn
cia paleofisiogrãfica de plataforma.
A faixa afl-orante da Formação Irati paralela ã antiga orl-a
Iitorânea do mar epicontinental está inserida, p€l-o menos par
cialmente, na zona de superposição entre os sistemas de plata
formas e planÍcie de maré. Especificamente em reJ-ação aos carbo
natos laminados e estratificados da Associação Faciológica V,
os carbonatos encontrados em Santa Rosa do Viterbo, êttì termos
petrográficos, são semelhantes, senão iguais nas caracterÍsti
cas texturais e mineralógicas. Considerando que isto fosse insu
ficiente para correl-aclonar-se os sedimentos, foram identifica
dos em lâminas delgadas os mesmos fragmentos e restos fósseis
compostos por pelotilhas fecais,peJ-óides, carapaças de crustá
ceos, finÍssimas esteiras aIgãIicas ("aIgal mats") e ossos de
mesossaurÍdeos ( FOTO 38 ). Esta assembléia fossilÍfera até o mo
mento só foi vista nas fácies do "banco" dolomÍtico. A única di
ferença visÍvel está na cor dos sedimentos, enquanto os da pla
taforma têm cor creme a cinza claro, os da planÍcÍe de maré são
acastanhados a cinza avermelhados, cores indicativas de ambien
tes mais oxidantes, rasos e marginais.
O sistema de planÍcie de maré das margens da plataforma
do "mar Ïrati", portanto, tem em sua base uma associação de fi)
cies comumente encontrada nas modernas provÍncias fisiográficas
de ambientes costeiros dominados por marés. A presença de "red
beds" e estruturas bioconstruídas guardam semelhanças com o m9
delo do sur do Gorfo pårsico (sHrNN, 1983) e permite inferir
que estas fãcies formaram-se em climas quentes e áridos, sendo
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plausíve1 encontraf-.åe, nas áreas prõximas em associação com as
co1ônias estromatolíticas, sedimentos pertencentes a

pequenas

lagunas e "sabkhas" costeiros em que poderiam ter-se precipita-

do sais, concentrados pela evaporação de águas rasas¡ €R

zonas

de supramaré.

I

I

1

ì

1

I

¿l
l

FOTO

38 - Fotomicrografia de amostra

de

rocha dolomÍtica cole-

tada em Santa Rosa de Viterbo apresentando carapaças
de crustáceos (1), fragmentos ósseos de

mesossaurÍ

deos (2) , esteiras algálicas (3), pelotilhas
fecais
(4) . Aumento de 15X.
e pelóides intraclásticos
Nicóis cruzados.
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EVOLUçÃO ESTRUTURA,L

E

PALEOGEOGRÁFICA

PRINCIPAIS F'EIçOES ESTRUTURAIS ATIVAS DURANTE A
DA UNIDADE NO ESTADO DE SÃO

1.1

SEDTIV1ENTAçÃO

PAULO

Introdução
,l
No estudo das diversas associaÇões de

fácies e sistemas de
poslcionais pode-se compreender a lmportância do controle estru
tural na sedimentação da Formação rrat1. Mesmo em perÍodo geoló
gico corÌsiderado de extrema quletude tectônica '( "standstiIl")
na área da Bacia do paraná, a acumulação de sedimentos
"=t"rr"
subordinada ao comportamento de arcos, flexuras, depressões (ou
"embaciamentos") e alinhamentos estruturais como os indicaclos
na

FIGURÀ 3.

o paoel

por estas estruturas do embasamento
foi importante desde a delimitação da bacia até a sua história
tectono-sedimentar. A sua configuração geral foi-se modificando
desempenhado

no tempo geológico atnavés da movimentação de arqueamentos e de
pressões até que a área deposicional atingisse uma situação de
semi-lsolamento, responsável pelas caracterÍsticas faciológj-cas
dos depósitos formados ao tempo da sedimentação rrat1.
segundo ALMETDA (1980), na hlstória da Bacia do paraná

ve

rificou-se uma longa etapa de caracterÍsticas subsidentes que
permitiu a freqtlente ingressão do mar. Apõs o permiano Médio,
a evoJ-ução 'da bacia progrediu no sentido de crescente estabil-i
dade quanto ã magnitude de seus movj-mentos subsidentes e suas
camadas deixaram de apresentar

fósseis-Índice de ambiente

mal

l2s
I

rinho

aberto. Seria este o inÍcio

da fase geocrãtica da evolu

ção da bacia em que as condições continentais que a cercavam ti
veram primordiaJ- importância na organização deposicional que
ocorreu em seus domÍnios. Neste novo estágio de desenvolvimento
a importância estrutural

de duas direções antigas

NNE

e

NVJ,

her

daclas do embasamento, foi mantida. El-as determinaranl a orienta
ção das nrincipais estruturas de niaior ordem, sejani de caráter
subsidente ou ascendente.

a atividade tectônica abranÇada na região, durante o
Permiano superior, a bacia foi preenchida por sedimentos de
grande uniformidade latera1, cujas associações de fácies se es
tenderam por grandes áreas no interior das formações, principal
mente na Formação rrati. Apesar do quadro geral refl-etir um mo
mento de "calmarj-a" tectônica na região estudada, algumas estru
turas tiveram grande importância no tipo de sedimentação presen
te na Bacia do Paraná no tempo transcorrido do Kazaniano.
A ampla curvatura para l-este, desenhada pela área da bacia
na altura do Estado de são pauro, é o resultado d.a evoluÇão, du
rante o Paleozóico, dos erementos tectônicos presentes em sua
borda oriental cujos efeitos sobre a distribuição e estratigra
fia dos depósitos l-evaram SANFORD & LANGE (1960), NORTHFLEET et
al. (1969) e FÚLFARO (1g74) a proporem uma compartimentação em
duas sub-bacias: a de são paul-o e a de santa catarina.
Esta destacada reentrância aberta para wNW, apresentando
com

um

"embaciamento" pronunciado em território

paulista,

segundo

(1981), está situada entre duas zonas de tendên
cias ascensionais e estabeleceu-se como feição tectônica de vo
caçao subsidente a partir do carbonÍfero superior. para os au

ALMEIDA & MELO

I

tores (op. cit.

, a Depressão (ou "embaciamento") de são pauro
posicionada entre o Arco de Ponta Grossa e a Flexura de òoì-ânia,
)
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nas proximidades da borda original da bacia

a

nordeste,

muito

influiu na estratigrafia paleozóica paulista, que apresenta par
ticularidades, dificultando o estabelecimento de correlações es
tratigráficas com o resto c1a bacia nos estados sulinos, aproxi
mando-a mais de l4inas Gerais (Triângulo }linei ro), Goiás e Mato
Grcsso.

No cenário em questão, não há evidências de que as estrutu

ras

da margem

oriental

da bacia constituÍssem

rel-evos apreciá

,ambiente continental, do inte
rior e areas vizj-nhas à bacia, deviam dominar a paisagem da re

veis

.

Ãreas aplainadas

em

gião durante a deposição das formações Palermo e lrati no Per
miano Superior. O Arco de Ponta Grossa e a Flexura de Goiânia
mantiveram-se, contudo, como áreas positivas e foram em parte
responsáveis pelo fornecimento de terrígenos pelÍticos e psam!
ticos finos a estas unidades. Entretanto, o suprimento clástico
maj-s importante provinha de oeste e nordeste para o interior da
bacia, muito provaveÌmente devido a lnfluências dos arcos de
Assunção e Campo Grande.
A oeste do Estado de São Paulo estende-se a Depressão

tral (af,¡mfOa & MELO,.

Cen

, situada na faixa axial de direção
nort.e/nordeste, que sempre foi o eixo principal de deposição da
bacia. Na FIGURA 3, também estão assinalados os afinhamentos es
truturais de Guapiara e do Tietê.
1981)

L.2 Estruturas de Tendência Àscensional
O Arco

de Ponta Grossa é um arqueamento interior,

uma gran

de estrutura soerguida, com eixo ou charneira dirigida para
penetrando no interior

NW,

da bacia nos Estados de são paulo, paraná

e Santa Catarina. Representa

uma

reentrância da borda erosiva

,,,
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oriental que progride em direção à parte central do Estado do
Paraná, sentido para o quaÌ se deprime o eixo do arco.
Embora no Permiano t"tõdio,/Superior já se configurasse como
área positiva, separando as sub-bacias de São Paulo e Santa Ca
tarj-na, foi, contudo, no Triássico-Jurássico que o A.rco de Pon
ta Grossa tomou a feição que tem hoje, como resultado de um soer
guimento em abóboda (ALMETDA, 1983) .
Na zona de abrangência do Arco de Ponta Grossa, \[E]RA

(1973)

reconheceu três grandes {alhamentos desenvolvidos subparalela
mente ao seu eixo, os quais denominou de falhamentos da Serra

da Fartura, São Jerônimo-Curiúva e do Rio Alonzo. O primeiro jã

(I972) como Fissuramento
de Guapiara, nome que mais tarde veio a p.revalecer sob a desig
nação de Alinhamerrto de Guapiara (¡'nnnnrRa, 1982) . A região cen
tral do Arco de Ponta Grossa é definida pelos alinhamento subpa
ralelos de São Jerônimo-Curiúva e do Rio Alonzo.
Somente a partir da reorganização estrutural, ocorrida na
Bacia do Paraná no CarbonÍfero Superior, a atuação desse arco
se tornou mais acentuada. Segundo FÚLFARO et aI. (1980), duran
te o CarbonÍfero Superiorr/Permiano Inferior a espessura dos se
dimentos acumul-ados.sobre o arqueamento foi mais reduzida. Es
tes sedlmentos são arenosos e pobres em diamictito, se compara
do com os contidos no "embaciamento" de São Paulo a norte. FRÀ
KES &.CROWELL (I972) consideraram que a atuação dessa estrutura
de certo modo limitou as ingressões marinhas no "embaciamento,,
supracitado além de, provavelmente, constituir área de dispersão

havia sido caracterizado por

de

ge

leira.s

ALGARTE

.

o soerguimento do arco afetou a sedimentação
Pa1ermo, eü€ se tornou mais arenosa sobre o alto estrutural, en
No Kazaniano,

I

j
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quanto a Formação TatuÍ em São Paulo, equivalente às formações

Rio Bonito (parte superior) e Palermo no Paranã,'passa a manifes
tar aspectos J-itoIógicos que a individual-izam (ALMEIDA & MELO,
]eB1).
A deposição da Formação rrati

fez-se

toda a bacia,
num ambiente tectonicamente caImo, todavia, a contribuiCão detrítica do Arco de Ponta Grossa não devia ser insignificante.
Apesar de guase inativo enquanto região soerguida, continuou for
necendo parte do mdterial clástico que se dispersou no seu flan
co norte e principalmente nas áreas deprimidas a WNW da sua por
em quase

ção exposta, inibindo a formação de associações de fácies carbo
náticas, como pode ser constatado no mapa de paleofãcies (FIGURA
l-2)

.

estrutural positi
vo, indubitavelmente, continuou a atuar como área-fonte de terrí
genos durante a sedimentação Irati, como já o vinha fazendo du
rante a Formação Palermo (r'fCuna 13). Este fato pode ser compro
vado, também, analJ-sando-se os mapas de isópacas da Formação lra
ti (FIGURA 14), do Membro Taquaral (FIGURA 6), do Membro Assis
tência (FIGURA 7) e o mapa de distribuição dos tipos de r¡atéria
orgânica da unldade (FTGURA 15) apresentado por GOULART & JARDII{
(I982), que acusam uma predominância (>702) de matéria orgânica
do tipo continental sobre matéria orgânica do tipo marinha e mis
ta, no flanco norte do arqueamento, entre os alinhamentos de Gua
piara e do Rio Alonzo, a NW da faixa de afloramento. Esta concen
tração incomum de matéria orgânica do tipo continental adentran
do para a bacia, [â forma de um 1eque, indica a existência
de
uma área-fonte de material detrÍtico continental a sudeste, pro
veniente da área emersa do Arco de Ponta Grossa, durante a sedi
mentação da Formação Irati
O Arco de Ponta Grossa enguanto elemento
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A Frexura de Goiânia representa, segundo ALIVIETDA (1979) , a
borda de articulação ("hingellne"), entre o Cráton do paramirinr

e a região contÍguar rro Triângulo Mineiro, sul. de Goiãs e. nor
deste de São Paulo, menos estável e em movimento subsidente no
Pafeozóico sob a Bacia do paraná
HASUI et al-. (1975) reconheceram o carãter flexural desse
Iimi-te no Paleozóico e denominaram-na Flexura de Goiânia. Trata-se de uma feição pareogeográfica, estrutural e morfológica
constituída qomo um arqueamento que separaria as bacias cretá
ceas do Paraná e são Francisco no Triângulo Mi-neiro.
Esta zona flexurada coincidiu com o limite nordeste da ba
cia e, em função de sua natureza tectônica de borda de crãton,
teve persistente duração como componente de tendência positiva.
Durante o Paleozóico, deve ter infl-uenciado constantemente nos
limites deposicionais. das formações. As oscilações verticais
r

articul-adas nesta borda refletiram-se na formação de fácies e
no traçado das Linhas dos mapas de isópacas das diversas unida

des, como pode ser observado no trabal_ho de NORTHFLEET et
(1969) e ALrvrErDA (1980), (FrcURA 16) .

al_.

A Formação Itararé (permocarbonífero) , guê na Depressão de
São Paul"o indica depósitos marinhos intercalados em aÇumuIações

continentais e glaciais, nas proximidades da Flexura de Goiânia
torna-se menos espessa, mais arenosa e continental e passa a
ser substituÍda pela rormação Aquidauana. A Formação Tatul desa
parece nas vizinhanças desta borda, a sul de cajuru (sp) e só
reaparece no sul de Goiásr êIlt discordância angular sobre a For
macão Aquidauana. euanto ã rormação rrati, anterj-ormente reco
nhecida nos mapeamentos de superfície até as proximidades de Le.
me a ENE do Estado de São Paulo, foi identifÍcada neste estudo
ao norte do Rio Mogi Guaçu, como'associação de fãcies de um sis
ì
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tema de planÍcie de maré que estendia-se até a região de Santa

viterbo no nordeste do Estado, 25 km ao sur de cajuru.
'
A faixa aflorante da Formação rrati só ressurge ao sur de
Goiás, onde além das assocj-ações de fácies de folhelhos e carbo
natos, apresenta fácies estromatolÍticas siticificadas,
registradas por PAIRCHILD et aI. (1985). Estas bioconstruções, re
sultantes da ação metabólica de a1gas, são típicas de águas rim
pas e rasas de ambientes costeiros, como as planÍcies de maré.
Estas oÞupariam ãreas rebaixadas ao rongo da margem sE da Flexura de Goiânia. A estrutura atuou como el-emento limitante
ao
avanço das águas, sobre a qual também afl-uíram progradações de
leques costeiros, de direção geral sw, constituídos por terríge
nos pe1Íticos e psamÍticos finos semelhantes aos assinalados por
RAI{os & FoRMoso (1975), no perfil litológico do poço 2-oL-r-sp,
correspondentes ao j-ntervalo da Formação Tatuí e base da unj-da
Rosa de

de estudada.
Analisando-se o mapa de i-sópacas da Formação rrati (rrcuRe
14 ) , o mapa de porcentagens de areias da Formação palermo de

et aI.

(1969) e o mapa de distribuição dos tipos de
matéria orgânica da unidade, de GOULART & JARDIM (I9g2), obser
NORTHFLEET

material terrÍgeno psamÍtico e maté
ria orgânica de origem contj-nental, em forma de leque orientado
de NE para sw, sobre a borda da bacia, próxima à Flexura
de
Goiâniar rro nordeste do Estado de são paulo. Este aporte de ma
vamos uma concentração de

terial detrítico de áreas-fonte situadas em terras emersas, cor
respondentes ao norte do Estado e ao Triângulo Mineiro, assorea
va a bacia durante o Permj-ano superior, jâ ao tempo da sedimen
tação Tatuí.
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Os "Iobos" de lamitos continentais procedentes da Flexura

de Goiânia de NE para

e do Arco de Ponta Grossa, de SE para
NW, tinham orientações quase convergentes ao adentrarem na ba
cia, criando uma espécie de ãrea de domÍnio dos terrÍgenos, eu€
refrearam a formação de carbonatos na faixa sob influência des
tes materiais siliciclásticosr no sudoeste e norte paurista,
próximos às áreas atualmente ocupadas pelas calhas do médio Rio
Paranapanema e alto Rio Grande. Desta forma, a parte interna do
Estado de são Paulo, a ESE, ficou parcialmente protegida da ação
destes polos de dispersão de terrÍgenos, principalmente durante
climas maj-s secos, quando a contribuição terrÍgena se exauria
(FTGURA

SW

T2).

1.3 Estruturas de Tendência Descensional
A Depressão de São Paulo compreende a área do Estado

que

acolheu as maiores espessuras de sedimentos durante a deposição
das formações rtararé, Palermo, rrati e serra Alta, tratando-se,

portanto, da porção paulista da bacia, de caráter subsidente
mais significativo durante o Permiano. Constitui-se no elemento
estrutural capaz de expricar a individuarização de uma sub-ba
cia ou "embaciamento", com predominância de sedimentos mais fi
nos no centro-sul de São paulo.
A explicação para um maj-or espessamento das formações per
mocarboniferas no interior do Estado, até hoje, baseava-se no
pressuposto que nesta área havia um eixo

ou

calha deposicional

,

inj-cialmente atribuído ao Arinhamento Estruturar do Tietê, por
SAAD (r977) e depois ao Arinhamento de Guapiara por
FERRETRA
(1982).

Em

termos reais, não existe um eixo li-near de deposição,

mas sim uma

larga faixa mais deprimida de fundo plano, situada
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no espaço entre estes dois alinhamentos, que constitui a Depres
são de São Paulo. Trata-se, portanto,

de uma

região mais subsi

dente, Ditidamente demarcada nos mapas de Ísópacas e que na sua
parte mais ampla teve cerca de 200 km de largura, eüê the confe
riu a condição de depocentro regional do final do CarbonÍfero
ao Permiano Superior.

Entre o Stephaniano C e o Kazaniano, a área da bacia, que
compreende parte do Éstado de São Paulo, evol-uiu de uma sub-ba
cia glácio-marinha para um imenso golfo de mar epicontinental.
A importância da Depressão de São Paulo reside no fato de güe,

faixa subsidente, do interior do Estado, mais persistente
por este período, permitia a preservação de uma área submersa
relativamente protegida do aporte de terrígenos provenientes de
oeste, determinando o desenvolvimento de uma plataforma carboná
como

tÍca sobre a mesma. A borda leste da bacia estava cercada por
terras aplainadas, que despreendiam quantidades desprezÍveis de
terrÍgenos. A oeste para onde estava direcionada a abertura do
goIfo, o afluxo de terrÍgenos a partir de leques costeiros, si
tuados sobre o Arco de Ponta Grossa e Flexura de Goiânia, não
constituíram lobos de terrÍgenos tão progradantes que impedis
sem a formação de carbonatos na parte central- da depressão, o!
de se formou um corredor gue se prolongava até o depocentro

da

unidade a oeste do Estad.o.
Para a detimitação da Depressão de São Paul-o, foi muito im
portante a atuação dos dois alinhamento supracitados , uma vez
que balizaram no Estado uma área mais confinada, que
desenvol
veu sedimentação peculiar e distinta do restante da bacia
ao
su1, no transcorrer do Permiano.

I
I
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Estrutural de Guapiara tornou-se uma feição
magneticamente detectáveI sõ após o vulcanismo Juro-Cretáceo,
quando fraturas e fissuras da crosta terrestre, na região do Ar
co de Ponta Grossa, submetidas a esforços distensionai-s, foram
preenchidas por magma básico, segundo a direcão preferencial no
roeste. O número de corpos intrusivos de diabásio, assim consti
tuídos, são tantos que convencionalmente são designados como
O Alinhamento

enxame de diques,

Anteriormente, durante o Permiano, a faixa ocupada por

es

te alinhamento teria sido, guase com certeza, extensa zona de
fraqueza ou faÍxa com concentrações de descontinuidades parale
lamente orientadas, que vieram a se tornar as vias de acesso
preferenciais ãs intrusões de magma dos derrames basáIticos, da
Formação Serra cerät. Por este raciocÍnio, torna-se difÍciI acre
ditar que esta feição indicativa de zona de fraqueza estrutural,
nnis precisamente de descontinuidades (fraturas e fissuras
pro
fundas) da Plataforma sul-Americana pudesse, eventuarmente, tor
nar-se um êIemento positivo e atuar como barreira geográfica ou
alto submerso na área do municÍpio paulista de Fartura, ccxnc pro
pusera FERRETRA et al. (1981) para o Alinhamento de Guapiara.
os autores (op. cit.), por esta asserção pretendiam transfer'ir
atrÍbuição anteriormente conferida por FÚLFARO G97 4) ao contro
verso Alinhamento do Paranapanema como elemento tectônico a im
primir peculiaridades estruturais, estratigráficas e paleontoló
gicas na área da bacia no Estado de São Paulo, para a Formação
Estrada Nova.

Portanto, a possibilidade de barreiras físicas ainda que
Parciais, ficariam restritas às conseq{lências resultantes das no
vimentações diferenciais nas vastas áreas ou megablocos, situa

l
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dos entre as extensas linhas de descontinuidades (alinhamentos
do Rio Alonso, de São Jerônimo-Curiúva e de Guapiara). Nestes
megablocos, provavelmente, foram propiciadas as condições para
a formação de "1obos" terrígenos de orientação noroeste,
que
desempenharam concomitantemente o papel de barreiras submersas
amortecedoras de correntes meridionais e co-responsáveis pelas
características sedimentares no interior da Depressão de São
Paulo. AIi criou-se um paleonicho ecológico-deposicional protegidor €nr boa parter, das influências externas ao golfo configpra
do no Permj-ano Superior. Não se deve esquecer gue uma faixa da
entrada do golfo ao norter nê época, acabou ficando também em
parte bloqueada.
O leque costeiro dirigido para sudoeste, formado na borda
do golfo sobre a Flexura de Goiânia, atuou como um pólo disper
sor de terrÍgenos, restando somente um largo corredorr rrâ área
central do golfo, exposta a menores influxos siliciclásticos
proporcionados pelas áreas continentais relativamente elevadas.
O Alinhamento Estrutural do Tietê, estudado por COIÌvIBRA et
al. (1977) , tem orientação noroeste e estende-se pelo baixo va
Ie do Rio Tietê até rbitinga de onde dirige-se para são carros,
dali infletiria para Rio claro e Piracicaba, continuando até a
ilha de São SebastÍão. Sua origem remontaria ao Pré-Cambriano ,
referentes à área
onde ela passaria (Mapa Geológico do Estado de São paulo, esca
la 1:500 000 - IPT, 1981) não existem grandes falhas ou fratu
ras que possam comprovar o trecho fÍnal deste lineamento.
O traçado do alinhamento, descrito acima, difere
daquele
reconhecido por SAAD (rg77),' qr" da artura de rbitinga seguiria
aproxj-madamente a calha do médio Rio Tietê em linha reta até a
borda da bacia na região da cidade de Sorocaba

mas nos modernos mapas de rochas desta idade
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Eace às dificul-dades e divergências apresentadas pelos pro-

positores do elinhamento do Tietê, flo trecho entre a margem da
bacia e Ibitinga, nesta dissertação o mesmo foi mantido retj-Iineamente, segundo a direção regular encontrada na calha do baixo
Rio Tietê. Assim, a partir da calha do Rio Paraná, de NW para SE
no rumo de lbitinga, estende-se por São Carlos e Leme seguindo
até a borda da bacia no município de Mogi Guaçu e, finalmente ar
ticulando-se ou mesmo continuando no pré-Cambriano através da Fa
lha de Jacutinga, estudada por Rodrigues (1976).
Este novo traçad.o contempla amplamente a delimitação
da
área de maj-or subsidência, observada nos diversos mapas de isópa
cas da seq{lência permocarbonifera de NORTHFLEET et aI. (1969), e
permite entender a origem e posição dos conglomerados de lbicatu
prõximo ao limite demarcado pelo alinhamento, Do bloco mais soer
guido a norte. Também explica a separação dos sedimentos das For
mações Itararé (a sul) e Aquidauana (a norte) na área de afloramentos, onde trecho do Rio Mogi Guaçu se sobrepõe ao lineamento.
Aqui não está em cogitação se a estrutura compartimentou ou
não as unid.ades, como sugeriu SOUSA (1985) ao considerar o linea
mento do Rio Tietê como limite das formações Estrada Nova (Serra
Alta e Teresina) e Corumbataí, no Kazaniano. Na verdade, o aljnhamento ã o referencial quera grosso modo, separaria unidades t
privilegiando o domínio de associações faciológicas de maior influência continental sobre a região a norte desta linha demarcatória, não se descartando as recorrências da zona de transição t
que podem ser freqtlentes ao longo de seu traçado.
No entanto, várias eviclências comprovam o papel balizador
do alinhamento no PermocarbonÍfero. Como já foi mencionado, é a
nordeste do mesmo que passam a ser assinaladas as caracterÍsti
cas de sedÍmentação mais contj-nentais da Formação AQuidauana.
I
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VAUX

Outra evidência encontra-se, êrn seção estratigráfica de STE
et al. (1986), sobre um trat,o deposicional da Formação Tat,uÍ

na borda nordeste. AIi, êfr área elevada a norté do alinhamento,es
tabeleceram-se os leques aluviais da margem emersa, próxima a lbi

catu. Já na porção deprimida logo a sul, à margem da Depressão de
São Paulo, ao redor de Assistência, formaram-se barras Iitorâneas
de maré. E, finalmente, na parte interna da faixa abatida, ã altu
ra da rodovia Castelo Branco, depositaram-se as fácies de plataforma e costa-fora ("offshore") da parte central do golfo.
Formação
A ausência de exposições sedimentares tÍpicas da
Irati, a norte de Leme, dando lugar a sedimentos litorâneos
de
águas rasas atribuÍdos ã Formação CorumbataÍ, foi constatada por
FREITAS et al. (1979), e corroborado pelo Mapa Geológico do Estado
de São Paulo, escala l:500 000 - IPT (f98I). Este fato também é
uma prova da atuação da estrutura,no Permiano Superiorr âo separar as associações de fãcies de plataforma de seus equivalentes
de planÍcie de maré
Entre Leme e Porto Ferreira, a norte, sondagens citadas por
MEZZALIRA (L97L) atravessaram sedimentos da Formação Irati. Estes
não só apresentavam-se mais delgados, mas também exibiam tonalida
des diferenciadas, mais claras, €R relação aos folhelhoq encontrgr
dos a sul do alinhamento. Segundo mapa de isópacas

da

Formaçao

et aI. (1969), o limite setentrional desta unidade está logo a sul do alinhamentQ
Tais constatações tendem a confirmar uma conexão entre o Ali
nhamento do Tietê e a zona de falhamento de Jacutinga, que se configura como limite meridional do Maciço de Guaxupé de AI,MEIDA et
aI. (L976) , e conseqtlentemente sugierem haver uma prováve1 relação
entre o alinhamento e a borda sul do referido maciçorna área reco
Ì¡erta pela BacÍa do Paraná.
Serra AIta de

NORTI{FLEET

J

r4t
cEoLoGIÀ, HISTÕRICA REGTONAIJ

E CONTEXTO

DA SEDII{ENTAçÃO

A história deposicional da Bacia do Paraná em São Paulo
como foi observada no inÍcio deste CapÍtulo, desenrolou-se jun
tamente com a evolução de suas estruturas de maior ordem

(arquea

mentos, def¡ressões e flexuras) , e, portanto, elas estão intima
mente associadas, tal qual ocorre Para toda a área da bacia. A

interpretação e identificação dos diversos estágios e configura
ções alcançadas durante sua evolução tectono-sedimentar é um
tanto complexa, mas não é difÍcil de ser acompanhada, pelo me
nos no intervalo correspondente ao Neopaleozóico, seja pelo re
gistro de assembléias fossilÍferas relativamente abundantes, co
mo pela ausência de complexos fenômenos tectono-magmáticos como
os que afetaram a Plataforma Sul-Americana no l"lesozóico (AL¡{EIDA,
1980)

.

et al. 1L974) distinguiram quatro seqtlôncias estra
De acordo
tigráficas nas bacias intracratônicas brasileiras.
ci
com os autores (op. cit.), estas seq{lências correspondem a
clos tectono-sedimentares ou est,ágios de evolução em cada ba
cia, relativamente bem individualizados, distintos no tempo e
que a afetaram como um todo, embora com evolução dinâmica diver
'sa a cada época na mesma bacia. Na Bacia do Paraná os três pfi
SOARES

meiros estágios de evolução correspondem à etapa de estabiliza
ção da plataforma e o último ã etapa de sua reativação tectonomagmática.

Paulo, faz parte do terceiro está
gio, de iclad.e permocarbonífera (Seq{lência Delta: fase glacial e
pós-glacial),de SOARES et al. (I974) .
A fase glacial estendeu-se do CarbonÍfero Superior (Stepha
niano C) ao permiano U6dio. Foi caracterizada pela retomada da
A Formação lrati,

em São
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subsidência da bacia acompanhada de algumas i-ngressões do mar.

Refletiu uma situação de inquietação tectônica com constituição
de três áreas mais subsidentes, uma delas na região central de
que
São Paulo, e atuação dos arcos marginais e transversais
muito influíram na sedimentação, tendo mesmo o Arco de Ponta
Grossa limitado as ingressões marinhas vindas do sul, ao inte
rior da Depressão de São Paulo (af,tqffOe, 1980) .
A movimentação tectônica das estruturas marginais e transversais å bacia, aliada a possÍveis movimentos gIácio-eustáticos
e epirogênicos em seu interior, causaram grandes variações ver
ticais e horizontais de litofácies que muito dificultam a divisão estratigráfica
das formações Itararé e Aqui-dauana, e suas
correlações entre regiões diferentes da Bacia do Paraná.
(L982) discordam quanto à
ALMETDA (1980) e FÚLFARo et al.
classificaçao da Bacia do Paranã entre o Devoniano e o Permiano
Inferiorr ITrâs concordam que entre o Permíano Médio e o Triássico
as caracterÍsticas da bacia permitem classificá-Ia como uma si
nõclise (bacia intracratônica). Este termo é usado principalmen
te na literatura geológica russa e refere-se a grandes estrutu
ras negativas de plataforma continental. BATES & JACKSON (f980)
descrevem a sinéclise como extensas áreas com depressões regio
nais de d.ezenas a centenas de milhares de km2, resultantes de
lento movimento descendente da crosta no decorrer de diversos
períodos geológicos. São megaestruturas crustais de forma apro
ximadamente circular ou alongada com mergulho das camadas muito
suaves nos flancos. Apresentam atividade tectônica mÍnima, quan
do muito estão sujeitas ãs influências de movimentos verticais
de longa duracão e de baixa intensldad,e, tfpicos de áreas cratô
nicas ou plataformais.
I
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A fase pós-glacial implanta-se na bacia após uma erosão par
cial dos sedimenLos de borda da fase anterior. Para este estudo,
es
é a seqtlência mais importante, uma vez que a Formação lrati
tá diretamente relacionada ã evolução do extenso mar epiconti

nental, gue conduziu a sedimentação a partir de uma transgres
são marinha verificada no Permiano Médio. Em São Paulo, esta fa
se inicia-se com a deposição predominantemente sÍltica da Forma
ção Tatui, j-ndj-cando o dominio de um mar de baixa energia que
ia se transformando, enquanto paralelamente estabelecia-se uma
calma tectônica que prosseguiria até o final do Permiano. Re
presenta o intervalo de tempo de maior expansão da sinéclis" n;
leozóica, o que acarretou um máximo de transgressão na bacia de
posicional, formando-se um ambiente epicontinental, sempre raso,
com declive do fundo muit,o baixo que facÍIitava o ingresso do
mar por vastas regiões, previamente aplainadas nos processos
erosivos assocj-ados à regressão marinha anterj-or (FIGURA 17).
As condições de confinamentor guê foram impostas no mar
epicontinental a partir de determinado momento de sua existên
cia, são aqui interpretadas como o resultado de uma convergên
cia de fatores tectônicos e eustáticos iniciada no Permiano Mg
dio, na faixa ocidental do continente gondwânico. É conhecida
como fase tardi-hereiniana de diastrofismo da Região Andina, se
gundo ALMEfDA et al. (1978). Embora a correlação desta
fase
diastrófica com os movimentos havidos por esta época seja difi
cil o certo é que a partir de então algumas modificações
na
área da bacia podem ser detectadas.
A tendência ao basculamento para leste, da borda ocidental
da bacía, segundo observaram NORTHFLEET et ar. (1969) , inj-ctan
do o deslocamento gradual de seu depocentror eüê se encontrava
na região noroeste do Rio Grande do sul, ã época da sedimenta
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ção Pa1ermo, e que passa a se localÍzar no centro do Paraná du
rante o "tenqn lrati", provavelmente, 6 uma das conseq{lêncÍas da

tectônica tardi-herciniana. Com a migragão do eixo deposicional
da bacia, o mar epicontÍnental Palermo foi submet,ido a um processo de "engolfamento" no j-nterior do contínente. O canal de
ligação inicial com o oceano, se não ostensivo, foi ao menos in
termitentemente aberto ã entrada de águas e organismos de mar
aberto, através de passagem rasa e/ou estreita possivelmente si
tuada na parte sul da bacia. Haveria ainda a possibil-idade de
duas ou mais vias de ingresso, uma entre o sul do Escudo Uru
guaio/Sul-Rio Grandense e o Arco de Martin Garcia e outra a su
deste da bacia, entre Santa Catarina e Rio Grande do SuI (fn$

Sinclinal
de Torres, ambas a partir de um primitivo (paleo ou proto) ocea
no Atlântico. A terceira rota de comunicação possível, mas mais
remota, seria para oeste através das bacias marinhas andinas,
que estariam em conexão com as bacias de Paganzo, Chaco-Paraná
e Paraná no Carbonífero (r'nexns & cRowELL, L972 e AMOS, 1972) .
Esta situação de maior interioridade do mar epicontinental
pode ser o resultado da elevação lenta dos arcos Pampeano Oci
dental/Oriental e de Martim Garcia gu€, no Permiano Inferior a
Médio, respectivamente, separaram a Bacia do Chaco-Paranã da Ba
cia de Paganzo e interromperam provavelmente a via de acesso ao
mar aberto entre o Arco de Martim Garcia e o Escudo Uruguaio,/
sul Rio Grandense (r'naxes & cRowELL, L972 e AMoS, L972) (FrG.fB).
No final do Permiano Médio, restaria como único canal de
ligação com o oceano a área que viria a ser ocupada pelo Sincli
nal de Torres. Este confinamento mais acentuado da área de pla
taforma epinerÍticar €nì decorrência, modificou o ambiente de se
dimentação que tornou-se mais sapropélico, e impróprlo ao in
KES & CROWELL, I972), onde atualmente posiciona-se

o

I

I
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FIGURA I8

Reconstrução paleogeográfìca das bacias carbonífe
ras (esquerda ) e permì anas (d'i rei ta ) da parte me
ri di onal da Amér'i ca do Sul (conf orme AMOS , 1972)
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gresso de organismos adaptados ao mar aberto. Ao que tudo indi

ca este ambiente euxínico predominou primeiro na Bacia Chaco-Pa
raná que foi submetida a um isolamento inicial maior, ."pr"s.d.
que ficou entre os arcos Pampeano Ocidental/Oriental e de l4artim
Garcia a noroeste, oeste e sudoester pêlo Escudo Uruguaio,/Sul
Rio Grandense a sul e sudeste e pelos arcos do Rio Grande e As
sunção a sudeste e norte, ainda que restasse passagem estreita

e rasa a Ieste, entre estes dois últimos arcos.
DAEMON (1969, apud NORTHFLEET et aI.,
1969), atribuiu a
Formação Chacabuco ao início do Permj-ano M6dio, sendo equivalen
te ãs formações Palermo, rrati, serra Alta e Teresina. os esporomorfos encontrados na formação definida na Argentina seriam
de qualquer modo mais antigos que os das unidades corresponden

tes da bacia do Paraná, pois estas situar-se-iam entre o fim do
Kunguriano e Kazaniano (Permiano Superior). Assim o ambiente eu
xÍnico representado pela Formação lrati (Kazaniano) também m!
grou no tempo e no espaço, provavelmente, junto com seu depocen
tro e respectivo níve1 de mesossaurÍdeos.
A calma tectônica que se instalou no Permiano Superior con
tribuiu no desenvolvimento do ambiente euxÍnico, ûo transcorrer

da expansão da ãrea de sedimenfação sobre a prataforma. os fa
tos supraci-tados são indÍcios prováveis dos reflexos remotos,
embora pouco atenuados, da

fase tardi-herciniana

da Cadeia

An

dina Paleozóica sobre a evolução tectono-sedimentar da Bacia

do

Paraná.

Nas condições euxínicas vigentes no Permiano Superiorr

ôS

áreas onde o suprimento de terrÍgenos era mais constante passa
ram a apresentar formação de fol.helhos argilosos pirobetumino
sos ou ricos em matéria carbonosa, como pode ser observado no
mapa de paleofácies nas regiões l,l, sw e NI¡l do Estado.
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Quanto ãs fácies carbonáticas, sua geração obedeceu um con'

trole seletivo, acumulando-se maÍs na parte central e sud.este
d,a bacia em'São Paulo, onde e quando a presença de clásticos tqt
rÍgenos era mínima se comparada com as áreas próximas aos póIos
de irradiação de terrÍgenos situados sobre a área de influência
da Flexura de Goiânia (a nordeste) e ao longo do eixo do Arco
de Ponta Grossa (a sudoeste). Contribuições de oeste, junto às
regiões distantes do Arco de Assunção e
Arco de campo Grande,
não devem ser descartadas embora boa parte d.este material clás
tico devesse depositar-se mais prõximo ã borda ocidental e área
da Depressão Central (depocentro).
Portanto, a área da Depressão de São paulo, entre os ali'
nhamentos de Guapiara e do Tietê, ficou guarnecida respectiva
mente ã SE e NW por pótos de dispersão de material siliciclásti
co que penetravam bacia adentro. O Arco de Ponta Grossa e a FIe
xura de Goiânia, embora pouco ativos, ainda preservavam um ca
ráter positivo que thes permitia descarregar fluxos de sedimen
tos finos que eram dispersos por correntes e ondas litorâneas,
nas áreas prõximas a estas margens, como mostra o mapa de paleo
fácies.
Os esporomorfos,das formações

Tatui, Irati,

Serra AIta

e

Teresina são praticamente os mesmos, denotando um ciclo sedimen

tar único, conforme observacão de DAEMON & QUADROS (1970) , que
posicionaram este ciclo no Permiano superior, época de maior es
Labilidade na bacia. As unidades acima referidas equivaleriam,
na Bacia Chaco-Paraná, ã Formação Chacabuco onde foi assinalada
a presença de fácies peIÍticas pirobetuminosas contendo mesos
sauríCeos (ef,MSIDA, f980)

.

(f969) ao referirem-se à tendência de
basculamento da Bacia do Paraná para tester oo inicÍo do permla
NORTI{FLEET

qt

et alii
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no Superior, consideraram gue o ambiente euxínico que deu
gem

ã f'ormação lrati

ori

teria migrado no tempo e no espaço, pois

o

já havia se estabelecido na Bacia do Chaco-Paraná no iní
cio do Permiano t',tédio, idade que DAEMON (1969, apud NORTFIFLEET

mesmo

et aI.,

1969) atr:ibuíra aos sedimentos da I'ormação Chacabuco.

Se o ambiente de sapropeis da F'ormação Irati

se desfocou do fj

nal do Per¡niano Mõ:dio ao início do Per:miano Superior, ent.::'e

c)

nordeste argentino e o norte da Bacia do Paraná, então como já
foi assinalado anteriormente a migração dos mesqssaurÍoeos adap
tados a estas condicões deve ter sido concomitante. Neste caso

a linha de tempo (cronozona de mesossaurídeos) que estes
rep
teis demarcariamr €fr determinado nÍvel da unidade (equivalente
ãs associ-ações faciolõgicas V, VI e VfI do Membro Assistência
no Estado de São Paulo) ao longo de toda a bacia, merece uma
criteriosa reavaliação.
Do expostor pode-se concluir que as formações palermo (fa
tuÍ), frati e Serra Alta acumularam-se em grande extensão da ba
cia, numa época de "calmaria" tectônica. Essa quietude se mani
festou tanto nas áreas cristalinas marginais, então pouco soer
guidas e potencialmente limitadas à liberação de clásticos
fi
nos, como na subsidência da bacia guêr seguindo o mesmo padrão,
só permitiu o empil-hamento de modestas espessuras de sedimentos
subaquosos, em geral uniformes e sem descontinuidades. A sedi
mentação processou-se em superfície pIana, próximo ao níve1 de
base de acumulação, freqflentemente em fundos pouco afetados pe
los movimentos superficiais das águas.
Durante o Kazaniano, as áreas marginais e transversais es
tavam quase estatil-izadas ("standstil-1" ) e em parte niveladas
pela erosão, porém, nem por isso deixaram de contribuir no forne
cimento de terrigenos que escassa e fj-namente
desprendiam'se
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das partes menos arrasadas circunjacentes à bacia. Este aporte
sedj-mentar, no entanto, não foi capaz de compensar a recluzida

velocidade de subsidência do depocentro e da região centro-sul de

por conferir à sinéclise, uma propensão
à bacia famélica ("starved basin") A Formação rrati,
oriuncla
de um mar epicontinental com plataforma rasa na qual predomin¿r
ram características de amL¡ientc e'u>líl.i:-cc-¡, ïepreisenLal j¿l cr rirãx-i
mo de confinamento, gue todavia não foi total, dessa bacia
enr
Ienta subsidência.
Ao final deste ciclo no Permo-Triássico, o mar epicontinen
tal em constante transformação terminou por ser assoreado. O
processo de colmatagem responsável pelo fim desse mar do Permia
Do, segundo modelo proposto por GAMA JR. (1979) , deveu-se
a
três sistemas deposicionais penecontemporâneos: a Pl-ataforma
Epinerítica Serra AIta, o Sistema Deltáico Serra do Espigão e a
Planície de tvlaré CorumbataÍ. As unidades sobrejacentes I a par
tir daí, depositaram-se em ambiente totalmente continental.
São Paulo, guê acabaram

CAPÍTULO IX

CONCLUSõES

Neste estudor a respeito dos litotipos
Iógicas componentes da Formação Irati

e associações facio

no Estado de São

foram selecionadas as seguintes conclusõcs,

consicleradas

Paulo¡
de

maior importância:
I

1.

paulista, a Formação ïrati pode ser subdivi
dj-da nos membros'Taquaral (inferior) e AssistêncÍa (superior) .

em

território

Ao longo da faixa aflorante ambos podem ser reconhecidos pg

las peculiaridades de seus litotipos. Em subsuperfÍcie suas
caracterÍsticas petrográficas podem ser identificadas
em
testemunhos de sondagens €, na ausência destesr Þelo padrão
e contraste das curvas dos perfis de raj-os Gama, obtido" rrå=
perfurações para prospecção de hidrocarbonetos;

o contato inferior em geral concordante entre o Membro Taquaral e o topo da Formação TatuÍ (equivalente em São patíIo
ã Formação Parermo) foi colocado na passagem. gradacionar dos
folherhos siltosos cinza escuros intercalados nos arenitos'
e sÍltltos ci-nza esverdeados, a partir do hor j-zonte em que
primeiros passam a predominar sobre os úrtimos no per:=
fil da seção litoestratigrãfica.
Em testemunhos de
sonda
gens a distinção desta passagem não é difícir, pois os sedimentos da unidade inferior apresentåm freqüentemente rei
tos perturbados por bioturbação;
atualmente não se observa uma prováver discordância

3.

a Formação TatuÍ e o
,. '!i

Membro Taquarat

entre

r eüê exj-stiu na orla

i

,)
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taL

U.cia de seäimentação. A erosão, na Depressão Periférica
Paulista, eliminou os leitos de conqlomerados continentais
que deveriam ocupar uma parte da borda ENE da bacia e que
só pode ser observada no distrito de fbicatu., Estes deposj
tos são parte de ]eques aluvÍais e barras fluviais recober
tos pela transgressão que afogou a margem enìersa e deposi
i

tou os fol-hel-hos siltosos da base clo Tacluatral, determinando
localizadamente uma superfÍcie de descontinuidade

;

os psamitos e ruditos aflorantes em Assistência, na base da
unidade, não representam evidências discordantes entre as
Neste trabalho são lnterpretados
formações Tatuí e Irati.
transporta
parte dos depósitos da região de Ibicatu,
dos, retrabalhados e redepositados em condições subaquosas
juntamente com restos de peixes, na base da unidade em fai
xas proximais à borda ENE.
como

A associação de sedimentos rudáceos e restos fósseis é

um

forte indÍcio de que ocorreram tempestades, cuja ondas maj-s
enérgicas, a1ém de movimentarem os clásticos mais grossðs,
introduziram modificações no meio ambiente que acarretaram
grande mortandade de organisnos sepultados junto
5.

com

os tem¡:estitos

o Membro Taquaral é composto por uma sucessão sedimentar ba
sicamente terrÍgena, em que se destacam os folhelhos silto
sos cinza escuros identificados em superfÍcie e subsuperfÍ

cie na maior parte da bacia em São Paulo. Quanto aos psam!
tos e ruditos da base, regj-onalmente desempenharam o papel
de fácies basais da unidade;

j
I

.,

j
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a

a seção fitoestratigrãfica

do ¡"errbrb.Assistênc;i-a foi

separa

da em quaÇro sucessões sedimentares ¡ conìpr:€endendo cada uma
conjuntos de litotipos de caracterÍsticas si-ngulares. O pg
drão de energia das águas, envolvido na formação dos

tes de sedimentos, foi o fator determinante na

paco

segmentação

efetuada.

A seqtlência inferior constituída parcialmente por rochas de
origem quÍmica representa o ambiente de maior estagnação e
restrição encontrada na bacia. A sucessão sobrejac,ente en
globa folhelhos lamosos sem betume e calcarenitos dolomiticos,
de até 4 m de espessura, revelando que o transpor
te das partÍcu1as efetuou-se em meio aquoso de rel-atj-va agj- r

em bancos

tação. Os conjuntos superiores, com acamamento rítmico e
sedimentos fj-nos, indicam uma sedimentação de amb j-ente ra
zoavermente restrito, sob ãguas tranqtlilas, e fortemente in
fluenciada pelos fatores climáticos;
na Formaçao rrati,

entre a faixa de afroramentos e a parte
centrar da bacia, foram reconhecidas sete associações facio
Iógicas. Excl,uindo as fácies marginais da base do Taquaral,
as demais associações de fác'i es estão desenvorvidas em qua
se toda a extensão da área de estudo;
'

8.

as associações de fácies geradas pela interação entre pro
cessos sedimentares e meio ambiente, refletem, na Formação
rratir âs variações eustãticas no nÍver de base do interva
1o considerado. Nestas condições, desde que tenha ampra dis

tribuição no sitio deposicional, cada grupo de fácies corres'
ponder €m particular, a um determinado estágio de subida,
descida'ou

mesmo

de estabilidade do níve1 das águas;

i

t,
o
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no íntervaro de deposição da unidade, foram identificados
dois ciclos transgressivo-regressivos completos e um tercei

ro cuja fase transgressiva atravessou os limites com as
unidades justapostas. Um evento contínuo de estabitização
do nível das águas foi registrado entre o segundo e tercej

ro ciclos. O resultado desta longa paralização foi
mentação regida pcla alternâncja climática;

uma sedj

10. a primeira fase transgressiva, registrada na borda da bacia,
foi marcada pelo retrabalhamento parcíal e recobrimento de
sedimentos continentais por folhelhos siltosos, não betumi
nosos, do Membro Taquaral. A etapa seguinte de regressão
foi conspÍcua a ponto de tornar o ambiente de sedimentação
tão restrito e estagnante gue resultou em um mar residual
hipersalino depositário de sedimentos quÍmicos evaporíticos;
I

11. o processo de colmatagem, iniciado na área paulista da Ba
cia do Paraná, não se consumou devido a um segundo cic 1o
transgressj-vo-regressivo. O retorno da influência marinha,
no sitÍo deposicj-onal- semi-restrito, foÍ assinalado
pela
presença de "bo1as" de glauconita em folhelhos lamosos com
restos de peixes fossilizados i
L2. marcas ondulad.as de.peguena amplitude (t L2 cm) e brecha
intraformacional ("plat pebble breccia") são elementos pre
sentes em áreas, respectivamente, de pouca profundidade e
de exposição subaérea de sedimentos. Na segunda fase regres
siva' o recuo da faixa litorânea ficou impresso nos sedimen
tos de fundo ao alcance de pequenas ondulações e no greta
mento e remobilização de fragmentos encontrados nas camadas
do "banco" dolomítico;
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,
13,

o evento de.'estabilizaçãor êffi relação a fase regressiva

an

terior, apresenta um aumenLo do níve1 das águas, mas sua
principal característica está na alteração do regime cli
mático.

clima essenci-almente semi-árido a árido da fase anterior:
deu lugar a uma alternância cíclica, de fregtlência harmô
nica, representada por perÍodos úmidos e secos. fsto esta
O

beleceu,ao nível da sedimentação, uma estratificação

tabu

Iar rÍtmica de grande regularidade litotógica e geométrica.
A relação entre a espessura dos estratos e o respectivo tem
po de deposição ainda está por ser desvendado;
14

o terceiro ciclo transgressivo--regressivo pode ser observa
do apenas parcialmente, visto que somente a seção da fase
transgressiva está presente no topo da Formação Irati.
Es
ta caracterj-za-se pela presença de l-eitos rítmicos menos
regulares, por vezes lenticularizados, aIém de apresentar
um crescente espessamento dos estratos nas porções superio
res, principalmente aqueles constituÍdos de terrígenos;

r5.

do

mesmo modo

que a terceira fase transgressiva teve sua

cont j-nuidade através das unidades superi-ores,

a

passagem

da Formação Irati para as formações Serra Alta (centro da
bacia) e CorumbataÍ (borda da bacia) foi assinalada por in
termédio de contatos concordantes transicionais.
Diferenças nas unidades justapostas, como a ausência

de

leitos carbonáticos expressj-vos, presença mais acentuada
de materi-al siltoso nos folhelhos e raros leitos com betu
Irìêr permitem inferir o estabelecimento de sÍtios deposicio

t

¿¿

1
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nais menos restritos, com melhor circulração das águas
um clima mais úmido isento da periodicidâde anterior;
16

em

resumo, a Formação Irati,

e

enquanto unidade da bacia in

tracratônica do Paraná, foi interpretada neste estudo co
mo parte de um sistema deposicional de plataforma, desen
volvido concomitantemente a um amplo episódio de trans
gressão gue expandiu os limites de um mar epicontinental
no Permiano Superj-or;
I

t

17.

'!

a origem e distribuição de sete associações de fácies '{Fo
ram control-adas por três ciclos transgressivo-regres=;r";
de menor escala, responsãveis pelos processos sedimenta
res dominantes no sÍtio deposj-cional, da base do .Grupo
Passa Dois, no Estado de São Paulo.

_-_-J
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