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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi determinar as relações cle contato entre o Grupo
Passa Dois e a Formação Pirambóia no Estado de São Paulo. Este contato foi por muito
tempo referido como uma desconformidade, caracterizando um grande hiato no registro
sedimentar da Bacia do Paraná. O "regolito fóssil", considerado o marco principal deste
contato, seria um intervalo de brechas na base da Formaçåo pirambóia.

Através do estudo de fácies foi reconhecida a atuação de processos
deposicionais regidos por marés no "regolito fóssil", intercalando produtos da deposição
de sedimentos finos e de exposição e constituindo, da base para o topo, uma sucessão
de fácies com passagem transicional entre depósitos de porções cada vez mais altas de
planícies de maré.

Algumas características deste intervalo, como a conståncia litológica ao longo
da faixa de afloramentos, o contato transicional com as unidades do topo do Grupo
Passa Dois (formaçöes Corumbataí, Teresina e Rio do Rasto) e o posicionamento

estratigráfico característico, permitiram o estabelecimento de nova unidade
litoestratigráfica denominada Camada Porangaba, substituindo a denominação "regolito
fossil" e passando a integrar o topo do Grupo Passa Dois.

Sobre esta camada ou sobre a Formação Corumbataí, sempre em contato
abrupto, estão os arenitos da Formação Pirambóia, considerados de origem eólica, com
fácies de duna e interduna. O comportamento das paleocorrentes foi estudado nesta
unidade, propondo-se novos procedimentos para o tratamento de dados. Obteve-se um
sentido geral NW+SE para os paleoventos que atuaram na deposição da base da
unidade.

A inexistência de hiatos expressivos, de feíçöes de erosåo ou de exposição
prolongada foi demonstrada pelas relações de contato entre as unidades presentes,
pela persistência das feiçöes paleogeográficas e condições climáticas áridas e ainda
pela gênese dos depósitos, a qual mostrou a continuidade da deposição em planícies

de maré na Camada Porangaba.

Na Formação Teresina foram ainda reconhecidas evidências de atividade
hidrotermal em superfície, representada por corpos silicosos do tipo geiseritos na região
de Anhembi.



ABSTRACT

The aim of the present study was the knowledge of the contact relations between
the Passa Dois group and the Pirambóia formation. This contact has been considered a
disconformity, expressing a large hiatus in the sedímentary record of the paraná basin.
The "fossil regolith ", the mark of this contact. is a breccia bed in the Pirambóia formation
base.

A facies study allowed the recognit¡on of tidal-controlled deposition the "fossil
regolith," intercalating fine sediment and exposition products and constituting, upward, a
facies succession that records the transitional passage of progressively higher locat¡ons
of tidal flats.

The litholog¡c constancy in the outcrop strip, the transitional contact with the top
of corumbataí, Teresina and R¡o do Rasto formations (passa Dois group) and the
stratigraphic position are some characteristics that permitted the creation of a new
stratigraphic unit called Porangaba bed, in substitution to "fossil regolith', and
considered as parts of the top of Passa Dois group.

on top of Porangaba bed or corumbataí formation, arways in sharp contact,
there are the Pirambóia formation sandstones that have an aeolian control, composed
by dune and interdune facies. The behavior of the paleocurrents was studied in this unit,
with proposition of new procedures for the data treatment. The result was a NWasE
general trend for the paleowinds responsible by the deposition of this unit.

The demonstration of the nonexistence of large hiatus, erosion marks or large
time expositions has been achieved through the contact relations between the present
units, the continuity of paleogeographic configuration and the genesis of the rocks,
which prove the continuity of sedimentation in tidal flats yet in the porangaba bed.

ln Teresina formâtion hidrothermal activity in surface has been recognized by
the presence of siliceous bodies resembling geyserits in Anhembi region.
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1 INTRODUÇÃO

o contato Passa Dois - pirambóia foi considerado como uma das mais
importantes e notáveis desconformidades do registro geológico da Bacia do paraná
(e.9. Gordon Jr. 1947, sanford & Lange 1960, Gama Jr. et al. 1982, zatán ef at i990),
demarcando hiato erosivo eiou deposicional expressivo. Entretanto, vieira (1973) e
Riccomini et al. (1984), no Estado do paraná, descreveram passagem transicional
entre depósitos do Grupo passa Dois (Formação Rio do Rasto) e da Formação
Pirambóia. Lavina ('1991) reconheceu, no Estado do Rio Grande do sul, passagem
transicional entre os depósítos do Grupo passa Dois e a Formação sanga do cabral
do Grupo Rosário do Sul, considerada correlata à Formaçâo pirambóia.

No Estado de são paulo, o contato entre rochas do topo do Grupo passa Dois
(unidades corumbataí, Teresina e Rio do Rasto) e da base da unidade pirambóia foi
sempre caracterizado como uma discordáncia, cujo marco seria a camada denominada
genericamente por "solo fóssil" (e.g. washburne 1930, Almeida & Barbosa 19s3),
"regolito fóssil" (e.9. Almeida lgs4, soares 1973) ou simplesmente,'brecha,,(e.g.
Fúlfaro 1970), interpretada como originada por pedogênese e/ou por processos
físicos, trativo ou de fluxo gravitacional.

Procurou-se demonstrar que o contato passa Dois - pirambóia caracter¡za-se
pela inexistência de hiato deposicional expressivo e/ou de hiato erosivo como referido
em textos (e.9. soares 1973, zalán ef a/. 1990), mas por variaçöes ambientais que não
implicaram em retrabalhamento ou erosão do topo de unidades sotopostas.

Nesta demonstraçåo foi aplicada a análise de fácies, com posterior síntese dos
possíveis paleoamblentes e a paleogeografia. para tanto foram necessárias: a
catalogação dos dados existentes, a busca de novos detalhes em afloramentos e a
utilização de métodos de tratamento de dados que permitissem bom entendimento do
binômio processo-produto de cada fácies.

A pesquisa foi realizada principalmente em afloramentos nos quais estivesse
exposto o contato entre os topos das unidades Teresina, corumbataí ou Rio do Rasto
e base da Formação Pirambóia. os afloramentos foram buscados, em sua maior parte,
na atual borda leste da Bac¡a do paraná no Estado de são paulo (porçåo ocidental da
Depressão Periférica), em duas faixas, uma de direção NE-sw, entre as localidades
de santa Rosa de viterbo e ltapetininga, onde ocorrem exposiçöes dos contatos
Corumbataí - Pirambóia e Teresina - pirambóia; e outra de direçåo E_W, de
Itapetininga a Fartura, onde ocorrem os contatos Teresina - pirambóia e Rio do Rasto
- Pirambóia (Figura 1). Nestas duas faixas estão presentes, de maneira descontínua,
os afloramentos dos contatos.
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2 MÉTODOS E TÉCNICAS

2.1. Análise de fácies

A análise de fácies constituiu o escopo principal do presente trabalho. Foram
escolhidos métodos e técnicas, tanto na obtenção quanto no tratamento de dados, os
qua¡s permit¡ram a identificação e interpretação das fácies.

Fácies sedimentar é o conjunto de atributos cJe uma rocha ou unidade
sedimentar que a distingue de outras unidades associadas ou adjacentes. sendo
assim, a fácies pode ser definida com base nos aspectos: a) litológico, que envolve
características mineralógicas e texturais; b) estruturas sedimentares, com destaque
para as que permitem definiçäo de paleocorrentes (úteis também na interpretação
paleogeográfica); c) conteúdo fossilífero; d) aspectos geométricos, ou seja, forma dos
corpos ou pacotes rochosos.

sucessåo de fácies constituí-se de uma série de fácies, as quais passam de
uma para outra, com progressivas mudanças em suas características.

Ambiente sedimentar é a parte da superfície terrestre caracterizada por
propriedades físicas, químicas e biológicas, sujeitas a controles como: fauna, flora,
clima, profundidade, salinidade, correntes e tectônica (Selley 19gS)

A análise de fácies e posterior definição de sucessões e ambientes
deposicionais foi executada nas seguintes etapas:

O Descricão - ldentificação, definição e descriçåo de fácies;
Ø lnterpretacão - análise dos processos sedimentares geradores (físicos,

quÍmicos e biológicos) das fácies e definiçäo de sucessões;
O Síntese - combinaçäo dos processos geradores e da evolução da

deposição, com interpretações paleoambiental e paleogeográfica.
o estudo de fácies tem como principio a "Lei de correlaçâo de Fácies de

walther", a qual foi resgatada e adaptada por autores como Visher (196s) e Middleton
(1 973), podendo ser assim sintetizada: somente estarão superimpostas aquetas fácies
que puderem ser observadas lado a lado no presente. Fraser (19g9) alerta que o
inverso da lei náo é necessariamente verdadeira, pois uma seqüência vêrtical pode
não reproduzir uma distribuição lateral de fácies. walker (1992) ressalta que se o
contato entre duas fácies for gradacional, então representa ambientes que estiveram
pelo menos uma vez lado a lado, mas, se houver contatos abruptos (sharp) ou
erosivos, não há como identificar se os ambientes foram adjacentes ou não.



2.2. Obtenção de dados

2.2.1 . Pesquisa bibliográfica

constituiu-se principalmente da compilaçáo de dados existentes sobre o tema,
onde foram procurados o estágio atual do conhecimento do contato passa Dois-
Pirambóia, e de uma revisão sobre as unidades que o compóem.

o item 3 deste trabalho concentra dados básicos sobre estas unidades e a
divisão adotada.

Também foram revistos temas como: técnicas e métodos analíticos em
sedimentologia e conceitos de fácies e sistemas deposicionais,

2.2.2. Trabalhos de campo

os trabalhos de campo se concentraram na procura de informaçöes para o
desenvolvimento do tema, com detalhamento de afloramentos conhecidos e busca de
novas exposiçöes do contato estudado

Foram executados segundo métodos convencionais, ao rongo da faixa de
afloramentos da borda leste da Bacia do paraná no Estado de säo paulo (Figura 1),
valendo-se da malha viária bastante densa neste Estado. são numerosas tanto as vias
pavimentadas, onde foram encontrados os melhores afloramentos, como as não
pavimentadas, importantes no rastreamento do ¡ntervalo em estudo. Nos afloramentos
foram descritas seçöes, coletadas amostras para análise e dados para estudos de
paleocorrentes.

Para orientação no campo foram utilizadas folhas topográficas, nas escalas
1:50.000 do IBGE e'1:10.000 do Plano cartográfico do Estado de são paulo, e mapas
geológicos locais (e.9. Fúlfaro 1970, Landim 1970). A figura 1 e o anexo (item 13)
apresentam os principais locais de estudo.

2.2.3. Dados de subsuperfície

os dados de subsuperfície foram obtidos em relatórios de poços perfurados
pela PETRoBRÁs na Bacia do paraná no Estado de são paulo e constituíram
importante complementaçâo para as informações obtidas em rochas aflorantes.

De todas as campanhas de perfuração, a de maior utilidade foi a executada
para pesquisa do arenito asfáltico da Formação pirambóia no Estado de são paulo,



cujos resultados foram apresentados por Roncaratti (1971) e rhomaz Filho (1972).
Nestes trabalhos estão descritos os testemunhos provenientes de 13 perfurações
rasas, com testemunhagem contínua, locadas em áreas de ocorrência de exudaçöes,
co¡ncidentes com os altos estruturais de carlota prenz, Guareí, Bofete, porto Martins,
Piapara e Anhembi. Essas perfurações atingiram e âmostraram o contato entre as
unidades Teresina e Pirambóia.

2.3. Tratamento de dados

2.3.1. Análise sedimentológica

o principal objetivo desta análise, seja em afloramento, amostras de mão,
seções delgadas ou em microscópio eletrônico, foi a obtenção de parâmetros texturais,
estruturais e composicionais que permitissem a melhor caracterização das fácies, dos
processos geradores e consequentemente dos sistemas deposicionais envolvidos.

Para rochas siliciclásticas buscou-se os parâmetros composicionais, tipos de
cimentaçåo e relaçöes de contatos entre gräos.

Para rochas carbonáticas, arém dos parâmetros texturais, foi também
interpretada a gênese dos gråos (aloquímicos), através de análises macroscópicas,
microscópicas e composicionais, valendo-se também de técnicas como microscopia
eletrônica e tingimentos com alizarina (Adams et at. 1984).

Na classif¡cação de rochas foram utilizados os critérios de Folk (1974) e
Pettijohn (1975) para sedimentos siliciclásticos e de Folk (1974) e Dunham (1962) para
sedimentos carbonáticos. A nomenclatura das rochas fol baseada em coimbra et al.
(1992), que apresentaram proposta misturando denominaçöes de origem latina e
grega (como arenito pelítico), considerada mais usual e não prejudicial a
compreensåo. Para estruturas sedimentares foi utilizada classificação proposta por
coimbra ef a/ (1993), que reune várias classificaçÕes existentes (e.g. pettijohn 197s,
Tucker 1981, Allen 1987, selley 1988 ), confrontando parâmetros direcionais, gênese
e momento de formação.

2.3.2. Análise de paleocorrentes

o estudo de paleocorrentes teve sua origem nos trabarhos de sorby na
metade do século XlX, sendo seu uso formalizado no segundo quarto do século XX
por Brinkman (apud Miall 1992). A análise de paleocorrentes constitui importante



ferramenta para o estudo de rochas sedimentares, sendo útil nas ¡nterpretaçöes de
fácies (Tucker 1989) e da paleogeografia, permitindo a identificaçåo das possíveis
áreas-fonte, a direção das correntes em paleocanais, comportamento dos paleoventos
e posições de paleolinhas de costa.

No presente estudo os resultados mais consistentes foram obtidos na base da
Formaçäo Pirambóia, a qual apresenta camadas com estrat¡ficaçöes cruzadas de
médio e grande porte. Foram medidos em campo, os rumos de mergulho de estratos
cruzados da Formaçåo Pirambóia, que estivessem até 10m acima das camadas de
brecha (regolito fóssil) ou da Formaçâo corumbataí, preferencialmente onde o contato
fosse visível. Tal procedimento buscou a obtenção de um controle estratigráfico, o qual
permitisse a correlaçáo entre os vários pontos de coleta.

A seguir é proposto um método de tratamento de dados que busca, além da
obtenção da direção predominente de atuaçåo do agente de transporte, uma forma
clara e completa de apresentação gráfica dos resultados obtidos.

Para a apresentação e estudo das paleocorrentes optou_se pela
representação bidimensional em distribuiçäo circular, considerada a mais adequada
para interpretação rápida e direta e de melhor apresentação visual. Foi buscada uma
forma de análise modal e polar das rosáceas que não recorresse a padröes pré-
estabelecidos (gabaritos), nem pessoais (avaliação visual).

os resultados foram obtidos através de dois tipos de distribuição: contínua e
em intervalos (descontínua).

Foi obtido o vetor médio, ou seja, a média geométrica na distribuição circular
contínua, com significado de direção média de atuação dos agentes de transporte. os
valores de magnitude proporcional ao número de dados (consistência) e do desvio
padrão angular, serviram como parâmetros para avaliar a representatividade do vetor.

Na distribuição em intervalos buscou-se resultados näo muito ev¡dentes na
distribuição contínua. Na escolha da dimensão dos intervalos foi observada a clareza
na apresentação, a conseqüente facilidade de interpretação e a manutenção das
divisöes em quadrantes sendo então escolhido o intervalo de 30o.

Foram obtidas seis configurações diferentes, através de rotaçöes de 50, das
qua¡s foi escolhida aquela com vetor médio mais próximo daquele calculado na
distribuição contínua, considerada entåo a menos afetada pela distribuiçåo em
intervalos.

A distribuição em rosáceas permitiu as análises modal e polar, com as quais
foi possível reconhecer direções principais e secundárias de atuação do agente de
transporte. A análise polar foi feita baseada na distribuição das freqüência,
apresentando-se como alternativa para as análises baseadas em padröes pré-
estabelecidos, que em geral são apenas ,,parecidos', com as obtidas.

Foram usados os seguintes procedimentos para a obtenção dos parâmetros:



O Distribuicão contínua

- Cálculo do azimute do vetor médio VM (média geométrica):

l;."n, ìlL¿

vM = arctanl +L_ I ttl
I l"o'o. II L,l
\r I )

onde a representa a medida azimutar do vetor do mergurho medido, n o
número total de medidas.

o valor azimutal do vetor foi obtido após análise do sinal da soma dos senos e
dos co-senos para identificação do quadrante do vetor calculado trigonometricamente.

- cálculo da razão de consistência RC (magnitude do vetor resultante
proporcional ao número de dados):

RC == -l
n

- Cálculo do desvio padråo angular (oA)

oA = 199:Jtn_R)
t3i

Ø Distribicão em intervalos de 30., rotacionáveis

Adotou-se, como representação gráfica, por diagramas circulares em
intervalos de 30', onde os limites de classes foram rotacionados de so em so. os
critérios para a adoção deste intervalo foram: a melhor visualização e a preservação
da divisão em quadrantes

- Cálculo do azimute do vetor médio VMI:

{2t

VMI = arctan

å r 30'+t 5" ìl) y cen-- - llL¿' . llr=r L ll^:+- il0<k<6
- x.30'+k 5' ll) v côs-- llL.' a llx=r . /l

{4}



onde y representa a freqùênc¡a no intervalo x.30o e k o fator de rotação. os
cálculos dos senos e cossenos såo feitos a partir do valor médio do intervalo.

- Cálculo da razäo de consistência RCI (magnitude do vetor
proporcional ao número de dados):

o= t,i lo=o.un!\Í 2 ) t?'' z )1"- -"

- Cálculo do desvio padrão angular (oAl)

.u -t89:_Jñ-lÐ {6}

resultante

{5}

@ Análises modal e polar

O estabelecimento dos intervalos modais obedeceu a seguinte condição:

I¡ >i+ol l7j

onde l¡ é a freqüência no intervalo i, f é a freqüência média por intervalo,
resultado da divisäo do número total de dados pelo número de intervalos e ol o desvio
padråo da distribuiçäo nos intervalos.

Os valores de r e de ol foram assim obtidos:

nI i8)

I" 

-
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ol=1l "tlnl {e}

onde n é o número total de dados, nl é o número de intervalos.

A condição {7} é val¡dada se considerada a distribuição das freqüências como
uma distribuição normal onde o campo limitado pelos valores ma¡ores que a média
mais um desvio padrâo contêm os valores anômalos mais altos (Figura 2 - área em
preto).
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Figura 2: Areas definidas pelos valores da média de dados por
intervelo mais e menos um desvio padrão em distribuição
normal. A área mais escura indica os valores
anomalamente mais altos e a área mais clara os valores
anomalamente mais baixos.

Este critério, porém, pode indicar a existência de mais de um intervalo que
satisfaça a condição {7} exigindo assim uma avaliação das polaridades. Para isso é
proposta a seguinte classificação para os tipos de distribuição de dados de
estraticações cruzadas (modificado de Potter & Pettijohn 1977, Tucker 1981, Selley
1985 e Pettijohn et al. 1987), como apresentada na tabela 1.

NUMERO DE MODAS POLARIDADE
UNIMODAL unipolar

BIMODAL unipolar: menor ângulo entre
médios dos intervalos modais igual a 30o

pontos

bipolar:
Oaquda - menor ângulo entre os pontos

médios dos intervalos modais igual a 60o
@ortoqonal - menor ângulo entre os pontos

médios dos intervalos modais igual a g0o

Oaberta - menor ângulo entre os pontos
médios dos intervalos modais é igual a 120" ou 1S0o

@simétrica - ângulo entre os pontos médios
do intervalos modais é igual a 180"

POLIMODAL unipolar: menor ângulo entre os pontos
médios dos intervalos modais igual a 30o

randônica: qualquer outro arranjo com três
ou mais intervalos modais

Tabela 1: Padrões de distribuição de intervalos modais segundo o critério de polaridade.

Os intervalos anomalamente altos foram considerados como a direção ou as
direçoes principais de atuação do agente responsável pela geração da estrutura com
características d irecionais.

Entendido o significado geológico dos intervalos definidos como
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anomalamente altos, nota-se que a ut¡lizaçâo simpies da moda em sua definíção
clássica (o intervalo com a maior freqüência) pode ser incompleta e insuficiente para o
caso de paleocorrentes. o método proposto procurou também substituir a
interpretação "visual" ou de comparação com padröes pré-estabelecidos,
estabelecendo critério único, claro e reproduzível.

Métodos computacionais mais antigos, como o de pincus (19S3 e 1956), com
36 intervalos de 10', foram certamente propostos para facilitar cálculos manuais, em
uma época onde o uso de cérebros eletrônicos (calculadora eletrônica ou de
computador) nåo realizava-se em grande escala. No exemplo citado, o grande número
de intervalos buscava a minimlzação dos efeitos da divisão por intervalos, verificada
pela menor diferença entre a direção do vetor médio e a média aritmética.

Para exemplificar o procedimento ora adotado foram montados diagramas: O
de distribuição contínua, Ø com intervalos de 10" (como o de pincus 1953) e O de 30.
(estas duas últimas com as respectivas rotaçöes), utizando-se sempre o mesmo
conjunto de dados provenientes da base da Formação pirambóia.

A figura 3A apresenta os dados em uma d¡stribuição contínua em gráfico
c¡rcular, estando representado também o rumo do vetor médio (este sem relação com
sua magnitude) e fornecendo os valores da magnitude do vetor, valor do vetor médio e
desvio padrão angular.

Na figuras 3 B e C estão os resultados obtidos com a aplicação do método
proposto por Pincus (1956), com intervalos de 10o e uma rotação de S..

Os diagramas confeccionados em intervalos de 30o, em 6 configuraçöes
diferentes, a partir das rotações de 5u , estäo apresentados na figuras 4 AaF.

Os resultados demostraram que as rotações são úteis, permitindo a obtenção
de distribuições com resultados mais próximos dos da distribuição contínua (Figuras
3A E 4C).

Cabe ressaltar que o procedimento nunca deverá estar dissociado da análise
de fácies e de seus processos geradores, o que realmente poderá fornecer uma
interpretação mais próxima da realidade. A não observação destas relações tornam o
método um simples "artifício", com pouco significado geológico.

Todos os cálculos e desenhos foram realizados pelo programa AZIMEDI ,

desenvolvido pelo autor no Laboratório de Sedimentologia do lnstituto de Geociências
da Universidade de Säo Paulo. O programa foi elaborado na linguagem BASIC, versão
MS-DOS QBASIC 1.0.

O fluxograma geral do programa está apresentado na figura 5. Os resultados
desta análise estão apresentados e d¡scutidos no item 4.5.2, referente às
paleocorrentes da Formação Pirambóia.



1¡!F11?,40
RC=53,7t
DVA=48,84

Figura 3 A.Diagrama circular com dados de paleoconentes plotados (o) em distribuição contínua.
B e C. Resáceas com distribuição dos intervalos de 10" e rotação de S..
. número total de dados = 15 (42,8s', 90., ioo", 104., 108", 112", 114,11s.,12c,,12e.,180., 200., 204., 310.)



Figwa 4: Rosáceas com distribuição dos dados de paleoconentes em intervalos de 30. e rotações de S.(rot = rotação em graus; VM = vetor méd¡o)

rot=25o
vtF118, ? 

o



DISTRIBUIÇÃO DAS MEDIDAS

EM INTERVALOS DE 30 O

Et\¡ 6 CONFTGURAç0ES

DIFERENTES, OBTIDAS POR

ROTAçÕES DE 5 O

DO VETOR MÉDIO DE
CADA CONFIGURAçÃO

ESCOLHA DA DISTRIBUIçÃO

CUJO VETOR CALCULADO

TEM O VALOR I\4AIS

DAOUELE CALCULADO EM

DrsTRrBUtÇÁO coNTINUA

CALCULO DA FREOÜÊNCIA

N¡ÉDIA DA DISTRIBUIçAo

ESCOLHIDA

ESCOLHA DOS INTERVALOS

¡/ODAIS

APRESENTAçÃO DOS RESULTADOS

Figure 5t Fluxogreme geral do programa AZIMEDI, ut¡lizedo no
tratamento dos dados de peleocorrentes



2.3.3. Determinaçáo de argilominerais

o estudo de argilominerais vísou a obtenção de dados para complementação
das informaçöes sobre as rochas estudadas. os métodos analíticos utilizados na
ident¡ficação de argilominerais foram: difratometria de ra¡os X e microscopia eletrônica
de varredura.

A identificação de argilominerais é considerada ferramenta ¡mportante em
caracterizações ambientais (e.9. Millot 1 970), climáticas (e.g. Singer i 984) e na
análise da evoluçâo diagenética (e.9. Wilson & Pittman 1977).

Uma das respostas mais lmportantes buscada na investigação de
argilominerais é a definição de sua gênese, se alogênicos (sindeposicionais ou
inlroduzidos após a deposição), preenchendo poros, ou autigênicos (neoformados ou
regenerados) em processos diagenéticos.

Argilominerais alogênicos tendem a refletir as condições das áreas-fonte, o
agente de transporte e as condições do sítio deposicional. Já os autigênicos refletem
principalmente as condiçöes pós-deposicionais (singer 1994), ou eventualmente do
meio deposicional no caso de autígenos precoces.

2.3.3.1. Difratometria de raios X

Foram analisadas 21 amostras por difratometria de raios X. Na preparação
estas foram desagregadas, dispersas em água destilada e sifonadas após duas horas
e três minutos de decantação, obtendo-se assim a fração menor que 4p. Amostras
que apresentaram cimentaçáo carbonática (sete no total) foram quebradas em prensa
hidraúlica, pulverizadas em moinho de esferas e em seguida tratadas com HCI
(tomando-se o cuidado de se diluir rapidamente o ácido) Estes dois tipos de materiais
foram fixados sobre lâminas de vidro.

Três procedimentos foram adotados para a maioria das amostras: natural,
exposta à atmosfera de etilenoglicol e aquecida a s00oc. Estes procedimentos
provocam variações na estrutura do argilomineral, permitindo uma identificàção mais
precisa.

As análises foram executadas em difratômetro de raios X composto por
gerador modelo lRls 6 e goniômetro zElss uRD6 com motor que permite a aquisição
contínua de dados, acoplado a microcomputador. Foi utilizada radiação cuKc¿ e
obtidos registros na forma de d¡fratogramas gráficos. A tabela 2 apresenta os
resultados obtidos.



2.3.3.2. Microscopia eletrônica de varredura

Foram analisadas 31 amostras com microscópio de varredura, modelo JEOL
JsM T3304, do lnstituto de QuÍmica da UNESp em Araraquara, sob a supervisão do
Prof. Dr. Max Brandt Neto.

o procedimento de obtençäo de dados por este método começa com a fixaçáo
de fragmento de amostra de aproximadamente 3x4mm sobre um cilindro do bronze de
1cm de altura por 0,9cm de diâmetro com esmalte incolor. posteriormente vários
suportes destes såo colocados sobre um disco de alumínio e então são levados para
metal¡zação com ouro 24k (quilates) em vácuo por 2 minutos.

Esta montagem é colocada no microscópio e submetida à observaçåo em
monitor de televisão, com aumentos de até dez mil vezes. As imagens selecionadas
são então fotografadas.

A microscopia eletrônica de varredura fornece informações sobre a forma do
argilomineral, permitindo interpretação genética sobre estê.



Tabela 2: Resultados obtidos por d¡fratometria de raios X e por microscop¡a eletrônica de vanedura (MEV).



3. ESTÁGIO ATUAL DE CONHECIMENTO SOBRE O CONTATO PASSA
DOIS - PIRAMBÓIA

As unidades Grupo Passa Dois e Grupo são Bento foram originalmente
descritas e definidas no clássico trabalho de white (1908) sobre carvåo na Bacia do
Paraná. classificadas entåo como "séries", compunham o "sistema de santa
Catarina".

No Estado de São Paulo, os trabalhos da antiga Comissão Geográfica e
Geológica, iniciados no final do século XlX, tiveram como um dos principais resultados
o Mapa Geológico do Estado de São Paulo na escala 1:2.500.000 (Florence &
Pacheco 1929), onde foi representada a distribuiçåo das unidades da Bacia do
Paraná.

Desde então surgiram varias propostas diferentes de divisão e nomenclatura
lítoestratigráfica, nem sempre baseadas em critérios adequados. Entre os principais
fatores que ocasionaram o surgimento de tais propostas estão: a realização de
trabalhos em áreas restritas da bacia (principalmente os pioneiros), com conseqüente
dificuldade de correlação devido às variações laterais dos depósitos, e a utilização de
critérios variados na divisåo das unidades. Fator complicador adicional foi a idade dos
depós¡tos, também não consensual, o que contribuiu para a inferência de hiatos
muitas vezes por simples correlação com outras bacias.

As dimensões do intervalo estudado, constituído pelas porções finais dos
topos das formaçöes Teresina, Corumbataí e Rio do Rasto (Grupo passa Dois) e as
camadas iniciais da base da Formação Pirambóia (Grupo são Bento), não permitiram
maiores inferências sobre a divisåo litoestratigráfica.

Assim, com o objetivo de evitar a simples reproduçäo das propostas de divisäo
e nomenclatura litoestrat¡gráfica existentes, bem apresentadas em vários trabalhos
(e.9, Melo e Sousa 1985, Lavina 1991 ), foi adotada a divisåo apresentada por Almeida
& Melo (1981), de abrangência regional e cartografada no Mapa Geológico do Estado
de São Paulo em escala 1:500.000 (Bistrichi ef a/. 1981), somando-se ainda a
proposta de Hachiro efa¿ (1993) para o Subgrupo lrati (Figura 6).

3.1 . As unidades do Grupo Passa Dois

No Estado de São Paulo a primeira citaçåo conhecida sobre depósitos do
Grupo Passa Dois foi feita por Andrada e silva & Andrada (1827 apud Baptista ef a/.

1984), ao referirem-se à "pedra calcárea" às margens do rio Corumbataí.



A denominação "Folhelho da Estrada Nova" foi empregada pela primeira vez
por white (1908), em trabaihos nos estados sulinos, para os folhelhos cinza e
variegados, com concreções de sílex, camadas arenosas e restos vegetais, que
ocorriam na "estrada nova do Rio do Rasto", entre o "Folhelho preto de lraty', e o
"Calcareo da Rocinha".

As denominações Teresina e serrinha foram sugeridas por Euzébio de oliveira
(então membro da antiga comissão Geográfica e Geológica do Estado de sáo paulo)
e apresentadas por Moraes Rego (1930). posteriormente, em 1947, Gordon Jr.
reformulou a proposta estratigráfica para as formações Estrada Nova e Rio do Rasto,
incorporando-lhes respectivamente os termos Serra Alta e Morro pelado 

.

os trabalhos da antiga comissão Geográfica e Geológica do Estado de são
Paulo, resultaram no reconhecimento da unidade corumbataí, definida por pacheco
(1927), relacionada então à "Série Passa Dois,,de White (1908)

Segundo Almeida & Melo (1981 ), as unidades em superfície do topo do Grupo
Passa Dois, sáo a Formação corumbataí, ao norte do divisor de águas dos rios Tietê
e Piracicaba, a Formaçåo Teresina, ao sul do referido marco e a Formação Rio do
Rasto, representada pelo Membro Serrinha, que aflora na porção sul do Estado, nas
imediações das cidades de Fartura e sarutaiá. As unidades supracitadas foram assim
descritas por aqueles autores:

a) Formação Corumbataí - apresenta em sua porçåo inferior
argilítos, siltitos e folhelhos cinzentos a roxo-acinzentados, seguindo-se uma sucessão
de camadas de argilito e arenito. ocorrem também bancos e lentes de calcário. As
estruturas sedimentares mais freqüentes são estratificaçöes plano-paralelas e
cruzadas de baixo ângulo, laminação f/aser, marcas onduladas e gretas de contração.
o uso do termo corumbataÍ na denominação destes depósitos foi justificado pela
impossibilidade de individualização dos depósitos correspondentes às unidades
serra Alta e Teresina. os contatos da Formação corumbataí foram considerados
concordante com o topo da unidade lrati e erosivo com a base da Formação
Pirambóia. Na unidade ocorrem bivalves, ostracodes, conchostféceos, peixes e restos
vegetais.

b) Formação Teresina - caracferiza-se pela alternåncia de
lâminas ou camadas de folhelhos, argilitos, siltitos e por vezes calcários. Apresenta
como estruturas sedimentares mais comuns marcas onduladas, gretas de contração,
laminaçäo flaser e laminação plano-paralela. são transicionais os contatos com as
formações serra Alta (sotoposta) e Rio do Rasto (sobreposta). o contato com a base
da Formação Pirambóia tem sido considerado erosivo. Os fósseis reconhecidos nesta
unidade foram bivalves, restos de peixes, conchostráceos, ostracodes, plantas e
palinomorfos.
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c) Formação Rio do Rasto, Membro Serrinha (membro inferior) _

compreende uma sucessão de arenitos muito finos e s¡ltitos, de cores esverdeadas,
passando a avermelhadas no topo. lntercalam-se nestes litotipos folhefhos, arenitos de
granulação média e calcários oolíticos ou estromatolíticos. As estruturas encontradas
são estratificaçöes plano-paralelas e cruzadas de baixo ångulo e laminação f/aser.
Ocorrem blvalves, conchostráceos, ostracodes, restos de peixe e de plantas e
palinomorfos.

3.2. A Formação Pirambóia

As primeiras tentativas de divisão da unidade Botucatu, tal como definida por
Gonzaga de Campos (1889), aparecem nos relatórios da Comissão Geográfica e
Geológica do Estado de são Paulo dos anos de 1916 e 19i7 (comissäo Geográfica e
Geofógica do Estado de Såo Paulo 1917 e 1918 respectivamente), onde a parte
inferior foi denominada "grez de Pirambóia", superposta às "camadas de corumbataí"
e sotoposta ao "grez de Botucatu".

Pacheco (1927) definiu a unidade "grez de Pirambóia', como unidade
exclusivamente arenosa que constituiria a porçáo inferior do "Triássico" no Estado de
São Paulo.

A primeira descrição com aspectos distintivos entre as unidades pirambóia e
Botucatu verifica-se em oliveira (1930 - atribuida por aquele autor a Joviano pacheco)

onde o "Arenito Botucatu" foi descrito como arenito grosso, sem argila, vermelho e com
"grânulos bem rolados" de quartzo e "mal rolados" de feldspato e o "Arenito pirambóia,'

como arenito fino, sem feldspato e "claramente argiloso em vários locais".

O trabalho de Soares (1973) constituiu importante avanço nos estudos da
Formação Pirambóia no Estado de Sáo Paulo, com a caracterização da formação nos
seus aspectos textura¡s e estruturais, reconhecendo a partir disso duas fácies, uma de
canal fluvial e outra de transbordamento.

A Formação Pirambóia, que no Estado de Såo Paulo faz contato com os topos
das unidades Corumbataí, Teresina e Serrinha, foi descrita por Almeida & Melo (1981)
como uma sucessão de camadas arenosas, avermelhadas ou rosadas, constituídas
por arenito de granulação fina e média, possuindo maior proporçáo de fração argilosa
na porção inferior. Foram destacadas estratificações plano-paralelas e cruzadas
tangenciais na base, de médio a grande porte. Quanto ao conteúdo fossilífero, foram
reconhecidos conchostráceos, ostracodes, escamas de peixes e restos vegetais.

Alguns autores (e.9. Washburne '1930, Soares '1973) apontaram, na Formaçäo
Pirambóia no Estado de São Paulo, a presença de intervalo basal, const¡tuído por
brechas, sobreposta às unidades Teresina, Corumbataí e Serrinha.
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Para melhor articulação e compreensão do texto, esta camada foi tratada
separadamente (ltem 4.4), recebendo a denominaçáo de brechas do contato,
representando então o "regolito fóssil", "solo fóssil" ou ,,brecha', nas denominaçöes
correntes.

3.3, ldades dos depósitos

os sedimentos do topo do Grupo passa Dois foram considerados de idade
neopermiana (e.9. white 1908, pacheco 1927, Daemon & euadros 1970, zalán et at.
1990, Lavina 1991 , Rohn i99s), existindo também op¡niões sobre sua deposição
durante o Mesozóico (e.9. Du Toit 1927, Moraes Rego 1930, oppenheim 193s,
Ragonha'1984 e 1989, cunha & França 1993) e ainda, em menor número, a admissão
de idade permiana média ou mais antiga (e.9. sanford & Lange 1960). para Almeida &
Melo (1981), as unidades corumbataí, Teresina e serrinha teriam idade kazaniana.
Porém, os fósseis conhecidos das unidades do Grupo passa Dois ainda nåo foram
suficientes, do ponto de vista qualitativo, para o estabelecimento de idades mais
confiáveis, pr¡ncipalmente no Estado de São paulo.

Dipnóis das formaçöes Terêsina e corumbataí, foram considerados por
Ragonha (1989), em comparação com exemplares da índia e Europa, como triássicos.
Também foram utilizados por aquele aulor ceratodus e Xenacantódios como
evidências adicionais para a idade proposta.

Lavina (1991) considerou totalmente permianas as unidades do topo do Grupo
Passa Dois, baseado principalmente em tetrápodes fósseis encontrados na unidade
Rio do Rasto e na Formação sanga do cabral (do grupo säo Bento e considerada
contemporânea), correlacionáveis com espécimes de bacias africanas (que apontam
para tais idades).

Rohn & Lavina (1993) apontaram como argumentos para manutenção da
unidade Passa Dois integralmente no permiano as presenças de tetrápodes no topo
da Formação Rio do Rasto; flora glossopteridea, esfenófitas, licófitas e
gimnospermas; bivalves; placas dentárias de Dipnois; palinomorfos; somando-se
aspectos da história deposicional do grupo.

O palinólogo Roberto F. Daemon (informação verbal, 1993), baseado em
dados fornecidos por palinomorfos, afirmou, em debates do primeiro simpósio sobre a
cronoestratigrafia da Bacia do Paraná, que o topo da Formação Rio do Rasto, na
Serra do Cadeado, teria idade eotriássica.

A Formação Pirambóia no Estado de são paulo, tida como mesozóica, não
apresentou até o momento fósseis que fornecessem idades confiáveis e precisas. sua
idade tem sido inferida através de suas relações com o topo das unidades com as
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quais mantém contato (formações: Rio do Rasto, Teresina e corumbataÍ) e com a
base da unidade Botucatu. A unidade Botucatu, porém, tem apenas seu topo com
idade estimável, devido ao contato com os derrames basálticos da Formação serra
Geral, estes datáveis por isótopos. Também tem sido usada a correlação com as
unidades de outras porções da bacia como o Grupo Rosário do sul. Assim, a
deposiçåo da unidade Pirambóia pode estar inserida em algum intervalo de tempo
compreendido entre o Eotriássico e o Neojurássico.

souza ef al. (1971) descreveram fragmentos de Licopodiops,s derbyl na
Formação Pirambóia próximo do contato com a Formação corumbataí. Tal achado
indicaria idade permiana para os depósitos, porém, indÍcios de transporte em alguns
fragmentos e presença no mesmo jazigo de conchostráceos e ostracodes (cypridea),
tidos por aqueles autores como indicativos de idade transicional entre o Jurássico e o
cretáceo, tornaram o achado um problema. Este assunto foi retomado por Fúlfaro
(1972), o qual considerou a presença de fragmentos de Licopodiopsrs indicação de um
intervalo de tempo menor entre o final da deposição passa Dois e início da deposição
Pirambóia. outros autores limitaram-se apenas a c¡taçâo do achado. No presente
trabalho náo foram encontrados elementos que pudessem oferecer solução para tal
problema.

Lavina (1991) considerou a unidade pirambóia permiana pela correlacão com
a unidade sanga do cabral e as relaçöes de contato com a Formação Rio do Rasto.

Estas incertezas quanto as idades dos depósitos têm afetado a questão do
contato Passa Dois-Pirambóia, principalmente no Estado de são paulo, resultando no
estabelecimento de largos hiatos (erosivos e/ou deposicionais) na tida discordância
entre as unidades Passa Dois e pirambóia. Estes hiatos inferidos chegam a variar
entre alguns milhões de anos (e.9. soares 1973; zalán ef. a/ 1990) até quase uma
dezena de milhões de anos (Rohn 199s), o que tentar-se-á demonstrar pouco
provável.



4 UNIDADES PRESENTES NO INTERVALO ESTUDADO

o intervalo estudado constituiu-se das porçôes superiores das unidades
Corumbataí, Teresina e Serrinha e da base da Formaçäo pirambóia.

4.1. Formação Corumbataí

4.1.1. Litotipos

A Formação corumbataí ocorre ao norte do divisor de águas dos rios Tietê e
Piracicaba e constitui-se, em sua porção superior, de pelitos, pelitos arenosos,
arenitos finos e subordinadamente micr¡tos (mudstone), micritos fossilíferos
(wackestones) e rochas mistas (silicosas e carbonáticas).

os sedimentos finos (pelitos, pelitos arenosos e calcilutitos) da Formação
corumbataí formam camadas tabulares com espessuras de até 2 m e ainda låminas e
lentes, que intercaladas com arenitos finos ou calcarenitos, constituem estratificações
dos tipos f/aser, wavy e lenticular. Predominam cores vermelha, marrom, roxa e
amarela.

Nos pelitos e calcilutitos predomina a estratificação plano-paralela. Em
arenitos finos e calcarenitos ocorrem laminaçöes dos tipos plano-paralela, cruzada ou
ondulada.

Na região de Santa Luzia, Município de Charqueada, em afloramento
correspondente à porção média a superior da Formação corumbataí
(aproximadamente 10 metros abaixo do contato com a Formaçåo pirambóia),

Riccomini et al. (1992) descreveram um enxame de diques clásticos de arenito fino,
com espessuras variando entre 1 5 e 40 centímetros, em pelitos. A existência de
ramificaçóes rumo ao topo dos diques bem como de dobras de arrasto nos sedimentos
encaixantes seriam conseqüência, segundo os autores, de um mecanismo de injeção
forçada de sedimentos liquefeitos, de baixo para cima, por abalos sísmicos (na
eodiagênese). Ainda nesta região, foram observadas lentes centimétricas de brecha
intraformacional constituída por fràgmentos irregulares de calcilutito, imersos em
matriz também carbonática.

4.1 .2. Fósseis

Durante a presente pesquisa não foram observados fósseis próximos ao
contato Passa Dois-Pirambóia.



4.2.Formação Teresina

4.2.1 . Litotipos

calcilutitos, calcarenitos, pelitos, pelitos arenosos, arenitos finos e sedimentos
mistos (silicosos e carbonáticos), formam o conjunto de litotipos mais freqüentes no
topo da Formação Teresina.

As rochas pelít¡cas e pelíticas arenosas const¡tuem camadas tabulares de até
2 metros ou lâminas e lentes intercaladas com arenitos finos, compondo, por vezes,
estratifícações dos tipos flaser, wavy e lenticular, semelhantes às da Formação
Gorumbataí. A estrutura interna mais comum é a laminaçâo plano-paralela, que torna-
se menos distinta quanto mais argilosa a rocha. camadas e lâminas gretadas
constituem feiçöes freqüentes. Também foram encontradas marcas onduladas
assimétricas.

Arenitos muito finos dispõem-se em camadas tabulares, podendo apresentar
como estruturas internas estratificaçöes plano-paralela, cruzada, ondulada ou ainda
truncada por ondas.

os calcarenitos são constituídos por carapaças de ostracodes (prancha I -
fotos 1, 2 e 3) e menos freqüentemente, bivalves e gastrópodes. Na região dos
municípios de Taguaí e Fartura, ocorrem camadas de ooesparitos (grarnsfones)
intercaladas com lâminas ou lentes de micrito (mudsfones).

os calcilutitos mais comuns sáo micritos, micritos com fósseis (mudsfones)
que constituem camadas tabulares, lâminas e lentes. Laminação plano-paralela é a
estrutura interna mais comum, ocorrendo também gretamentos.

Microbialitos (termo proposto e definido por Burne & Moore'1997) såo
depósitos organo-sedimentares que crescem devido à atividade de comunidades
microbianas bentônicas, por aprisionamento de partículas ou indução de precipitação
mineral. Foram observados na região de Taguaí (prancha I - Foto 4). Microbialitos
com laminação parcialmente (arqueada) ou quase totalmente deformadas ou rompidas
(Prancha 1 - Foto 5), ocorrem na região compreendida entre os quilômetros 16s e 16g
da Rodovia castelo Branco (sP 280) e nas proximidades da cidade de conchas.

É comum a intercalação de camadas de espessuras centimétrica a decimétrica
de sílex maciço nos carbonatos. Entretanto, formas diferentes e raras mereceram
destaque por serem importantes nas interpretaçöes paleoambientais.

Nos quilômetros'165; 166,5 e 168 (respectivamente pontos 07, 15 e 1g) da
Rodovia castelo Branco (sP 280) e na Rodovia Mal. Rondon (sp 3oo), próximo à sede
do município de conchas (ponto 63), obseryou-se camadas taþulares, com espessuras
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centimétr¡cas (máxíma de 1ocm), compostas por "seixos" e "grânulos,' arredondados
de sílex com formatos variando entre discóide e esférico (prancha 2 - Fotos 6, z e g),

revestidos por cristais de calcita e com poros preenchidos por cimento esparít¡co e por
sílica fibrorradiada (Prancha 2 - Foto 9). Tal textura foi denominada pé-de-moleque.

O silexito pé-de-moleque está intercalado entre camadas pelito-carbonáticas.
Na ocorrência do quilômetro 168 (ponto 18), a camada de silexito pé-de-moleque está
afetada por diques verticais de material silicificado que a deformaram ou romperam.
Estes diques, provavelmente injeções de material sedimentar de origem ainda náo
totalmente esclarecida, cortaram a camada de pelito sobreposta (prancha 2 - Fotos 6 e
10) e provavelmente provocaram a deformação já silicificados. Tal injeçåo pode ter
origem semelhante à aquela (ligada a evento sísmico) dos diques descritos por
Riccomini et al. (1992) na Formação corumbataí. Várias outros conjuntos de diques
foram descritos em porções mais inferiores da Formaçåo Teresina por Melo e sousa
(1e85).

outra forma particular de silex encontra-se a 1Okm ao w da sede do município
de Anhembi (porçäo central do Estado de São paulo), em estrada de terra, que
margeia o reservatório de Barra Bonita, em direção a Botucatu. As ocorrências estão
divididas pefo vale do ribeirão do Retiro, os corpos apresentam formas cônica ou de
tronco de cone, com alturas entre 0,5 e 1,s metro e diåmetros entre 0,2 e 1 metro. são
constituídos de sílex e apresentam zoneamento, sendo mais maciças nas porções
externas e com porosidade vesicular na porçäo mais interna, esta última com formato
cilindrico. Freqüentemente esta porção central de corpos partidos, apresenta
porosidade vesicular (Prancha 3 - Foto l1). Na grande maioria dos casos o cilindro
central é visível no topo, ocorrendo com menor freqüência mais de um cilindro no topo
e/ou na lateral (Prancha 3 - Foto 12). Alguns corpos apresentam ainda porções
internas ocas, com forma de abóboda, observadas em corpos fragmentados no sentido
longitudinal (Prancha 3 - Foto 13). såo comuns estruturas "geminadas", com dois ou
rnais corpos compartilhando a mesma base. (Figura 7). A distribuição destes corpos
aparenta ser caótica. os corpos de formato côníco apresentam tendência a romperem-
se próximo à base exposta, dando origem a corpos de forma de tronco de cone. Até
2m abaixo da "laje" de sÍlex foram observados pelitos cimentados por sílica. os corpos
apresêntam continuidade abaixo da superfície atual, o que indica dimensões maiores
do que as observadas.
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Figura 7: Gravura representando corpos geminados,

comparlilhando a mesma base, 10km a oeste de
Anhembi, próximo ao vale do R¡beirão do Retiro, Sp.

Observaçöes em cortes de amostra (prancha 3 - Foto 14) e seçöes em
microscópio (Prancha 3 - Foto 1s) revelaram a existência de uma massa de quartzo
microcristalino com veios ou bolsões de quartzo fibrorradiado. Ocorrem ainda nódulos
silicosos acinzentados. Estas características são comuns a todas as porções externa e
interna dos cones e à camada de silex na base destes, sendo entretanto os veios e
bolsões de quartzo fibrorradiado mais comuns no cone central e os nódulos silicosos
na camada basal de onde os cones emergem. A origem destas estruturas está
apresentada e discutida no item 7.5.

uma brecha intrâformacional foi observada no quilômetro 165 da Rodovia
castelo Branco (sP-280), na forma de camada com espessura centimétrica,
intercalada entre camadas de micrito fossilifero (wackestones) e constituída por
fragmentos de conchas de bivalves, fragmentos de sílex e matriz esparítica.
Assemelha-se às descritas por Fúlfaro (i970) na região de Angatuba.

Em subsuperfície as porçöes do topo da Formação Teresina, descritas a partir
de testemunhos por Roncarati (1971), nåo diferenciam-se das observadas em
afloramentos, excetuando-se o predomínio da cor verde.

4,2.2. Fósseis

Das ocorrências fossilíferas detectadas durante as atividades de campo,
mereceu destaque um fragmento petrificado de espécime de pteridófita, ordem
Marattiales, encontrado próximo do topo da unidade Teresina no km 16s da Rodovia
Castelo Branco sentido capital-interior (corte à d¡reita).

o fóssil constitui-se de fragmento de caule, silicificado, de cor cinza escura,
onde foi possível obseryar, tanto em cortes longitudinais como transversais (prancha 4
- Fotos 16 e 17), estruturas indicativas do sistema vascular. A complexidade deste
fragmento de estelo, com vários vâsos condutores de seiva em forma de "c,'(prancha
4 - Foto 16), aponta para porções médias a superiores do caule. por se tratar de
espécime pouco deformado e sendo conhecida a relativa fragilidade física deste
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gênero de vegetal, considerou-se que eles dificilmente resistiriam a transporte e
exposição muito prolongados, sendo provável que sua silicificação tenha ocorrido logo
depois de sua morte e após curto transporte. Esta silicificação, a qual conservou
estruturas bastante delicadas, deve ter sido possivel na presença de sílica
relativamente abundante no ambiente onde o vegetal foi permineralizado. Tais
condições foram reconhecidas por Mussa & coimbra (1984) em estudos de espécimes
lenhosos permianos da Formação Teresina, onde o ambiente era de águas rasas com
alta concentração de sílica, evidenciada por estruturas que indicam rápida
precipitação.

Devido ao fragmento estudado representar apenas pequena porçåo do caule
do vegetal, não foi possível classificá-lo como psaronius ou como riefera, pois não
foram observados elementos distintivos, tais como aqueles apresentados nos
trabalhos de solms-Laubach (1913) e Derby (191s). A classificação seria possível em
seçåo completa do caule, já que a forma do caule e a distribuição dos vasos
condutores de seiva constituem importantes características distintivas.

Cabe aqui a observação de que o espécime, com o qual Solms_Laubach
(1913) identificou a espécie Tieteia singularls, provém de lugar próximo a cidade de
Tietê, região onde geralmente são descritos sedimentos da unidade ltararé (e.g.
Bistrich et al. 1981), indicando a possibilidade de imprecisões nas referências que
apontam tais exemplares como pertencentes à unidade corumbataí (e.g. Mezzalira
1989).

considerou-se o presente achado relevante devido a sua localização mais a
sul, já em sedimentos da Formação Teresina e por sua ocorrência próxima à rocha
com restos de "licófitas" (Prancha 4 - Foto 1B), estas observadas também por Röesler
ef a/. (1985). outra ocorrência atribuída ao gênero Tieteia foi descrita por Landim
(1970), em sedimentos da Formação corumbataí, ao norte de Batovi, na antiga parada

Camaquã da linha de trem que ligava Rio Claro a ltapé, hoje desativada.
outra ocorrência de psaronídeos foi coletada por Jorge Hachiro (informaçäo

verbal' 1992) em sedimentos fluviais do "conglomerado lbicatu" (Hachiro 1991),
sotopostos ao Subgrupo lrati.

Outros fósseis observados foram: conchas silicificadas de bivalves
correlacionáveis a gêneros do Permiano marinho da Austrália (Rocha campos ef a/.
1990), com possível atribuiçáo aos gêneros pyramus Dana e vacunella waterhouse
e ostracodes nåo determinados.



4.3, Formação Rio do Rasto, Membro Serrinha

4.3.1 L¡totipos

o Membro serrinha foi identificado somente na regiáo entre os municípios de
Fartura e sarutaiá. Na estrada que liga aquelas cidades, nas proximidades do contato
entre a Formaçäo Pirambóia e o Membro serrinha, ocorrem neste último, siltitos e
argilitos róseos a avermelhados, com estratificaçäo lenticular e extremamente
bioturbados, além de micritos com ostracodes. Neste setor destaca-se a presença de
um nível silicificado com cerca de 40 cm, com estrutura parecida a micro-cárstica.

4.3.2. Fósseis

Ocorrem ostracodes e fragmentos de bivalves. pequeno pedaço (iScm) de
espécie lenhosa silicificada foi coletado por Jorge Hachiro (informação verbal, 1992).
osso de tetrápode foi observado por Armando Márcio coimbra (informação verbal,
1993)

4.4. Brechas presentes no contado passa Dois-pirambóia

4.4.1 . Conhecimento atual

O primeiro registro conhecido sobre a presença de uma camada de brecha na
base do Grupo são Bento foi feito por washburne (1930) o qual a descreveu como
"solo com seixos" formado por "derrocada" da parte superior da Formação corumbataí.
Este intervalo constituiria evidência de inconformidade na base do "arenito Botucatu,'.

Almeida & Barbosa (1953), em estudos nas regiões de piracicaba e Rio Claro,
definiram a base da "Série Säo Bento" como marcada por um ',solo fóssil", com
fragmentos angulosos de diversos tamanhos, compreendendo sílex, arenitos e
folhelhos da Formaçáo Estrada Nova, subjacente, imersos em matriz vermelha ou
manchada de branco, areno-argilosa, não estratificada e sem qualquer arranjo mais
definido.

Almeida (1954) descreveu o contato da unidade pirambóia com as camadas
permianas como uma superfície plana. Reconheceu na base do pirambóia uma "fácies
coluvial" constituída por regolito fóssil, quase sempre presente no Estado de São
Paulo.

Fúlfaro (1970) identificou depósitos de brecha na base da Formaçáo
Pirambóia na região da serra de Angatuba, repousando discordantemente sobre o
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topo da Formaçäo reresina. Estes depósitos de brecha constituiriam-se, segundo
aquele autor, de fragmentos de siltito amarelado e subordinadamente por sílex,
imersos em matriz areno-argilosa vermelha.

soares (1973) apontou o "regolito fóssil" quase sempre presente no contato
Passa Dois - Pirambóia, exceto nas regiões ao sul de Jacirendi, a oeste de
Piraçununga, a leste de Anhembi e a oeste de Rio claro, onde haveria contatos planos
entre siltítos da Formação Corumbataí e arenitos da Formação pirambóia.

Ainda segundo Soares (1973), o "regolito fóssil', seria constituído, no
quilômetro 166,5 da Rodovia castelo Branco (sp-280), por fragmentos tabulares e
angulosos com incipiente imbricamento na base, compostos de siltito semelhante ao
do topo da Formaçåo Teresina, e ainda fragmentos nâo totalmente destacados do topo
desta formação. os 40 cm superiores da brecha teriam se formado pela açäo de
correntes aquosas que retrabalhara o regolito.

4.4.2. Litotipos

As brechas do contato Passa Dois-pirambóia são semelhantes em todas as
exposições estudadas, independentemente da formaçáo sotoposta (corumbataí,
Teresina ou Rio do Rasto) e compõem-se da alternância de estratos decimétricos e
tabulares (em escala de afloramento) de brechas com camadas interbrechas pelíticas
ou calcilutíticas.

As camadas de brechas são constituídas por fragmentos com fonias
irregulares a tabulares, decimétricos a subcentimétricos, com cores esbranquiçadas a
arroxeadas (estes últimos em porções mais alteradas), compostos por material
semelhante ao das rochas com as quais se intercalam, além de sílex, imersos em
matriz de cor vermelha (Prancha 5 - Fotos 19 e 20), lulítica (predominantemente
argilosa), Os fragmentos não apresentam um arranjo definido, ocorrendo, algumas
vezes, discreta tendência à orientaçâo . apresentando eventuais preenchimentos por
cimento carbonático (Prancha 6 - Foto 24), podendo existir calcitas de até 0,4 cm. As
brechas, apesar de constituírem, em sua maioria, camadas tabulares com certa
regularidade na espessura, näo apresentam no seu interior, lateral ou verticalmente,
arranjo ou distribuiçáo definíveis

As camadas interbrechas podem ser constituídas por carbonatos (bioesparitos,
biomicritos, micritos, micritos fossilíferos), pelitos e pelitos arenosos ou ainda rochas
mistas (silicosas e carbonáticas), apresentando fraturas preenchidas por calcita.

Os seguintes tipos de contatos ocorrem entre as camadas que compõem este
pacote: o abruptos entre camadas de brechas e camadas interbrechas; Ø contatos
transicionais entre os topos de camadas interbrechas e bases de camadas de brechas,
com fragmentos "destacando-se" do topo das camadas de interbrechas (prancha s -



Fotos 21); o contatos abruptos entre camadas de brecha. As espessuras destas
sucessões de estratos apresentam variações dentro da área estudada.

Rumo ao topo, cessam as intercalações com outros litotipos, seguindo_se uma
gradação aparente entre brecha e arenito pelítico (prancha s - Fotos 22 e 2g). Há,
além da diminuiçåo progressiva na freqüência, também uma diminuiçâo progressiva no
tamanho dos fragmentos. A matriz também sofre mudanças, tornando-se
progressivamente mais arenosa. Em sua porção de topo, ausentam-se os intraclastos,
restando apenas arenito pelítico (Prancha S - Foto 23).

Em subsuperfície, as brechas do contato, segundo as descrições de
testemunhos apresentadas por Roncarati (1921) e Thomaz Filho (1972), apresentam
muitas das características textura¡s observadas em afloramentos, principalmente a
variaçåo da base para o topo, ou seja, a diminuição na quantidade e redução do
tamanho dos clastos e passagem da matriz pelítica para arenosa. Diferenciam-se,
contudo, quanto a cor predominantemente verde na maioria dos poços (pAA-1 ; pAA-2;

PM-3; PAA-4; PM-7; PAA-8; PM-9; pAA-10) e quanto a presença de nódutos de
pirita (PAA-2; PM-8; PAA-9), que aparecem tanto nas camadas de brechas, como nas
camadas interbrechas. De todas as perfurações profundas executadas no Estado de
säo Paulo a única que documentou brechas no contato passa Dois-pirambóia foi a
sondagem de Mandaçaia (1-MA-1-sP), entre as cidades de Avaré e santa Barbara a
aproximadamente 500m de profundidade (cota 85m). Esta ocorrência é a mais
afastada, até o momento notificada, em relação a faixa de afloramentos das rochas
permo-triássicas.

As brechas do contato estão ausentes nas imediaçöes das cidades de
charqueada (ponto 37), Batovi (ponto 14), onde ocorre o contato direto entre pelitos
da formaçåo corumbataí e arenitos da Formaçäo Pirambóia, e a oeste da cidade de
Anhembi (poços PAA-1 0 e PM-1 1 ) onde ocorre o contato direto entre pelitos e
arenitos respectivamente pertencentes às formações Teresina e pirambóia.

4.4.3. Fósseis

Ocorrem nas camadas ínterbrechas carapaças de ostracodes (micritos com
fósseis), tabém presentes em intraclastos das brechas (Prancha 6 - Foto 25).

4.5. Formação Pirambóia

4.5.1. Litotipos

A unidade Pirambóia apresenta-se em contato abrupto, plano e horizontal com
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as brechas sotopostas. sua porção basal é constituída por arenitos médios e finos,
moderado a bem selecionados, com gråos subarredondados. constituem camadas de
espessura métrica, com supefícies de truncamento que delimitam corpos de
geometria cuneiforme (em corte) (Prancha 6 - Foto 26); internamente as camadas såo
laminadas, na forma cruzada do tipo tangencial na base.

sobreposta e em contato abrupto com a camada anterior, ocorre estrato de
aren¡to com espessura entre 1 e 3 m; a granulação é de areia média e fina, seleçáo
moderada; a estrutura mais freqüente é estratificação plano-paralela. Em alguns
afloramentos há låminas cruzadas confinadas em camadas centimétricas tabulares.

Rumo ao topo, repetem-se aren¡tos laminados dispostos em camadas
cuneiformes semelhantes à camada mais basal da unidade.

Estas três camadas representam geralmente os depósitos iniciais da
Formaçáo Pirambóia na maioria dos pontos estudados, excetuando-se a regiåo da
cidade de charqueada, onde o topo da Formação corumbataí esta em contato direto
com uma camada com estrat¡fícação plano-paralela incipiente.

Ainda na região de Charqueada, em meio aos arenitos da Formação
Pirambóia, chamani et al. (1992) observaram, em duas seçöes distantes cerca de 10
quilômetros, pelo menos dois níveis de espessura decimétrica a métrica, apresentando
estratificaçöes contorcidas, configurando dobras irregulares, de amplitudes
centimétrica e decimétrica, sem padrão definido, com camadas freqüentemente
rompidas. Tais camadas apresentam grande persistência lateral e encontram-se
intercaladas em níveis com estratificações cruzadas de grande porte. A associação
destas dobras com outras feiçöes, tais como "falhas em dominó,', falhas transcorrentes
dextrais com "estruturas-em-flor" negativas, com terminações superiores co¡ncidentes
com a base dos níveis perturbados, e injeçöes de areia de forma presumivelmente
tabular com estruturas de colapso, fornece, segundo os autores, fortes indícios da
ocorrência de fenômenos de fiquefação induzidos por abalos sísmicos.

4.5.2. Paleocorrentes

4.5.2.1 . Trabalhos anteriores

soares (1973) obteve vetores médios de sentido w nas regiões das rodovias
castelo Branco (sP-280) e Marechal Rondom (sp-270) e de sentido wsw, a norte do
rio Piracicaba.

Ass¡ne (1993) apresentou para fácies de origem eólica paleocorrentes para sE
e sw e fácies de origem fluvial para wsw na "região central do Estado de são
Paulo".
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Estes dois exemplos constituem a quase totalidade dos trabalhos conhecidos
sobre paleocorrentes da Formação Pirambóia no Estado de Säo Paulo.

4.5.2.2. Resultados obtidos

O critério de coleta dos dados (item 2.3.2) permitiu um posicionamento
estratigráfico mais claro, facilitando a comparação e correlação entre as regiões
estudadas. Nos trabalhos cltados (soares 1973 e Assine 1993) não foi usado tal
critério. Também trabalhos clássicos sobre paleocorrentes (e.9. Bigarella & salamuni
1961) na Formação Botucatu foi detectada tal ausência. Por outro lado, o critério
adotado nåo permitiu uma coleta mais ampla, sendo apresentados apenas 10 pontos
relat¡vamente distantes.

Os dados obtidos foram plotados em diagramas circulares em distribuição
contínua e em rosáceas (Figuras 8A a 8J), segundo o método proposto (ltem 2.3.2) e
forneceram as informações resumidas na tabela 3.

* ¡ntervalo modal onde se encontra o vetor médio

Resultedos obtidos do tratamento de dados de paleocorrenles da Formação

Pirambóia.

Os resultados do tratamento revelaram o predomínio das direções SE e SW
nas porções nordeste e central da área estudada, sendo NE e NW predominantes nas
porções sul e sudoeste. Estas direçöes parecem indicar uma área de convergência de
paleocorrentes, aproximadamente na porção centro-sul do Estado de São paulo,
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porém, a pequena quant¡dade de pontos e a difícil correlaçäo temporal viabilizam
apenas tal proposta como preliminar. Por outro lado, as direções seguramente
mostram os sentidos das paleocorrentes que iniciaram a deposição da Formação
Pirambóia.

A plotagem conjunta dos vetores resultantes de cada ponto, proporcionalmente
a sua consistência, mostrou o predomínio geral do sentido SE para as paleocorrentes
que atuaram na deposição da porção inicial da base da Formação pirambóia (Figura
e).
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Figura I D¡stribuição das medidas do rumo de mergulho de estratos cruzados da
base da Formação Pirambóia (só foram utilizados estratos com mergulho
igual ou superior a 5o). Para cada ponto estão apresentados: a. diagrama
de distribuição contínua com número de dados (nd), resultados do
azimute do vetor médio (az), razão de consistência (RC%) e desvio
padrão angular (dpa); e b. rosácea com d¡stribuição dos dados em
intervalos de 30o, na configuração que apresenta o vetor médio mais
próximo do obtido na distribuição contínua (rotação) e sua polar¡dade.
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RC% -42,0
dpa - 6i,7o

Diagrama da distribuição dos vetores obtidos, proporcionais a suas
razões de consistência, com o vetor médio geral (az = azimute do vetor
médio geral; RC% = razão de consistência do vetor médio geral; dpa =
desvio padrão angula do vetor médio geral).

Figura I



5. DESCRTÇÃO DAS LTTOFÁCtES

A seguir estão descritas as litofácies reconhecidas no intervalo estratigráfico

estudado (ïabela 4)

5.1. Litofácies Llm

Caracteriza-se por sedimentos pelíticos, com laminação incipiente ou mesmo

maciços, podendo apresentar fósseis dispersos, principalmente conchostráceos.

Podem ocorrer cimentaçöes carbonáticas. Gretas de contração såo estruturas

bastante freqùentes. As cores destes sedimentos variam entre o cinza arroxeado,

cinza esverdeado e o rosa.

Esta lítofácies constitui camadas tabulares, com espessuras variando entre

centimétrica e métrica. Sua ocorrência é generalizada e freqüente nas unidades

Teresina Corumbataí e Serrinha. Nas proximidades do contato é mais freqüente nas

porções norte (ocorrência da Formação Corumbataí) e na regiáo sudeste (área de

ocorrência da Formação Teresina).

5.2. Litofácies Afl

Constituí-se princlpalmente de arênitos finos e muito finos (com gráos menores

que 0.25mm), siliciclásticos e laminados.

Apresenta como estruturas sedimentares, estratificações plano-paralelas e

cruzadas tangencias na base ou tabulares. Apresentam muitas vezes superfícies de

reativaçäo.

Ocorre de forma generalizada, na forma da camadas tabulares métricas a

centimétricas, por vezes com superfícies onduladas.

5.3. Litofácies Cl

' 
Sedimentos carbonáticos finos, dos tipos micrito e micrito com fósseis

(mudstone). Apresentam laminaçåo plano-paralela, por vezes incipiente ou mesmo

ausente (maciça). Podem ocorrer fósseis dispersos como conchas de bivalves,

cârapaças de ostracodes e folhas de licófitas. Constituem camadas tabulares, desde

alguns centímetros até alguns metros.



Algumas das ocorrências de camadas laminadas estão relacionadas à

atividade microbiana. Podem apresentar gretamentos e ainda nódulos contornados por

lâminas microbianas (Fotos 4 e 5).

A distribuição desta litofácies é generalizada, porém nas proximidades do

contato, é mais freqüente nas porções centrais (regiões da Rodovia Castelo Branco, e
entre Piracicaba e Anhembi) e sudoeste (regiöes de Taguaí e Fartura) do Estado de

São Paulo.

UfUIf 
'AOES 

LITOFAIRATTGNÂFrc;ÄS .pRõDUTOS

Râcê .lâ Fôrñâ.ãô P¡.ân

Arenitos constituindo camadas tabulares de espessura
métrica, com seleçáo moderada e com acamamenlo

ôlânô-ñârâ¡Þlô

Base da Formacão P¡rambóìa
Aren[os þem seþctonados cltspost9s em camadas

métr¡cas. internamente com est.at¡ficacóes cruzâdâs

þreahas do contato A.en¡to oel¡t¡co com

Ai btechas do conteto Arenito pelltico com ¡ntraclastos ou com poucos

Brecha com matr¡z pelftlca arenosa

BI brechas do contdtg Brecha com matr¡z pelftica e poros preenchidos pot
câlcite

Ltm fopos das lormaçóes Teresina, Rio do Rasto e pel¡tos e pelitos arenosos , com laminaçáo inc¡p¡ente a

lopos das lormações ¡eresrna, Rio do Rasto e
Corumbatal

arenltos Ìrnos com lamnaçäo cruzada, tangenc¡a¡s na
base, por vezes truncadas

Topos das formaçóeÊ Teresina, Rio do Rasto e
Corumbatal, e brocros do corlafo

m¡cr¡tos e m¡critos com fóEsels

Ca Iopos das formaçóes Teresina, R¡o do Rasto e biosparitos e oosparitos

S Formaçáo Teresina nódulos e camadas de silex

Tabela 4: Descrição das fác¡es reconhecidas e sua relação com os pecotes rochosos.

5.4. Litofácies Ca

Sedimentos carbonáticos arenosos compostos por carapaças de ostracodes

(biosparitos-packsúones) ou por oólitos (oosparitos-gralnsfones).

Os bioesparitos constituem camadas finas, centimétricas com forma tabulares

ou lenticulares (métricas). Säo mais freqüentes próximo ao contato nas áreas de

ocorrência da Formação Teresina

Os oosparitos foram encontrados, próximo do contato, perto da cidade de
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Fartura (estrada de acesso), ainda em sedimentos Teresina. Apresentam marcas
onduladas.

5.5 Litofácies S

Refere-se as ocorrências de silex, comuns nas proximidades do topo do Grupo
Passa Dois, nas formas de lâminas, nódulos ou mesmo camadas, mormente com
aspecto maciço.

Os tipos nodulares ocorrem próximos do contato Passa Dois-pirambóia,
dispersos, predominantemente em rochas carbonáticas (como nos microbialitos) ou
podem estar agrupados em camadas, como as encontradas nos quilômetros 165 e 169
(neste ocorrem duas camadas separadas po 80 cm de sedimentos) da rodovia castelo
Branco (pontos 7 e 18), as quais têm 5cm a 6cm de espessura, com forma tabular e
contínua e constituí-se de "grânulos" e "seixos" de sílex maciço, com excelente
"arredondamento", formas esféricas e elipsoidais, ocorrendo raros contatos entre os os
nódulos, estando os poros preenchidos por cimentos carbonático (franjas) e silex
fibrorradiado (Fotos 6 a 10) . Tal textura recebeu o nome de pé-de-moleque.

As ocorrência de Anhembi, encontram-se num contexto diferente, por isso
foram tratadas separadamente no item 7.5.

5.6. Litofácies Bl

Caracteriza-se por brechas compostas de intraclastos de composição variável,
predominando as carbonáticas (cinza amareladas) seguindo-se as de pelitos
(amareladas) e de sílex (cinzas). Tais fragmentos aprêsentam formas angulosas,
tabulares ou irregulares, decimétricos a milimétricos, imersos em matriz pelítica
(predominantemente argilosa), com eventuais poros preenchidos por cimento
carbonático.

O arranjo dos intraclastos dentro das camadas de brechas geralmente náo
obedece um padrão definível, sendo predominantemente caótico. Localmente, porém,

podem ser observadas porçöes com discreta tendência a orientaçâo do tipo paralela,

horizontal ou pouco inclinada.

As camadas de brechas apresentam forma tabular na escala de afloramento.

São freqüentes sobre os topos das unidades Teresina, Corumbataí e Serrinha, no

Estado de Sáo Paulo, atingindo espessuras entre 10cm e alguns metros (2,0 m em
afloramentos e 3,2 m em subsuperfície). Também podem ocorrer em porçÕes médias
da Formação Teresina, com pequenas espessuras e isoladas como reconhecidas por

Fúlfaro (1970)

Ao longo da faixa estudada ocorrem variações quanto a freqüência e



dimensåo. Ela é mais frequente, ou seja, intercala-se mais com outras fácies em
afloramentos situados relativamente mais a leste e a sul. Suas espessuras tendem a

diminuir no sentido oeste.

Quanto a cor, é avermelhada quando fresca, apresentando-se roxa ou amarela
em porçöes alteradas.

5.7, Litofácies Ba

Brecha com intraclastos (mais de 25o/o), com formas angulosas tabulares ou

irregulares, compostos de carbonatos (alterados muitas vezes), pelitos e sílex friável.
Estão imersos em matriz pelítica arenosa fina, avermelhada. Os intraclastos podem ter
arranjo caótico ou orientado na forma paralela horizontal ou com inclinação suave.

A camada de brecha é tabular e apresenta gradação normal aparente
( granodecrescência ascendente).

Sua ocorrência está relacionada ao contato Passa Dois-Pirambóia.

5.8. Litofácies Ai

Arenito fino pelítico com intraclastos (entre 1)o/o e 25o/o), passando
gradativamente para arenito fino pelítico com pouco intraclastos. Os intraclastos
podem ser carbonáticos (alterados) ou pelíticos. As formas dos intraclastos são
irregulares ou tabulares, com dimensöes entre alguns milímetros até 2cm.

As camadas são tabulares e estão relacionadas ao contato Passa Dois-
Piranrbóia.

5.9. Litofácies Am

Caracteriza-se por arenito fino, pelítico, livre de intraclastos ou qualquer outro

fragmento maior que areia. Não apresenta estruturas internas, sendo considerado
maciço. Apresenta-se na forma de camada tabular, com espessuras entre 10 cm e 30

cm.

Sua ocorrência também esta relacionada ao contato Passa Dois-Pirambóia.

5.10. Facies Ac

Lâminas e lentes de arenito fino siliciclástico, bem selecionado, intercalados

com lâminas de arenito fino siliciclástico, moderadamente selecionado.

Constituem conjuntos de laminas cruzadas (sefs) que variam entre 2 m e 6 m
de extensão e de 10cm a 3m de altura, com mergulhos entre 5" e 25o, geralmente



45

tangenciais na base e truncadas no topo. Estes conjuntos estão agrupados em
camadas tabulares de 2 a 5 m de espessura.

Estas camadas ocorrem de forma generalizada na base Formação pirambóia

5.1 1 Litofácies Ap

Arenitos finos e médios, com pouca matriz pelítica. Apresenta-se na forma de
camadas tabulares com espessura de alguns metros, internamente laminadas na
forma plano-paralela, por vezes incipiente, podendo ainda ocorrer lâminas de arenitos
cruzadas confinadas a camadas centimétricas. É freqüente na base da Formação

Pirambóia.



6. RELAÇÖES ENTRE AS LTTOFÁCtES - SUCESSÖES

As litofácies anteriormente descritas foram divididas em três conjuntos de
ocorrência: O intervalo correspondente ao topo das unidades Teresina, Corumbataí e
Rio do Rasto; @ brechas do contato: e O ¡ntervalo correspondente à base da
Formação Pirambóia. Tal divisão baseou-se na freqüência, abundância e ainda na
exclusividade de ocorrência das litofácies.

6.1 . lntervalo correspondente ao topo das unidades Teresina, Corumbataí e
Rio do Rasto

As litofácies características deste intervalo são: Llm, Gl, Afl, Ca, Bl e S.

A litofácies Llm é uma das fácies predominantes neste intervalo. Pode estar
representada por sedimentos ora mais argilosos, ora mais siltosos, intercalados
verticalmente. Estas variaçöes revelam variações relativamente pequenas nas
condiçóes deposicionais. O contato entre cada camada pode ser gradacional ou
abrupto (sharp). A litofácies Afl, de menor expressão, aparece intercalada em

depósitos pelíticos (litofácies Llm), na forma de camadas centimétricas a decimétricas,

mantendo contatos abruptos com estes. Esta ¡ntercalação pode dar-se também entre
finas camadas e/ou lâminas, com sedimentos pelíticos recobrindo ondulações dos

depósitos areníticos, formando acamamentos dos tipos f/aser, lenticular ou wavy. A
presença de estratificações cruzadas indica a atuação de correntes direcionais físicas
trativa (traçåo ou tração e suspensäo) ou oscilatória.

A litofácies Cl é outra fácies freqüente neste intêrvalo. Ela está representada
principalmente por micritos e micr¡tos com fosseis (mudsúones), sendo o principal

processo de deposição a precipitação de material em suspensão. A presença de

elementos fósseis como carapaças (ostracodes), conchas (bivalves) ou ainda
possíveis "folhas fósseis (licófitas)", nenhum destes em posição de vida, foi
interpretada como proveniente de transporte. Estes elementos fósseis também podem

estar acumulados em grandes quantidades, constituindo depósitos biomicríticos
(packstones e grainstones), descritos como litofácies Ca. Lam¡nações microbianas,

também incluídas na litofácies Cl, geradas pelo aprisionamento de partículas ou pela

precipitaçåo química de material dissolvido na água regidos pelos filamentos de

organismos microscópicos dispostos em extensas esteiras, intercalam-se com

depósitos de micritos. As relaçöes de contato entre corpos da litofácies Cl podem ser

abruptos, por vezes marcados por gretamentos, ou gradacionais, passando-se de
porçöes com fósseis para porções livres destes.

Na litofác¡es Cl, além dos depósitos de carapaças, também estão incluidos os
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depósitos oolíticos. Esta litofácies foi gerada pela atuação de procesos físicos trativos
(haçäo e tração mais suspensão), Semelhantemente as litofácies Afl e Llm, a litofácies
ca, intercalada com a litofácies cl podem formar acamamentos dos tipos f/aser,
lenticular ou wavy. As relações de contato com a litofácies cl são geralmente
abruptas.

A litofácies Bl tem pequena expressão tanto em freqüência como em
espessura neste intervalo, estando intercalada geralmente em sedimentos da litofácies
cl. origina-se do acúmulo de intraclastos em eventos de alta dissipação de energia e
alta capacidade de transporte; da superposição de várias fases de gretamento
marcando períodos de exposição subaérea, com preenchimento posterior de poros por
mater¡al sedimentar; ou ainda pelo rompimento de camadas por crescimento de
cristais.

os silexítos da litofácies s ocorrem nas formas de finas camadas ou ainda na
forma de nódulos envolvidos por lâminas deformadas. Tem origem mormente pós-
deposicional (em relaçåo ao sedimento no qual ocorre) por pricipitação química,
substituindo porçöes ou preenchendo poros do hopedeiro. No caso das camadas
compostas por nódulos, os pés-de-moleque, há contato aparentemante transicional
com a camada inferior, calcilutítica (litofácies cl) e abrupta com a camada superior.

As litofácies carbonáticas (cl e ca) e as litofácies siliciclásticas (Llm e Aft)
também aparecem intercaladas neste ¡ntervalo. os contatos entre os dois tipos de
litofácies sáo abruptos. É reconhecido que a presença excessiva de siliciclásticos
tende a inibir a formação e deposiçâo de sedimentos carbonáticos (selley 19gs, Miall
1992, Jones & Desrochers 1992). Esta condição indica que ocorrem nos depósitos
deste intervalo sucessões carbonáticas e siliciclásticas intercaladas e geradas em
condições ambientais diferentes.

6.2. Brechas do contato

Neste conjunto foi reconhecida uma sucessão de fácies que repete-se ao
longo de quase toda faixa de afloramentos, sempre na mesma posição estratigráfica:
contato Passa Dois-Pirambóia.

É constituída pela intercalação de camadas de brechas (litofácies Bl) com
camadas interbrechas de micritos ou micritos com fósseis (litofácies cl) ou ainda com
camadas de pelitos (litofácies Llm). os contatos podem ser abruptos entre camadas de
brechas e camadas interbrechas, transicionais entre os topos de camadas
interbrechas e bases de camadas de brechas (Prancha 5 - Fotos 21)e abruptos entre
camadas de brecha. Rumo ao topo, a última camâda de brecha com matriz pelítica
(litofácies Bl) é seguida de uma sucessão composta de brecha com matriz pelÍtica

arenosa (litofácies Ba), arenitos com intraclastos (litofácies Ai) e arenito pelítico
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maciço (l¡tofácies Am), a qual aparenta ser uma gradação textural. Esta sucessão de
fácies será referida como sucessåo A (Figura 10).

Foram descritas seçöes deste intervalo e somadas as existente de
perfutrações da PETROBRÁS (Roncarati 1971) para a montagem de perfis que
permitiram uma análise das variaçöes e da distribuiçao das örechas do contato.

Nos perfis E-W foi reconhecida uma tendência de acunheamento, com
diminuição na espessura da sucessão A no rumo oeste (Figura 11 - perfis A-A,; B-B';
C-C'; D-D'). A espessura média da sucessão em superfície é de 1,80 m, variando entre
0,50 m e 2,50 m. Em subsuperfície pode apresentar espessuras mais expressivas
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Modelo da sucessão A, baseada nos dados de floramentos e de subsuperfície. As
espessuras das camadas cofrespondem somente as médias dos afloramenlos

Figura 10:



variando entre 0,5 m e 4,25 m (2,00 m em média) A distribuiçäo em área das

brechas do contato é de difícil determinação devido ao caráter pontual das

observaçöes, principalmente em afloramentos, com informações de subsuperfície
muito localizadas. Porém, alguns parâmetro relativos às suas dimensões puderam ser
avaliados. No caso do perfil A-A' (Figura 11), se a sucessão for considerada um corpo
contínuo horizontalmente, que afina para oeste, pode-se inferir uma seçåo de

aproximadamente 27km de extensão, assim também nos perfis: B-B', C-C'e D-D',com

8km, 12km e 18km de extensáo respectivamente.

A presença de brechas compostas por intraclastos (litofácies Bl e Ba) foi

atribuída princ¡palmente a processos de variaçáo de volume, provocados por

constante exposição de sedimentos.

A maioria dos trabalhos anteriores considerou a gênese desta porção das
brechas do contato como exclusivamente gerada por correntes aquosas, as quais

teriam transportado e depositado os clastos, (e.9. Barbosa & Gomes 1958, Landim

1970, Fúlfaro 1970). Também foram sugeridos processos de escorregamento ou
derrocada (e.9. Washburne 1930, Almeida & Barbosa 1953, Soares 1973), ou ainda
algo semelhante a um colúvio formado sem a ação de correntes aquosas (Almeida

1954, 1964).

Constatou-se, entretanto, a ausência da atuaçäo de processos dinâmicos
através das seguintes características observadas nos depósitos de brechas: freqüente
arranjo do tipo mosaico na superfície das camadas de brecha; a náo homogeneidade
das camadas de brechas, sendo possível encontrar, em um único estrato, brechas
intercaladas horizontalmente com porções apenas fraturadas da camada original; o
arranjo caótico predominante com pequenas porçöes levemente orientadas; a
presença de granocrescência e granodecrescência em uma mesma camada.

A ¡nexistência de evidências de gradientes acentuados, apreciáveis em áreas

relativamente exíguas, descartou a possibilidade de atuaçâo de fluxos gravitacionais

de massa na geraçåo das brechas.

Processos dinâmicos de longa duração (Lasnicka 1988) como: pressurizaçåo e

despressurização de fluídos, diapirismo, deformação de camadas por movimentos
tectônicos, também puderam ser descartados, pois tenderiam a desfazer a integridade
(limites e continuidade) das camadas, o que näo foi observado.

Dois tipos de processos foram então consideradas como mais prováveis e
predominantes: O variação de volume, que pode ser causado por contraçåo por

dessecação (desidrataçåo), por expansão e contração combinadas (comum a regiões
áridas) e por expansåo (hidratação de sais); Ø processos químicos e físicos-químicos
como os de dissolução e corrosão (que pode resultar em colapsos), de dissoluçäo por

pressão (estilólitos), crescimento de cristais, cimentação e recristalizaçáo.
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Ap Arenitos constitu¡ndo camadas tabulares, com seleção modereda e com
estratificaçôes plano-paralela.

N Ac Arenitos bem selecionados dispostos em sefs de estratificações cruzadâs

Am Arenito pelítico com estrutura maciça

'! Ç ..., .i:'. :T .t
Ai Arenito pelítico com intraclaslos ou com poucos intraclastos

i;t¡r

-ät;.sËrl|lsl-

ñ-rs

Ba Brechas com matr¡z pelÍtica arenosa

BI Brechas com matriz pelítica

Ca Bioesparitos e oospa tos

ct Micritos e micritos com fósseis

Llm Pelitos e pelitos arenosos

Afr Arenitos finos a muito f¡nos, com estratificação cruzada
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Figura 11: Legenda para as seções das þrechas do contato nos peffis: A-A'; B-B'; C-C'; D-D'; E-E';
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Os processos de brechamento por variaçäo de volume são principalmente
penecontemporåneos a deposição, estando ligados à desidrataçäo e hidratação de
sais (fepee e pseudoanticlíneo), dessecamento de pelitos e calcilutitos (e.g. gretas de
contração), que atuam quando o sedimento recém depositado fica exposto ou com

recobrimento pouco espesso.

Os processos quÍmicos e físico-químicos podem atuar em qualquer momento
da formação da rocha. No presente caso, considerou-se a atuaçåo de ta¡s processos

após a deposição, sendo responsável pela presença de poros preenchidos por calcita,
com cristais atingindo até alguns milímetros, originados da dissolução e precipitação
e/ou recristalizaçåo direta do carbonato de cálcio presente nos fragmentos de brecha
(Prancha 6 - Fotos 24 e 25), ocupando espaços gerados pela própria dissoluçáo ou
ainda fraturas ou vazios deixados durante a geração da brecha.

Processos hidrodinâmicos ligados a correntes aquosas ocasionais de alta
energia, geradas em tempestades e/ou maremotos, também devem ter atuado na
geraçåo desta fácies, devendo ser os responsáveis por rearranjo de clastos e
orientações destes.

Um encadeamento possível dos eventos geradores das brechas seria:
exposiçäo de camadas recém-depositadas, onde houve dessecaçâo, a qual provocou

variaçóes volumétricas que gretaram os sedimentos, sendo a superfície exposta
recoberta por pulso ou vários pulsos de sedimentação, podendo ocorrer fases de
exposição, intercalando-se ainda eventos de transporte e rearranjo dos clastos. A
atuação de processos químicos diagenéticos teriam entâo provocado o ,'incremento',

do brechamento, com a formação de calcita em fraturas, sobrepondo-se às
características adquiridas na exposição.

As litofácies interbrechas, Cl e Llm, foram geradas pela precipitaçáo de
material em suspensåo em condiçöes de baixa energia.

A litofácies Ai, que sucede as brechas da litofácies Ba, apresentam
intraclastos que dentro da camada diminuem de tamanho e na freqüência. A presença

destes intraclastos foi interpretada como indicativa da atuaçäo de processos físicos
trativos de transporte de material. Também indica uma aumento significativo em
relação à porção inferior da sucessão dominada por pelitos, depositando
predominantemente areia. Os intraclastos foram retrabalhados de porçöes gretadas

ainda expostas, semelhantes as litofácies Bl e Ba.

Em várias ocorrências, na parte inferior da sucessão A esta presente apenas
uma camada de brechas com matriz pelítica (litofácies Bl), seguida da aparente
gradaçåo Ba-+ Ai-+ Am.

A sucessão A é limitada no topo por uma superfície plana e regular. Na base,

o limite foi estabelecido na primeira camada de brecha próximo ao contato, no sentido



Passa Dois-+Pirambóia.

6.3. lntervalo correspondente à base da Formação pirambóia

As litofácies Ac e Ap são mormente constituídas por arenitos, diferenciando-se
quanto a aspectos texturais e quanto as estruturas sedimentares.

A litofácies Ac apresenta, como característica marcante, laminaçåo cruzada do
t¡po tangencial na base, disposta em sefs, sugerindo a atuação de correntes de alta
velocidade, suficientes para movimentar as particulas arenosas. os truncamentos da
parte superior dos sefs e as variação de direção dos estratos cruzados demonstram
uma certa variabilidade na direção de atuação das correntes responsáveis pela
deposição (item 4.5.2.).

A litofácies Ap apresentam predominantemente estratificaçöes plano-paralelas
com sefs centimétricos e confinados de laminaçåo cruzada. Também neste caso é
evidente a atuação de corrente direcional trativa, porém as condições diferem das
existentes na litofácies'.Ap. o presente caso sugere a princípio correntes com
velocidades muito altas, as quais não permitiram a deposição em estratos cruzados.

Estas duas litofácies constituem camadas métricas a decamétricas,
intercalado-se verticalmente em sucessão do tipo AQ-Ap, como observados em campo.
O contato entre as litofácies é abrupto.



7. TNTERPRETAÇÖES GENÉTICAS DOS DEPóS|TOS

Até o momento foram apresentadas as interpretações baseadas nos aspectos
físicos das rochas encontradas, chegando-se a definição de litofácies e a combinaçåo
destas, as sucessões de fácies.

Neste ítem seråo feitas consideraçöes sobre os possíveis gêneses das
litofácies e das sucessöes de fácies e inferências sobre alguns aspectos
paleoambientais e paleogeográficos.

7,1. Ambiente de planícies de maré em mar epicontinental raso

Há um consenso entre a maioria dos autores (e.g. petri & Coimbra 1g92, Zalán
ef. a/. 1990, Lavina 1991)que existiu, durante a maior parte do permiano, um mar
epicontinental, extenso, raso, com gradientes baixos e parte do tempo isolâdo do
oceano.

Nas margens deste mar, desenvolveram-se, segundo Suguio ef al. (1g7a),
Petri & Coimbra (1982), Melo e Sousa (1985), planícies de maré, onde foram
depositados sedimentos siliciclásticos e carbonáticos, com características compatíveis
com este tipo de ambiente costeiro, entre elas a predominância de sedimentos
pelíticos, estruturas que evidenciam exposiçáo freqüente e presença de estromatólitos.

Particularmente na Formação Teresina, tem-se como um dos exemplos mais
completos de depósitos considerados como de planícies de maré, os que ocorrem na
região de Taguaí (Suguio et al 1974 e Petri & Coimbra 1982, Coimbra et at. 1994),

onde foram reconhecidos: zonas de inframaré (calcários oolíticos), intermaré
(acamamento heterolítico) e supramaré (gretas de contraçåo, fepees embrionários);
áreas submersas protegidas da ação de correntes (esteiras microbianas); e
tempestitos (calcário oolítico com estratificaçäo do tipo hummocky). Vários intervalos
das unidades Teresina, Corumbataí e Serrinha apresentam as mesmas características.
os depósitos siliciclásticos destas unidades também apresentam várias texturas e
estruturas semelhantes às dos depósitos carbonát¡cos.

Mais recentemente foram questionados por Lavina (1991) e Rohn (199S) os
processos regidos por marés como os responsáveis pela geraçåo dos depósito
Teresina, Corumbataí e Serrinha. Aqueles autores apresentaram, como alternativa,
processos controlados na maior parte por ondas, geradas por ventos e tempestades,
os quais formariam depósitos semelhantes aos das planícies de maré. O maior
obstáculo para a atuação de correntes de maré seria, segundo aqueles autores, a
pequena profundidade e os baixos gradiente.
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Realmente, as pequenas profundidades atribuídas ao mar epicontinental
seriam um obstáculo para o desenvolvimento de correntes de maré significativas,
devido principalmente ao atrito com o fundo. outro fator ¡mportante seria o possível
isolamento deste mar do oceano. Entretanto deve ser lembrado que a mesma
dificuldade de propagação enfrentada pela maré, que pode ser considerada uma onda
de comprimento da ordem de centenas a milhares de quilômetros e com altísssima
energia (Brown ef. a/. 1989), também são enfrentadas por ondas de grande amplitude
e comprimento, geradas em tempestades ou maremotos. Mesmo ondas geradas por
ventanias (14mls a 28m/s) ou brisas (13,8m/s a 1,6m/s), escala Beaufort, com
amplitudes entre 12 m e 0,3m, podem também podem ter sua propagaçäo afetada pelo
atrito com o fundo, amplificado pelos baixos gradientes, típicos de mares
epicontinentais.

Klein (1982 apud F raser 1989) argumenta que em mares rasos isolados, as
marés também dependem da extensão da bacia, ou seja, quanto maior a área
inundada mais significativa seria a maré. o mar epicontinental aqui tratado parece
satisfazer esta condição, pois, medindo-se a distância entre as bordas atuais do Grupo
Passa Dois, 1500 km ser¡a a extensão mínima do eixo maior e 600 km a do eixo
menor (considerando-se ainda que o mar recobria a maior parte desta área ao mêsmo
tempo). Além disso, a amplitude da maré é d¡retamente proporcional a profundidade
máxima do corpo aquoso (Howarth 1982 apud Fraser 1989). Este parâmetro é
raramente discutido pelos autores que defendem a ausência de correntes de maré
significativas.

Os modelos existentes para depósitos de ambientes rasos e de baixa energia,
estão, em vários trabalhos (e.9. Reading 1986, Walker & James 1992), divididos
segundo sua composiçâo (siliciclásticos ou carbonáticos) e condiçöes climáticas (árido
ou úmido).

Para as rochas carbonáticas os modelos apresentados mais freqüentes são os
de sucessåo mais rasas rumo ao topo (sha//own g upward successlon). Segundo
James (1984) e Pratt et al. ('1992), uma sucessão ideal seria formada pelo
empilhamento contíno, rumo ao topo, de sedimento de inframré, intermaré, supramaré
e continental (sedimentos expostos a intemperismos). Ainda segundo James (,1984),

estas sucessões seriam mais condicionadas por altas taxas de sedimentaçåo, que
excedem a de subsidência, do que por reduçöes da área de influência de corpos
aquosos (regressões).

Dois tipos extremos de planície de maré sáo conhecidos (Schreiber 19g6;
Sellwood 1986), baseados em elementos morfológicos e climáticos: O o com zona de
intermaré com muitos canais e pequenos corpos aquosos (ponds), bordejada por zona
de supramaré bem drenada e com desenvolvimento de mangues em clima úmido; e @
o com zona de intermaré com poucos canais, bordejada por zona de supramaré, seca,
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em clima árido. Neste último podem desenvolver-se depósitos evaporíticos
diagenéticos nas zonas de intermaré (gipso) e supramaré (anidrita e halita), recebendo
a denominação de sabkha. O desenvolvimento de nódulos e cristais em poros pode
provocar rompimento dos depósitos hospedeiros (Kendall 1984). O fepee é uma
estrutura bastante particular deste tipo de ambiente e forma-se pelo rompimento do
sedimento ou de esteiras microbianas pela hidrataçåo de sais em poros ou ainda pela
força lateral de crescimento de cristais de sais depositados em poros (schreiber 19g6).

Os modelos siliciclásticos são geralmente apresentados adjacentes a lagunas
em s¡stemas de ilhas-barreira, associados a estuários ou ainda, mais raramente em
margens oceånicas. Pode apresentar sucessöes granodescrescentes ascendentes,
depositando areia em porções de inframaré, lama em porções de supramaré e
intercalando areia e lama em porções de intermaré (Elliot 1986, Dalrymple 1992).
Podem estar também intercalados, em depósitos pelíticos de porções mais rasas
(supramaré), camadas de arenito originados por tempestades (Reison 1984).

As litofácies descritas no topo das unidades Teresina, Corumbataí e Rio do
Rasto (Membro Serrinha) e nas brechas do contato: Llm, Afl, Cl, Ca, Bl e Ba, puderam
ser interpretadas em um contexto de planícies de maré, desenvolvida nas costas do
mar epicontinental então existente.

Litoácies constituídas por sedimentos pelíticos e micríticos (litofácies Llm e Cl
respectivamente), são comuns em zonas de inframaré superior a supramaré, sítios de
deposição típicos destes tipos de sedimentos, onde predominam condiçöes de baixa
capacidade de transporte e de processos de decantaçäo de finos (Sellwood 1986,

Fraser 1989), podendo haver ainda condiçöes favoráveis para o desenvolvimento de
esteiras microbianas, as quais necessitam de zonas protegidas, sem correntes fortes,
para que as frágeis lâminas gelatinosas que constituem a esteira viva possam ser
preservadas.

As zonas de intermaré inferior e de inframaré são as mais sujeitas a correntes
fortes devido a maior profundidade e ao maior tempo de submersão. Nestas zonas
podem ser depositadas areias (litofácies Afl) ou oólitos (litofácies Ca). A ação de
correntes oscilatórias pode gerar ondulaçöes na superfÍcie dos sedimentos ou mesmo
coordenar a deposiçåo em sefs relacionados a sua migraçáo. Variações na direçáo
podem também ocasionar truncamentos por reativação de superfícies.

Camadas constituídas por carapaças de ostracodes foram consideradas como
produto da ação de correntes geradas em tempestades (alta e instantânea dissipaçåo
de energia), já enfraquec¡das pela proximidade com a costa, mas suficientes para

concentrar as carapaças, evento pouco comum em condiçöes normais de correntes de
maré em zona de intermaré.

As camadas de "pé-de-moleque" da litofácies S foram interpretadas como
possíveis depósitos evaporíticos, originados em sabkha litorâneo (intermaré superior e
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supramaré). O processo de formação de depósitos evaporíticos está ligado à
concentração por evaporação de águas que geram soluçöes concentradas
(salmouras) favorecendo a precipitaçåo de sais. Em áreas mais afastadas e
protegidas, zonas de intermaré superior a supramaré, as salmouras såo concentradas
em pequenas lagunas (tidal ponds) ou ainda próximo à superfície na zona vadosa em
sedimento hospedeiro. Nesia última situaçäo é comum a precipitação dê evaporitos
nodulares (gipso ou anidrita). As camadas com textura "pé-de-mofeque" assemelham-
se quanto à forma e distribuiçåo aos depósitos nodulares de gipso (Rouchy 1979), que

se formam nas porçöes mais baixas da zona de supramaré, ou seja, zonas com maior
contato com água (Kendall 1984). A posterior substituiçåo por sílex pode ter ocorrido
ainda na diagênese precoce, onde condições físico-químicas favoráveis para a
deposiçåo de silex, como a rápida diluiçâo de salmouras por águas doces ou menos
sal¡nas. Tal processo foi proposto por Salvany et al (1994) para depósitos de gipso
silicifícado na Bacia do Ebro, Espanha.

Tais depósitos, mâis do que fornecer informações sobre possível sítio de
deposiçåo, apontam para a existência de condiçöes climáticas áridas e a presença de
salmouras.

Ainda em ambiente de planície de maré em clima árido é bastante comum a
formação de microbialitos êm zonas próximas de sabkhas (Schreiber 1986). O contato
com salmouras pode ter favorecido o surgimento e crescimento de nódulos
evaporíticos em eventuais espaços vazios entre lâminas.

A sucessão A apresentou características que permitiram interpretá-la com

originada em zonas de intermaré superior a supramaré, onde os processos de
exposição såo mais freqüentes, com inundações e deposições menos freqüentes.

No intervalo inferior da sucessáo A ocorre, intercalados as brechas (litofácies

Bl), sedimentos como micritos (litofácies Cl) e ainda pelitos (litofácies Llm). Tal
intercalação (Figura 11, pontos 01 , 06, 10, 13, 15,20,44) foi considerada uma

evidência marcante da continuidade dos processos comuns as porções de intermaré

sucedidos por condiçöes de supramaré, nas quais as brechas foram geradas. lsto
significa também a continuidade da influência do mar epicontinental na deposição.

Outros autores como Almeida & Barbosa (1953) e Soares (1973) consideraram este

intervalo como de origem subaérea, gerando solos em período de exposição. Nos
pontos 10, 13, 15 e 44 (Figura 11), pôde-se notar ciclicidade dos processos acima

descritos, com até sete pares de camadas de brecha e de interbrecha (Figura 11,

ponto 15). Nos demais pontos há apenas uma camada de brecha representando a
parte inferior da sucessão.

Deve ser entendido que as camadas interbrecha foram geradas em condições

de intermaré, ou seja, deposição de sedimentos finos, sem longas exposiçöes. As
camadas de brecha também foram inicialmente geradas em condiçöes de intermaré,
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onde depositaram-se micr¡tos, micritos fossilíferos ou pelitos, posteriormente expostos
e gretados. o alto grau de fragmentaçáo e o grande espectro de tamanhos de
intraclastos (de alguns milímetros até 20 cm) e a espessura de mais de dois metros em
alguns casos, apontam para uma provável geração policíclica, ou seja, mais de uma
geraçáo de gretamentos e mais de uma geração de deposição embutidos em cada
camada de brecha. Estas intercalaçöes de camadas brechadas e não-brechas, podem
ter origem em variaçöes do nível do mar, provocadas por mudanças climáticas. o mar
isolado, como considerado por Lavina (1991)e Rohn (199s), seria bastante sensível a
tais variações.

A parte superior da sucessão A, que está representada por uma gradação
aparentemente entre brecha e arenito (litofácies Ba-+Ai-+Am), está inserida num
contexto diferente. Estes sedimentos foram considerados como depositados em
condiçöes energéticas ma¡s altas que a parte inferior, sendo notório o aumento de
siliciclásticos rumo ao topo

Nas porções mais altas da zona de supramaré foram depositados materiais
trazidos por ondas de tempestade, que tinham disponíveis, além de areia, fragmentos
oriundos de planícies expostas e gretadas.

Woods & Brown (1975) reconheceram em zonas de supramaré, do Nilemah
Embayment (shark Bay, Australia), sedimentos intraclásticos gradando de brechas
(clastos de 10 cm a 30 cm) para areias progressivamente mais finas, no sentido mar-+
continente. Tais depósitos seriam originados do por retrabalhamento de material por
ondas de têmpestade.

A parte superior da sucessão A parece registrar este tipo de distribuição, onde
verticalmente sucedem-se sedimentos cada vez mais finos, podendo ser atribuídos a
porçöes progressivamente mais altas da zona de supramaré.

O aumento de siliciclásticos rumo ao topo, foi causado pela possível
proximidade das zonas de supramaré com áreas contínentais adjacentes, onde já
poderiam estar atuando processos eólicos.

A sucessâo A conteria entáo os registros finais do mar epicontinental na área
estudada.

7 .2. Marcs de areia

A combinação de dois fatores são essenciais para a formaçåo e conservação
de depósitos eólicos de areia: a existência de área subsidente e suprimento de
material (Miall 1992). Sem subsidência os sedimentos acumulados dificilmente seriam
fixados, sendo novamento levados pelos ventos. O suprimento de material para as
áreas de deposição determina a taxa de acúmulo de sedimentos. A ação de ventos
com pouco ou nenhum suprimento tende a originar áreas de deflação. A granulometria
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e o regime de ventos såo determinantes da forma e evoluçâo dos depósitos
eólicos(Brookfield 1 984).

Os depósitos de areias são referidos como mares de areia (sand seas) e
representam 2oo/o da área total de um sistema desértico atual.

Segundo Collinson (1986), três tamanhos diferentes de corpos arenosos
podem ser encontrados: draas, os de maior escala, dunas, que trafegam sobre as
draas e por fim ondulações que migram em cima das dunas.

As ondulações podem ocorrer sobre dunas e em zonas de interdunas. Suas
formas são geralmente de baixo relevo e de crista reta, sendo o principal processo que
rege seu movimento o de saltitaçåo de grãos. Um tipo particular de ondulação é a de
adesão, comuns as zonas de interdunas, onde ocorrem superfícies úmidas, nas quais
os grãos aderem.

As dunas, estruturas maiores, podem apresentar formas variadas, as quais såo
condicionadas pelo suprimento, velocidade e direções dos ventos. Quatro tipos podem
ser reconhecidos: formas transversais dê crista reta ou curvas (barcanas); formas
parabólicas de frente convexa, associadas a regiöes úmidas e com vegetação; e
formas longitudinais, com cristas paralelas às direçöes dos ventos.

As draas, corpos de escala maior que as dunas, apresentam formas parecidas
às das dunas, porém mais complexas e compostas (Brookfield 1984).

Entre corpos como dunas e draas podem ser desenvolvidos, com o devido
suprimento de are¡a, (Collinson, I 984) as interdunas e interdraas. Kocurek (19g1 )
relacionou três tipos diferentes de interdunas: a seca (dry) onde podem predominar a
deposição de areias por ação dos ventos, gerando ondulações, sem entretanto serem
desenvolvidas dunas e podendo eventualmente tornar-se uma superfície de deflaçåo
quando o suprimento torna-se pequeno; interdunas úmidas (damp), onde a superfície
está freqüentemente úmida, devido à proximidade do lençol freático com a superfície,
e onde é possível as adesões de gráos e o desenvolvimento de vida, registrada na
forma de bioturbações; e por último as aquosas (wef), onde podem ser desenvolvidas
várias das estruturas comuns a corpos aquosos como lagos ou ainda drenagens.

Hunter (1977) reconheceu em corpos arenosos os seguintes tipos mais
freqüentes de laminaçöes:

Laminação plana: produto de ventos de alta velocidade, não permitindo a
formação de ondulações. A laminaçäo surge por variações de velocidade e/ou
suprimento.

Laminação ondulada traslatent'. constituí-se do registro da migração de
ondulações cavalgantes, podendo ser o cavalgamento em ångulo maior ou menor que

o de barla-vento. Os de ángulo maior (supercríticas) apresentam laminações cruzadas
(porçoes sotavento) e registram altas taxas de acúmulo de material. Os de ângulo
menor (subcrítico) produzem laminações bem definidas, milimétrica sem registros da
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porção de sotavento (estratificaçöes cruzadas).

Laminação por queda de gräos: ocorre a partir da crista do corpo eólico, por
segregaçáo de fluxo, que favorece a deposiçäo do material em suspensão ou
proveniente da salt¡taçåo. a seleçåo pode ser pobre e dificultar o reconhecimento de
laminações.

Laminação por fluxo de grãos: aftos ângulos em frentes de dunas podem
favorecer processos de avalanche (ou de fluxo de gråos), com segregaçåo
granulométrica, formando corpos lingüiformes ou cônicos. Em corte vertical,
transversal à frente da duna, tais lâminas aparecem na forma de lâminas e em cortes
verticais paralelos a frente da duna apresentam forma lenticular, ou tabular se
amalgamadas.

As superf ícies geradas pela migraçåo de corpos eólicos constituem outro
elemento importante utilizado na classificação de corpos éolicos (muito útil em
depósitos antigos). Brookfield (1977) apresentou a seguinte classificaçåo:

Superfícies de primeira ordem: ligadas à migraçâo de draas, trunca todas as
demais estruturas såo geralmente de baixo ângulo.

Superfícies de segunda ordem: são confinadas entre superfícies de primeira
ordem, apresentando mergulhos na direção do vento. Såo geradas pela migração de
dunas.

Superfície de terceira ordem : são limitadas por superfícies de segunda ordem.
São geradas pela erosão e reinício da deposição, quando há variações locais na
direçäo do vento.

As litofácies Ap e Ac puderam ser interpretadas como originadas em contexto
eólico de deposicão de areias.

A litofácies Ac apresenta laminação interna proveniente de processos de
queda de gråos, com seleção boa a moderada e laminações provenientes de
processos de fluxo de grãos (avalanches), de seção lenticular em corte vertical
paralelo à frente de duna (prancha 6 - Foto 27), com seleção localmente variando de
boa a muito boa. Estas lâminas compöem conjuntos de estratificação cruzada (sefs),
geralmente tangencial na base e truncada no topo. Estes conjuntos foram
interpretados como provenientes de variações na direçåo dos ventos sendo então as
superfícies de truncamento entre eles, característica de terceira ordem. Estes
conjuntos de låminas eståo confinados entre duas superfícies relativamente planas,
que representam então superfícies de segunda ordem, ou seja, superfícies geradas
por migração de dunas.

O estudo do comportamento dos conjuntos de lâminas, quanto ao sentido de
mergulho, permitiu o estabelecimento de possíveis direções relativas de atuaçäo dos
paleoventos (item 4.5.2).

Em interdunas secas ocorrem estruturas de baixo ângulo de origem eólica,
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com processos de queda de grãos e migraçåo de ôndulaçöes. A litofácies At, dentro
do contexto eólico admitido, constitui os depósitos de interdunas do tipo seca, com
estratos de baixo ângulo. Estes depósitos ocorrem na forma de camada com
espessuras de 3m a 5m, limitada por superfícies de truncamento, em contato com
camadas da litofácies Ac.

Nos afloramentos estudados foi observada, com exceção da exposiçåo perto
de charqueada (ponto 37), a sucessão Ac-Ap, a partir do topo das brechas do contato.

O primeiro trabalho a relatar a existência de depósitos eólicos na Formação
Pirambóia foi o de Washburne (1929), em resumo apresentado no American
Association of Geo/ogrsfs Bulletin, onde reconheceu sedimentos eólicos e fluviais
¡ntercalados. Já em seu trabalho sobre a geologia de petróleo do Estado de são
Paulo, publicado em 1930 pela Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São
Paulo, a interpretação foi somente de depósitos fluviais.

Soares (1973), apresentou um dos principais trabalhos na linha de
¡nterpretaçäo de depósitos originados exclusivamente por processos fluviais,
reconhecendo depósitos de canal e de transbordamento em sistema meandrante.

Lavina (1991) retomou a gênese eólica, considerando ambientes eólicos na
deposiçäo Pirambóia intercalados com depósitos lacustres do topo do Rio do Rasto.

Caetano-Chang et al. (1991 ) desenvolveram trabalhos na Formação
Pirambóia, no município de São Pedro, São Paulo, onde caracterizaram fácies eólicas
como dunas e interdunas.

7.3. lnterpretação paleoclimática

Através da identificaçåo de argilominera¡s, do reconhecimento de depósitos
característicos foi possível reconhecer uma tendência de aridez climática durante a
deposíção do intervalo estudado.

Ramos & Formoso (1975) reconheceram, baseados em estudos de dados de
amostras de subsuperfície, que a illita está sempre presente nas unidades permianas

(Corumbataí, Teresina e Rio do Rasto), sendo rara nas formações Pirambóia e
Botucatu. A esmectita é predominante nas unidades Teresina, Corumbataí, Rio do
Rasto (detrítica pa'a o topo), Pirambóia e Botucatu, sendo de origem detrÍtica para
estas duas últimas unidades. Clorita é comum na Formaçåo Teresina, rara e
excludente com esmectita na Formaçäo Corumbataí, tara e . associada a
interestratificados 10-14M (illita-esmectita) nas formaçöes Rio do Rasto e Botucatu.
Estes autores destacam ainda o aparecimento de corrensita na Formação Teresina e
na base da Formação Rio do Rasto, pr¡ncipalmente em zonas de calcários oolíticos.

A predominåncia de esmectita detrítica nas formaçöes Pirambóia e Botucatu e



68

nos topos das unidades Teresina, corumbataí e Membro serrinha indicaria, ainda
segundo Ramos & Formoso (1975), contribuiçåo de áreas-fonte de clima semi-árido.

Também baseados em dados de subsuperfície, Rodrigues & euadros (1g76),
apresentaram mapas de distribuição dos argilominerais (Figura 12A) e de teor de boro
(Figura 128) do intervalo Formação Ponta Grossa - Formação Rio do Rasto. o teor de
boro varia conforme o ambiente aquoso: sedimentos depositados em água doce são
mais pobres em boro do que aqueles depositados em água mais salgada como a
marinha (Potter ef a/. 1963).

Em vários intervalos das formaçöes Teresina e corumbataí e Rio do Rasto
(Membro serrinha), estão presentes esmectita e illita próximo às bordas atuais e em
boa parte da bacia no Estado de São Paulo, enquanto que na porção sudoeste do
estado aparecem clorita, illita e corrensita. concluem Rodrigues & euadros (1976) que
a distribuição generalizada de esmectita e interestratificados, a presença de
corrensita, geralmente associada a ambientes mais ricos em magnésio (Millot 1g7o) e
os altos teores de boro (Figura 128) nas formaçóes Teresina e corumbataí,
principalmente de suas seçöes médias rumo aos topos, indicariam os estágios finais
de uma regressão do corpo âquoso epicontinental sob condiçöes dê forte evaporação.

Uma superposição dos mapas de distribuição de argilominerais e de teores
de boro (Figura 12c) de Rodrigues & Quadros (1976) mostrou relaçåo entre isoteores
de boro e áreas definidas pela distribuição de argilominerais específicos, sugerindo
que a paleossalinidade foi urn dos fatores controladores da ocorrênc¡a de
determinados argilominerais ao longo da bacia. Esmectita e illita ocorrem
preferencialmente nas bordas da bacia, onde encontram-se os mais altos teores de
boro. A associação illita, clorita e interestratificados aparece onde ocorrem teores
médios de boro. lllita e clorita (sem esmectita) restringem-se às porçöes mais centrais
da bacia, onde os teores de boro sáo os mais baixos.

As amostras provenientes de afloramentos das unidades Teresina, Corumbataí
e Pirambóia analisadas por difraçäo de raios X apresentam esmectita como o grupo
argilomineral predominante (Tabela 2), sendo a característica mais marcante as
distâncias no intervalo entre 144 e 1 54. Tal predomínio deste argilomineral foi
confirmado em imagens obtidas com MEV, onde foram observadas placas bem
desenvolvidas, levemente onduladas nas bordas (Prancha 7 - Fotos 28 a 33).

Também outros grupos de argilominerais foram identificados através da
difratometria de raios X: a) illita presente .na maioria das amostras; b) caulinita na
Formação Pirambóia; c) indícios de palygorskita em rochas das brechas do contato e
da Formação Teresina. Pela microscoscopia eletronica de varredura foi observada
hâlloysita (grupo da caulinita) na forma de tubos desenvolvidos nas pontas de placas
de esmectita (Prancha 7 - Foto 32) e clorita na forma de placas (prancha 7 - Foto 33)
sendo estas duas ocorrências na Formação Pirambóia.
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As atuais formas de esmectitas, originalmente detríticas, apresenta
desenvolvimento diagenético das bordas de placas, gerando formas delicadas, de
difícil conservaçáo em transporte. A presença de esmectita detrítica ou produlo de
diagênese precoce (eodiagênese) indica condiçöes de semi-aridez climática e
drenagem ineficaz no sítio deposicional,

A nåo observação em imagens de MEV de illita, caulinita e palygorskita,

identificadas através da análise de difratogramas de raios X, deve ser conseqüência
de suas pequenas proporçöes.

A possível existência de depósitos evaporíticos (atualmente silicificados) e a
ocorrência de textura radial em oólitos, tal como reconhecida por Coimbra (1990) e

Coimbra et al. 1994) em calcarenítos oolíticos da regiåo de Taguaí, indicam a
existência de condiçöes de hipersalinidade. O processo de concentraçâo de sais por

evaporação é característico em corpos aquosos isolados ou com pouca c¡rculação de
água, em clima com tendência à áridez.

Suguio ef al. (1974) e Rodrigues & Quadros (1976), também já apontaram
condiçöes de evaporaçåo intensa em clima árido durante a deposiçåo dos sedimentos

das formações Teresina e Corumbataí, baseando-se nos teores do isótopo mais
pesado do oxigênio 1918¡ e na elevação relativa dos teores de boro principalmente da
porção média para o topo.

O clima ainda continuou árido na continentalizaçáo e desertificação da bacia
durante a depos¡ção das unidades Pirambóia e Botucatu.

A presença de vegetal pouco pôde colaborar na identificaçáo do clima
predominante no sítio deposicional. Além de nâo ter sido achado em posiçäo de vida,
o pequeno fragmento de psaronídeo pouco poderia informar sobre seu local de vida, já
que uma correlaçäo direta com seus parentes atuais, comuns em regiões úmidas e
relativamente quentes, seria pouco adequada, pois não há informações sobre outras
partes do vegetal (como folhas ou a superfície externa do caule).

Por outro lado, baseando-se nas características do fragmento de caule do
espécime, semelhantes a parte interna de formas viventes, admite-se que esta parte

do vegetal não suportaria transporte e/ou exposição prolongados, apontando a
necessidade de permineralização logo após sua morte para ser preservado, indicando
condições de alta concentração de sílica no sítio de deposição durante este evento. A
pêquena ou inexistente deformaçåo do fragmento indica que a permineral¡zação deve
ter ocorrido antes do espécime ter sido sepultado ou quando recoberto por fina
camada de sedimentos.



7.4. Contexto paleotectônico

Alguns autores identificariam na passagem Passa Dois-Pirambóia uma

variação no comportamento tectônico da bacia, baseados em uma possível

desconformidade existente entre as unidades Passa Dois e Såo Bento.

Almeida (1981 ) apontou "comportamento tectônico quiescente" durantê a

deposição das unidades lrati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto, seguido de
ascensão epirogênica e instalação de processos erosivos, sem a possibilidade de
fixaçáo dos produtos destes. A fixação de sedimentos só se reiniciaria no Triássico,
em ambiente tectônico calmo com deposição exclusivamente continental.

Zalán et a/. (1990) também apontaram um período de soerguimento no final do
Permiano ligado à orogenia Finiherciniana, com parada na sedimentaçäo, a qual

reiniciar-se-ia somente no Mesotriássico em ambiente flúvio-lacustre.

Particularmente no Estado de São Paulo, Soares (1 973) interpretou o

acunhamento das unidades neopermianas, verificado em perfil SW-NE obtido com

dados de sondagem, como conseqúência da "peneplanizaçáo pré-Pirambóia", reflexo

de acentuado soerguimento da porção central do Estado de Såo Paulo em relação ao
Arco de Ponta Grossa.

No Estado de São Paulo é marcante a feição conhecida por "Depressão

Deposicional de São Paulo", reconhecida por Northfleet ef a/. (1969). Tal feição
const¡tul um embaciamento que condicionou a deposiçåo das unidades sedimentares

dos grupos Passa Dois e São Bento (Figuras 13A e 138).

Sobre a paleogeografia, Hachiro & Coimbra (1992) consideraram esta área de
maior "embaciamento" da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo como a
responsável pela origem do vasto golfo durante a deposição dos sedimentos do

Subgrupo lrati. A presença de depósitos evaporíticos e de taxas relativamente altas de

salinidade (teores de boro elevados) indicam a provável continuidade do corpo

aquoso epicontinental semi-restrito, descrito por Hachiro & Coimbra ('1992), evoluindo
para um corpo aquoso em extinção durante a deposição final dos sedimentos das

formaçöes Teresina, Corumbataí e Rio do Rasto (Membro Serrinha).

A inferência a discordância erosiva no contaio Passa Dois - Pirambóia foi

baseada, em boa parte, na inexistência de depósitos típicos da Formação Rio do

Rasto nas porções centro e norte do Estado de São Paulo, interpretada como

depositada e posteriormente retirada por erosão, possívelmente através de

levantamentos tectônicos pré-Pirambóia.

Um possível levantamento tectôn¡co no eixo transversal (WNW) do

"embaciamento de São Paulo" (durante a deposição final do Grupo Passa Dois e início

da deposição da Formação Pirambóia) seria a causa principal da remoção de partes



Figura 13: A - Mapa de _isóp_acas das formações Teresina, Corumbataí e Rio do Rasto - Membro Sernnha (segundo
. Northfleet ef a/. 1969);

B - Mapa de isópacas da Formação p¡rambóia (segundo Soares 1973).
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das unidades corumbataí, Teresina e Rio do Rasto. Esta hipotese, tal como aventada
por Melo e Sousa (1985), pôde ser descartada pela observação das isópacas das
unidades (Figuras 134 e 138). Há indícios de que na porção central do Estado de são
Paulo persistiu uma depressåo onde ocorrem as maiores espessuras destas unidades,
feição ativa também durante a deposição das unidades Pirambóia e Botucatu.

Neste contexto, os depósitos das brechas do contato representam os
episódios finais de atuaçäo do corpo aquoso epicontinental nas áreas estudadas, sem
desníveis que permitissem remoção de material por ele depositado. O sistema
deposicional eólico também foi condicionado pela depressão, continuando a criação
de espaço e assim permitindo acúmulo e fixação dos sedimentos.

7.5. Hidrotermalismo

O primeiro relato sobre as estruturas silicosas de Anhembi deve-se a Soares
(1972), que as interpretou como estromatólitos cônicos e hemisferóides, cuja presença
em sedimentos da Formação Teresina seria, ainda segundo aquele autor, compatÍvel
com os sedimentos de planícies de maré descritos na unidade.

Entretanto, várias feiçöes destas estruturas levaram a uma reinterpretação de
sua gênese, permitindo considerá-las como resultado de atividade hidrotermal em
superfície. Dentre estas feições citam-se: as formas cônicas, a presença de um cilindro
central com textura vesicular contrastando com a textura maciça do rêsto da estrutura, a
existência de vazios internos em forma de abóboda e a continuidade abaixo da laje de
sílex. Estas características såo comparáveis às dos geiseritos encontrados no
Yellowstone Park, localizado da região noroeste do Estado do Wyoming, EUA, onde a
constante expulsáo de água quente rica em sílica dissolvida resulta em três formas
diferentes de gêiseres: O cones semelhantes aos encontrados em Anhembi; @ piscinas
em forma de funil; e O gêiseres escalonados com água corrente, constituindo piscinas
em vários níveis diferentes (Bouer '1947, White 1 967, Fournier et al. 1 992).

7.5.1 . Origem e funcionamento dos gêiseres

O processo de erupção dos gêiseres ocorre, segundo White (1967), quando
águas de origem meteórica, penetrando centenas de metros no subsolo através de
descontinuidades nas rochas (falhas ou fraturas) ou ainda através de rochas
permeáveis (zonas de recarga de aqüíferos), são aquecidas a temperaturas maiores
que 200oC, muito acima da temperâtura de ebulição da água em superfÍcie, sendo
isto possível pelas altas pressões em subsuperfície. A ascençáo desta água aquecida
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e sua ebulição devida à diminuição de pressão próxima à superfície resulta nas fontes
termais. Enquanto em algumas ocorrências o vapor é liberado por escape calmo e
constante, em outras há uma quantidade excessiva de vapor para ser perdido por esta
forma. Assim, de tempos em tempos, este vapor em exesso eleva a água,
impulsionado-a para cima e para fora da abertura, ocorrendo assim uma queda de
pressão nos níveis mais inferiores, incrementando a ebulição e iniciando uma reação
em cadeia que provoca a erupção, sendo este tipo de fonte chamada de gêiser
(Figura 14).

Dentro da interpretação proposta, os corpos de Anhembi constituiriam
estruturas edificadas pela precipitação de silica ao redor de extintas aberturas de
escape de água. O cilindro central composto por material silicificado com porosidade
vesicular foi interpretado como o duto de escape dos gêiseres, preenchido por detritos,
introduzidos pelo próprio gêiser, por material introduzido durante o soterramento dos
corpos (a silicificaçäo destes materiais seria posterior à sua introdução), ou ainda por

sílica depositada por águas que ficariam paradas no duto. Outros cilindros
encontrados em certos corpos indicam ma¡s de um duto de escape ou dutos que
substituíram o original quando este foi obstruido.

A camada de sílex na base dos corpos, onde ocorrem nódulos de sílex, seria
consequência da formação de pequenos corpos aquosos ao redor dos gêiseres.

7.5.2. ldade e gênese dos geiseritos de Anhembi

A queståo mais importante para a definiçáo da idade dos geiseritos é a
identificação de quando houve a exposição da superfície sobre a qual os cones foram
edificados, superfície esta correspondente a uma laje decimétrica de sílex, existindo
continuidade dos corpos abaixo desta. A laje encontra-se em sedimentos da
Formação Teresina, em área de exposição restrita à feição conhecida como Domo de
Anhembi. Esta estrutura pêrtence, segundo Soares (1974), ao conjunto de estruturas
dömicas da Bacia do Paraná, ativas no período anterior à deposição Bauru. Compöem
a estrutura três blocos movimentados diferencialmente, separados por falhas verticais,
sendo que uma delas encontra-se injetada por dique de diabásio.

Duas hipóteses foram admitidas para explicar esta ocorrência de geiseritos: a)

construção dos geiseritos dentro do intervalo de tempo de deposição da Formação

Teresina; b) construçåo ligada a hidrotermalismo, após evento de exumação da
Formação Teresina. Nas duas hipóteses, a ¡nstalação em sedimentos Teresina foi
considerada mais do que um acaso. Estes sed¡mentos são predominantemente

pelíticos e calcilutíticos, menos permeáveis, o que favorece um fluxo confinado, com

menor perda de pressão ao longo de falhas e fraturas.

A primeira hipótese sugere a construção dos geiseritos durante evento de
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Figura 14: Modelo genérico de um sistema hidrotermal em profundidade, abastecido por águas de origem meteórica, resultando,
após aquecimento e transporte para a superfície, em gêiseres e fontes termaislsegundo tÃlh¡te 1967 e Gupta 19gO).
No desenho não houve preocupação com a geometria das falhas ou com a proporcionalidade. As setas ¡ndicam um
possível padÉo de circulação de água no sistema.
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hidrotermalismo no intervalo de tempo correspondente à deposiçåo da Formaçâo
ïeresina. Porém, para que rsto possa ter acontecido, seriam necessárias algumas
condições comuns às ocorrências de gêiseres atualmente conhecidas.

Marler & white (1975) e white (1991) observaram que gêiseres do tipocolunar
(ou cônico) são construídos onde as rochas próximas à superfície såo competentes,
não facilmente fragmentadas, enquanto os formas do tipo piscina em forma de funil
tendem a se ínstalar onde as rochas próximas à superfície são menos resistentes e
podem ser facilmente quebradas e ejetadas.

A presença de gêiseres colunares em Anhembi indicaria entåo a existência de
uma camada superficial com resistência suficiente para náo ser rompida durante as
erupções, supondo-se que deva ter ocorrido um ganho de resistência em evento
diagenético anterior.

Também seria necessária a emersáo desta superfície, ou seja, a ausência do
mar epicontinental nesta área, pois condições suaquosas comprometeriam não só a
deposição de sílica, pela diluição quase imediata da água expelida, como o próprio
funcionamento dos gêiseres, com a possibilidade de refluxos constantes de água fria.

outra condição para o funcionamento dos gêiseres é a existência de fonte de
calor que alimente com energia o sistema hidrotermal. A maioria das bacias
geiseríticas conhecidas estão relacionadas a câmaras magmáticas rasas, como o
Yellowstone Park nos EUA ou o Geysir Group na lslándia (Waring 1965). porém, já
foram relatadas excessões como os Beowawe Geysers, no Estado de Nevada, EUA,
onde náo foram encontradas evidências de corpos magmáticos rasos (white 1992),
apesar da ocorrência de geiser¡tos colunares ativos.

Na área ocupada pela Bacia do Paraná, não foi relatada até o momento a
existência de atividade vulcânica ou câmara magmática rasa neopermianas ou
eotriássicas.

A atividade sísmica é mais uma das características das áreas de ocorrência
de gêiseres, influindo diretamente na geração das falhas e fraturas responsáveis pelo
transporte de água até a superficie (Bauer 1947, Maler 1964, MacDonald 1972 e
Merler & Wh¡te 1975).

Em sedimentos da Formação Corumbataí, correlata da Formação Teresina no
extremo norte da bacia, Riccomini ef a/ (1992) reconheceram feições de liquefaçäo,
induzidas por abalos sísmicos, penecontemporâneas a deposição, na forma de
diques clásticos em depósitos marinhos rasos. Tais sismos estariam relacionados,
segundo aqueles autores, aos pulsos iniciais do processo de ruptura do Gondwana.
Também Fernandes & Coimbra (1993) apresentaram indícios marcantes da atuaçäo
de sismos em sedimentos do topo da Formação Rio do Rasto, também neopermiana
em parte, no Estado do Paraná; tais indícios constituem-se de níveis de espessura
decimétrica com estratificação contorcida. Landim (1970) reconheceu "estruturas de
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deformaçáo e perturbação pós-deposicionais" na Formação corumbataí, entre
Piracicaba e sáo Pedro (centro-leste do Estado de såo paulo), as quais denominou
de "estruturas interpregueadas", interpretando-as como camadas submetidas a uma
oscilaçáo qualquer. segundo Dzulynsk & smith (1963) tal oscilação também deve ser
de origem sísmica.

ïal atividade sísmica no intervalo de tempo, no qual os geiseritos de Anhembi
podem ter-se desenvolvido, teria sido responsável pelo seu aparecimento e
abastecimento. Também é possível que a atividade sísmica tenha suprido a ausência
de fonte de calor rasa, com desconfinamento de água em fraturas ou em aquíferos
(Sibson et al. 1975, Sibson 1981) em processo semelhante ao descrito por lijima
(1969 apud Tsuneishi & Nakamura 1970), que relatou a ocorrência de expulsâo de
água ao longo da zona de falha (cerca de t07 m3) próxima a cidade de Matsushiro,
Japão, durante período de atividade sísmica intensa.

A segunda hipótese, que considera o evento hidrotermal registrado no Grupo
Bauru também responsável pelo surgimento dos geiseritos de Anhembi, respalda-se
na proposta de Coimbra et al. (1981), que admitiram a ocorrência de atividade
hidrotermal concomitante à sedimentaçäo Bauru na Serra de ltaqueri, onde águas
termais carregadas em sílica penetraram através de fraturas, provocando a formaçåo
de opala. A ausência de evidências de digestäo de clastos e as deformaçöes sofridas
pelas opalas seriam evidências de sua possível formação sincrônica à deposição. Tal
atividade hidrotermal estaria, ainda segundo Coimbra et al. (1981), associada ao
Alinhamento do Rio Mogi Guaçu, de direção N20oW. No prolongamento deste
alinhamento encontram-se corpos de rochas alcalinas, Jaboticabal ao norte e
Araçoiaba da Serra a Sudeste.

A exposição da Formação Teresina poderia então ter ocorrido por exumaçâo
durante o levantameno do Domo de Anhembi.

A¡nda não foram encontrados elementos que permitam excluir alguma das
hipóteses apresentadas. A hipótese de atividade hidrotermal neopermiana-eotriássica
carece ainda de evidências, como a existência de geiseritos recobertos por

sedimentos das formações Teresina ou Pirambóia, o que atestaria sua idade. No caso
de atividade hidrotermal eocretácica são necessárias mais evidências da seqüência
de eventos de alçamento do Domo de Anhembi, exumação da Formação Teresina e a
atividade hidrotermal que afetou o Grupo Bauru.
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8. ESTABELECIMENTO DE NOVA UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA:
CAMADA PORANGABA

O intervalo que contém o contato passa Dois-pirambóia, marcado pelas
brechas do contato, tem boa parte de suas atuais características originadas em
transformações pós-deposicionais (precoces ou tardios) de rochas semelhantes as dos
topos das formações Corumbataí, Teresina e Rio do Rasto (ítens 4.1, 4.2 e 4.3).

Estes aspectos apontaram a impropriedade da interpretação das brechas do
contato como "depósitos basais iniciais" da unidade pirambóia, pois tratam-se de
depósitos com composiçöes e gêneses diferentes.

Assim, sugere-se que o intervalo passe a integrar os topos das formações
corumbataí, Teresina e Rio do Rasto, ficando entåo o contato do topo destas
unidades com a base da Formação Pirambóia, marcado pela superfície plana, limite do
topo das brechas, a qual foi reconhecida na maioria das exposições estudadas do
contato.

Propõe-se também o estabelecimento de uma novâ unidade litoestratigráfica,
com hierarquia de camada, constituída pelo intervalo até o momênto denominado de
brechas do contato.

a Justificativa - o intervalo compreendido pelas brechas do contato vem sendo
utilizado, desde o início dos estudos sistemáticos da Bacia do paraná no Estado de
são Paulo, como marco estratigráfico do contato entre o topo do Grupo passa Dois e a
base da Formação Pirambóia.

Ø Se/eção do nome - o nome geográfico selecionado para compor a
denominaçäo da nova unidade foi do município no qual se êncontra sua seçäo-tipo,
em corte da rodovia Castelo Branco (SP 280 - sentido capital-interior), km 166,5,
sendo ele o de Porangaba. Este nome não aparece denominando nenhuma das
unidades relacionadas em Bapt¡sta et al. (1984), nem em Schobenhaus (19g4), obras
mais abrangentes sobre unidades litoestratigráficas existentes no Brasil.

A utilização de termo litológico, baseado no litotipo mais característico, neste
caso brecha, traria confusões com outros intervalos das unidades sotopostas, além de
ser forte lembrança do antigo conceito de "brecha da base" da unidade pirambóia,

reinterpretado de maneira diferente no presente trabalho.

Optou-se assim pela denominação composta pelo termo hierárquico mais o
termo geográfico. Para o presente caso, o código Brasileiro de Nomenclatura
Estratigráfica aconselha a categoria de "camada", passando a denominar-se Camada
Porangaba as brechas do contato.
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@ caracterização de área tipo e localização do estratótipo - a ocorrência mais
caracterÍstica da camada Porangaba aparece em cortes às margens da rodovia
castelo Branco, entre os quilometros 166,5 e 167, dentro do território do município de
Porangaba. Destas exposiçóes foi escolhido como holoestratótipo, o afloramento do
lado direito da pista capital-interior no km 166,5. (ponto 1S, Figura 1)

@ Descrição das característ¡cas da unidade - as características distintivas da
unidade foram apresentadas nos ítens 4.2 e 5.1. Dentre elas destacam-se: as
intercalaçöes de camadas de brecha e camadas de micritos e pelitos, da base até a
porção média. Desta porção parâ o topo, há uma transiçåo de brecha para arenitos
pelíticos com intraclastos, terminando com arenito pelítico. Esta transição é uma das
característ¡cas mais marcante da camada Porangaba e ocorre em todas as
exposições conhecidas, onde o perfil foi encontrado completo. A porção inferior foi a
que apresentou a maior variaçâo de espessura.

@ Fixação dos limites - o contato superior com a base da Formação pirambóia

se dá de maneira abrupta por superficie plana e regular, a qual separa os arenitos
peliticos com estrutura maciça dos arenitos médios e finos, com pouca matriz pelítica e
organizados em estratos tabulares internamente laminados na forma cruzada. o
contato basal foi def¡nido arbitrariamente como a primeira camada de brecha da base
do intervalo de intercalações de brechas e camadas não brechadas das unidades
Teresina, CorumbataÍ e Serrinha.

A existência de brechas intraformacionais em porçöes intermediárias da
Formação Teresina poderia ser confundida com a camada porangaba, devendo ser
usados como critérios distintivos a proximidade com a unidade pirambóia e a transiçåo
brecha-arenito pelítico, a partir da porçåo média da camada.

A continuidade lateral da camada foi de difícil rastreamento, dada a distribição
pontual dos dados de subsuperfície e de superfície. sua ausência foi notada nas
regiöes de Batovi (ponto 14), a oeste de Anhembi (poços pAA-1 0 e pAA-1 1 ) e próximo
a Charqueada (ponto 37).

@ D¡mensão e forma - a Camada Porangaba varia quanto a espessura, de 60
cm a 2,5 m em afloramentos e 30 cm a 4,8 m em poços. sua forma é tabular na escala
de afloramento, porém, como mostram os dados dos poços, há variaçóes acentuadas
na escala quilométrica (Figuras 1 e 11), aparentando forma de cunha, mais estreita no
sentido do centro da bacia.

Ø Correlação, ¡dade e génese - A porção inferior da Camada porangaba

(correspondente à parte inferior da sucessåo A) foi gerada pela deposição em porçóes
de inter e supramaré, e posterior transformaçáo de sedimentos semelhantes aos dos
topos das unidades Corumbataí, Teresina e Rio do Rasto. A porçäo superior da
Camada Porangaba (correspondente à parte superior da sucessäo A) foi gerada em
porções mais afastadas das linhas dê costa rumo ao continente, sem a existência de
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desníveis que permitissem a remoção de material. lsto permite interpretar que, na área
hoje compreendida pelo Estado de São Paulo, as sedimentações Corumbataí,
Teresina e Rio do Rasto, principalmente aquosas, contínuavam em porções mais
cenirais e restritas da bacia e enquanto que em regiöes periféricas iniciava-se a
deposição Pirambóia.

A questão idade é ainda motivo de controvérsias, tanto para a unidade
Pirambóia, como para as unidades Corumbataí, Teresina e Serrinha (item 3.3), o que
impede o estabelecimento de umâ idade para a Camada Porangaba. pode-se

considerá-la apenas como inserida dentro do intervalo de tempo compreend¡do entre o
Neopermiano e o Eotriássico. Ressalta-se que no presente trabalho constatou-se a
inexistência de hiatos significativos nas passagens topo do Grupo Passa Dois para a
base do Pirambóia, o que deve ser considerado indicativo de idades próximas entre
tais unidades.

A Camada Porangaba é restrita ao Estado de São Paulo e pode ser
correlacionada ao topo da Formaçâo Rio do Rasto, Membro Serrinha, de outras
regiões.

Esta unidade está sobreposta aos topos de unidades distintas, Teresina,
Corumbataí e Serrinha, o que segundo o Código Brasileiro de Nomenclatura
Estratigráfica (Petri ef a/. 1985), artigo 87, inciso segundo, não caracteriza
rmpedimento para o estabelecimento de camada com características distintivas claras.
Também sua gênese ligada em parte a eventos pós-deposicionais não implica em
obstáculo, já que a gênese näo pode ser critério para a constituição de unidades
litoestratigráficas (artigo B1 inciso primeiro).

O principal objetivo do estabelecimento desta unidade foi facilitar as futuras
citaçóes e discussöes deste intervalo, pois constitui-se de pacote rochoso particular,

sendo uma referência clara para o contato Passa Dois-Pirambóia, melhor do que os
termos "brechas da base", ou "regolito fóssil", usadas até o presente.

A tabela 5 apresenta um resumo das características do intervalo estudado
relacionando: litofácies, unidades litoestratigráficas, produtos, processos geradores

das litofácies, interpretação paleoambiental e ambientes deposicionais principais.
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9. O CONTATO PASSA DOIS-PIRAMBÓIA E AS SEOÜÊNCIAS
ESTRAÏGRÁFICAS

9.1 . Trabalhos anteriores

o contato entre as unidades Passa Dois e são Bento foi adotado como limite
de seqüências por ser interpretado como uma discordância de åmbito geral da bacia,
marcada por grande hiato erosivo e/ou deposicional. soares et at. ('lg7 4) utilizaram
este contato como limite entre a seqüência Delta e a seqüência Delta A, definidas
segundo o conceito de seqüências Estratigráficas de sloss (1963). Neste conceito as
seqúências estratigráficas são unidades de grau mais alto que supergrupo, limitadas
por discordâncias reconhecidas em bacias ao longo de todo o craton, sendo que cada
seqüência representa um ciclo transgressivo-regressivo completo, regido por ciclo de
depressão do craton abaixo do nÍvel de base e posterior emersão. outros exemplos
mais antigos de propostas de divisão em seqüências dos depósitos da Bacia do
Pa¡aná, baseädas no conceito de sloss (1963), foram Gomês (1968) e Almeida (1969)
e encontram-se representados na figura 1 5.

Zalán et a/. (1990), valendo-se do conceito de ,'sintemas,' de Chang (i975),
dividiram o pacote sedimentar da Bacia do paraná em cinco destas unidades,
denominadas de siluriana, Devoniana, Permo-carbonífera, Triássica e Juro-cretácea.

Lavina (1991 ) dividiu os depósitos da Bacia do paraná do intervalo
compreendido entre o Neocarbonífero e o Eotriássico em seqüências deposlcionais,
utilizando a conceituação de Mitchum et al. (1977 apud Ojeda 1988). Segundo esta
conceituação: "seqüência deposicional é uma unidade estratigráfica composta por
sucessäo de estratos concordantes, relacionados geneticamente, limitados no topo e
na base por discordâncias ou suas concordâncias relativas, tendo também significado
cronoestrati gráf ico".

Particularmente para a passagem Passa Dois-Pirambóia no Estado de Såo
Paulo, Lavina (1991) interpretou um período de "onlap alto", no qual foi depositada a
porção superior da unidade Corumbataí, seguindo-se "uma queda do onlap,,, com
desenvofvimento de truncamento erosional e por fim "uma elevação do onlap,', com a
deposição da unidade Pirambóia. O modelo evolutivo de Lavina (1991) apresentou
como importante contribuiçåo, a incorporaçåo da transiçáo existente entre as unidades
Rio do Rasto e Pirambóia, evidência desprezada em vários trabalhos de âmbito geral
da bacia (e.9. Zalân et al. 199A). Este modelo, mesmo apresentado como hipotético
pelo autor, necessitaria da seguinte discussão e complementação de dados: a)
evidências de erosão do topo da unidade Corumbataí nas porções marginais da bacia,
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antes do início da deposição Pirambóia; b) detalhes quanto aos mecanismos que
teriam ocasionado as variações de onlap; e c) dados de paleocorrentes e das áreâs-
fonte dos sedimentos.

Milani ef al. (1994) apresentaram divisåo em seis seqüências estratigráficas
limitadas por expressivas desconformidades: ordoviciana-siluriana, Devoniana,
carbonífera-Eotriássica, Neotriássica, Juro-Eocretácica e Neocretácica. Esta proposta
representa uma evolução da proposta de Zalán ef ai. (1990), principalmente em
relação à idade dos depósitos. uma das mais ¡mportante mudança foi a atribuiçåo de
idade eotriássica para a porção final do Grupo Passa Dois (figura 1S)

Recentemente Rohn (1995) apresentou proposta de divisão do Grupo passa

Dois em "intervalos", baseada em perfis geofísicos de poços (perfilagens) e somada a
dados paleontológicos e litológicos. Um dos principais critérios adotado pela autora foi
o de estabelecimento de limites em picos radioativos (perfis de raios y) de menor
intens¡dade, delimitando formas de funil. Tais intervalos foram interpretados como
seqúênc¡as granodecrescentes, que alinhadas, seriam capazes de mostrar "histórias
batimétricas similares", parte do mesmo ciclo de variação do "nível de base,'. Assim,
estariam estabelecidas unidades isócronas. Este critério condicionou a autora citada a
interpretar um hiato maior do que dez milhões de anos, entre o topo da Formação
Corumbataí e a base da Formação Pirambó¡a, pois estariam ausentes sete dos 10
"intervalos" presentes nas unidades Teresina e Rio do Rasto nos estados do paraná e
Santa Catarina

9.2. O significado do contato

Os contatos Teresina-Camada Porangaba e Corumbataí-Camada porangaba

såo transicionais, pois há a intercalaçåo de camadas näo brechadas com
características semelhantes às presentes nestas unidades com brechas geradas em
processos pós-deposicionais. Os contatos Camada Porangaba-Pirambóia (prancha g -
Fotos 36 e 37) e Corumbataí-Pirambóia são planos e litologicamente abruptos
(Prancha 9 - Fotos 38 e 39), sugerindo uma troca brusca de ambiente, sem entretanto
implicar em volumosas erosões ou exposiçöes mais prolongadas que permitissem

desenvolvimento de solos.

lsto indica uma proximidade cronológica entre a deposição final passa Dois e
inicíal Pirambóia. Os sedimentos eólicos fixaram-se sobre as antigas planícies de
maré, em direção ao centro da bacia, acompanhando o recuo do corpo aquoso
adjacente.

A instalaçåo da deposição eólica acompanhou o processo de redução da área
ocupada pelo corpo aquoso epicontinental, o qual terminou junto com o final da
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deposiçäo Rio do Rasto.

A presença de estruturas relacionadas a eventos sísmicos pode indicar idades
próximas entre os depósitos das formaçöes Teresina, corumbataí, Rio do Rasto e
Pirambóia, pois parecem obedecer os critérios de sims (1975) para a correlaçáo de
tais tipos de estrutura: a) restrição a um único intervalo estratigráfico e separaçåo por
camadas não deformadas; b) possibilidade de correlacâo ao longo de grandes áreas;
c) presença de horizontes planos e não afetados por processos de escorregamento.

A possível existência de correlação cronológica entre as formaçöes Rio do
Rasto, Pirambóia, Rosário do sul e Misiones (esta no paraguai), já foi admitida por
Petri & Fúlfaro (1983). Também Ragonha (1989) e Lavina (1991) interpretaram a
simultaneidade na deposição das unidades do topo do Grupo passa Dois e da base do
grupo São Bento.

Estes elementos permitiram questionar a existêncla da discordânc¡a tão
utilizada como evidência de hiato erosivo e/ou deposicional entre a seqüência marinha
carbonífera-permiana e a seqüência continental mesozóica.

Coln a soma das evidências de transição entre depósitos Rio do Rasto e
Pirambóia em áreas centrais da bacia e da presente interpretação do contato, foi
possível considerar a possibilidade de existéncia de uma seqüência estratigráfica do
tipo de Sloss (1963) constituída por depósitos dos grupos Tubarão, passa Dois e
sedimentos do såo Bento, unidades Pirambóia e Botucatu, estas representando o
estágio final do preenchimento, por sedimentos continentais predominantemente
eólicos, recobrindo as planÍcies de maré, sem provocar erosåo e sem permitir
exposiçáo prolongada (Figura 15). A Formação serra Geral representa o evento
magmático efusivo em momento tectônico diferente, existindo opiniöes sobre a
existência de discordância erosiva anterior ao evento (Leinz 1949, Eik ef a/. 1973).

Na utilizaçäo dos conceitos de Posamentier et al. (1987 apud Ojeda lg8g)
deve-se observar a inexistêncla de hiato deposicional acentuado entre o final cla

deposição em planícies de maré, quando do recuo do corpo aquoso, e início da
deposiçâo eólica. Este seria um dos elementos necessários para o estabelecimento de
um limite de seqüência do tipo 2 (Posamentier ef a/. 1988 apud Walker 1 992), ou seja,
exposição subaérea prolongada com deslocamento do onlap costeiro abaixo da
quebra da linha de praia deposicional (local situado na plataforma, a partir da qual, na
direção do continente, a superfície deposicional encontra-se ao nível de base ou
próximo dele e, em direçäo à bacia, estaria abaixo do nível de base) sem ocorrência
de rejuvenescimento de drenagens e com o deslocamento das fácies deposicionais
para o interior da bacia. Lavina (1991 ) chegou a estabêlecer um limite do tipo 1 entre
as unidades Corumbataí e Pirambóia considerando a existência de hiato deposicional
e erosivo nas margens da bacia.
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A camada Porangaba constitue o elemento mais característ¡co presente no
contato Passa Dois-Pirambóia da Bacia do Paraná no Estado de são paulo, tanto em
afloramentos na borda leste como em perfurações que demonstraram certa
continuidade da camada, rumo ao cêntro da bacia. Do reconhecimento da atuação de
processos comuns às planícies de maré na deposiçåo da camada foi possível concluir
que ela deu-se, da base para o topo, em zonas mais altas, progressivamente mais
afastadas da linha de costa rumo às terras entáo emersas. Estas interpretações,
somadas às características litológicas da unidade e às suas relações de contato,
posicionaram a camada Porangaba como pertencente ao conjunto de rochas do
Grupo Passa Dois.

A feição negativa que deu origem ao embaciamento, abrigou o corpo aquoso
epicontinental, com planícies de maré associadas a leste, palco da deposiçäo dos
sedimentos das unidades corumbataí, Teresina e serrinha, persistiu durante a
deposição dos sedimentos do Grupo são Bento (formaçöes pirambóia e Botucatu),
indicando a ausência de levantamentos acentuados, que promovessem a remoção de
material.

A gênese da camada Porangaba permitiu ainda reconhecer a inexistência de
hiato expressivo no contato, mostrando uma sedimentação praticamente contínua,
onde anteriormentê eram reconhecidas feições e produtos de erosão. Esta camada
mantém contato abrupto com a base da Formação pirambóia, o qual marca uma
passagem da deposição regida por marés para a regida por ventos. Tal mudança deu-
se quando o corpo aquoso recuou permitindo o avanço da deposição eólica.

Os ventos responsáveis pela deposiçäo pirambóia sopraram, no momento
inicial, nos sentidos SW+¡E e SE+NW na porção sul e sudoeste da área e N+S e
NWóSE nas porçöes nordeste e central, o que sugeriu, ainda preliminãrmente, uma
zona de convergência.

o clima predominante no sítio deposicional era então árido a semi-árido, como
demonstraram os argilominerais encontrados, teores de boro e ainda a presença de
sedimentos indicativos de hipersalinidade como oólitos fíbrorradiados e possíveis
depósitos evaporíticos.

As evidências de atividade hidrotermal na região de Anhembi, na forma de
cones silicosos não teve ainda sua idade definida, a qual poderá ser desvenda com a
confirmaçäo de uma das hipóteses apresentadas para sua gênese.

A continuidade na sedimentaçäo em porção considerada de borda ou muito
próxima desta e também a ocorrência de transição em porçöes mais centrais da Bacia
indicam uma possibilidade de existência de uma grande seqüência estratigráfica, do
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tipo definida por sloss (1963), com registro sedimentar contínuo, que uniria então as
seqúências designadas de Delta (grupos Tubarão e passa Dois) e de Delta A
(sedimentos do Grupo São Bento) por Soares et al. (1974).
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12. FOTOS



PRANCHA I

Foto 1 :

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Bioespar¡to e m¡cr¡to fossilífero do topo da Formação Teresina. As
carapaças såo de ostracodes. Amostra de corte da Rodovia castelo
Branco (SP 280), km 166,5.

lnterlaminação entre bioesparito composto por carapaças de ostracodes e
micrito com fragmentos de conchas, ambos apresentando grãos de
quartzo. Rodovia Castelo Branco (SP 280), km 166,5.

Bioesparito composto por carãpaças de ostracodes.

Microbialito da Formação Teresina com lâminas deformadas envolvendo
concreçöes de silex . Pedreira Velha, Município de Taguaí.

M¡crobialito da Formação Teresina com låminas deformadas e rompidas
junto a concreções de sílex, possivelmente nódulos salinos substituidos.
Rodovia Castelo Branco (SP 280) km 165.





PRANCHA 2

Foto 6:

Foto 7:

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Camada constituída por concreções de sílex com textura denominada pé-
de-moleque, na porção super¡or da Formação Teresina, ¡nterpretada como
possível depósito de gipsita nodular, substituída por sílica. Rodovia
Castelo Branco (SP 280) km 168.

Afloramento da camada (na altura do martelo).

Detalhe do afloramento da camada.

SuperfÍcie do topo da camada onde observa-s€ a superfície lisa dos
nódulos.

Fotomicrograf ia. As concreções estão revestidas por cimento carbonático e
espaços entre concrêçöes preenchidos por sílica fibrorradiada.

Dique clástico silicificado corlando camada de pelito e afetando camada
com textura pé-de-moleque. Rodovia Castelo Branco (SP 280) km 168.





PRANCHA 3

Foto 11:

Folo 12:

Foto 13:

Foto 14:

Foto 15:

Exemplos de formas dos corpos silicosos que ocorrem a 1okm a oeste de
Anhembi, próximo ao vale do r¡beirão do Retiro, SP.

Forma cônica, rompida, mostrando cilindro central com textura vesicular.

Forma cônica com c¡lindÍos de textura vesicular na lateral e na parte
superior.

Corpo partido, mostrando sua parte interna oca com forma de abóboda.

Corte transversal de fÍagmento, com aspecto maçiço.

Fotomicrografia de seção delgada da amostra anter¡or.





PRANCHA 4

Foto '16:

Foto 17:

Foto 18:

Seçåo transversal do caule de psaronídeo da Formação Teresina, com os
vasos transportadores de fluídos em forma de "C". Rodovia Castelo
Branco (SP 280) km 165, afloramento da pista sentido capital-interior.

Seção longitudinal do mesmo espécime da foto anterior, mostrando
também vasos transportadores de flufdos.

Fragmentos de possíveis folhas de "licófitas", or¡entados em superfície de
camada de calc¡lutito da Formação Teresina, Rodovia Castelo Branco (SP
280), km 168, sentido ¡nter¡or-capital. A od€ntação dos fragmentos foi
atr¡buída à possível pos¡ção de fossilização.





PRANCHA 5

Foto 19:

Foto 20:

Foto 21:

Foto 22:

Fofo 23:

Camada de brecha das brechas do contato com ¡ntraclastos sub-
or¡entados e porções com intraclastos em arranjo caótico (fácies Bl).
Rodov¡a Castelo Branco (SP 280), km 166,5.

Camada de brecha das brÞchas do contato com intraclastos sub-
or¡entados, horizontalmente. Rodovia Castelo Branco (SP 280), km 166,5.

Detalhe de ¡ntraclastos destacando-se do topo de camada de calcilutito
das ó/echas do contato. Rodovia Castelo Branco (SP 280), km 166,5.

Brecha com intraclastos angulosos e matriz composta por arenito pelítico.
Rodoviä Raposo Tavares (SP 270), km 199,5.

Aren¡to com ¡ntraclastos angulosos, em arranjo caót¡co, passando para
arenito pelítico. Rodovia Raposo Tavares (SP 270), km 199,5.





PRANCHA 6

Folo 24:

Foto 25:

Foto 26:

F olo 27:

Fotomicrografia de amostra da camada brechada, onde ocorre
preench¡mento por mater¡al pelítico avermelhado com cimentaçäo
carbonática. Rodovia Castelo Branco (SP 280) km 166,5.

Fotom¡crografia de amostra das b/echas do contato mostrando a presença
de fósse¡s (carapaças de ostracodes) em intraclastos. Rodovia Castelo
Branco (SP 280) km 166,5.

Camada basal da Formaçåo Pirambóia, dividida internamente por estlatos
com superflcies de truncamento lim¡tando corpos cuneiformes em corte.
Rodovia Castelo Branco (SP 280), km 175

Detalhe de camada lenticular de arenito da Formação Pirambóia,
interpretada como originada por fluxo de grãos. Rodovia SP 191, trecho
São Pedro-Charqueada.





PRANCHA 7 Fotomicrografias obtida por microscopia eletrônica de varredura.

Esmectita detrítica na forma de palhetas com bordas neoformadas (fotos 28 a 31).

Foto 28: Amostra de camada de pelito da Formaçåo Teresina, próximo ao contato
com as b/ecñas do contato.

Foto 29: Amostra de pelito da Formação Corumbataí.

Foto 30: Amostra de camada de intraclastos das brechas do contato.

Foto 3l: Amostra de camada ¡nterbrechas das brechas do contato.

Foto'32: Clorita na forma dê plaquetas. Amostrâ de ârenito da Formação Pirambóia.

Foto 33: Esmectita na forma de plaquetas com neoformaçåo de halloysita (tubos)
nas bordas. Amostra de arenito da Formação Pirambóia





PRANCHA 8

Foto 34: Vista da distribuiçåo dos corpos silicosos de Anhembi.

Foto 35: Vista das construções silicosas ligadas à atividade de gêiseres. Bacia
ge¡serÍtica Monument - Yellowstone Park (Bauer 1947).





PRANCHA 9 Exemplos de contato entre o Grupo Passa Dois e a Formação Pirambó¡a

Formaçåo Corumbataí-Formação Pirambóia. Estrada de ferro Rio Claro-Camaquã a
300m do viaduto da rodovia SP 191 , trecho Batovi-Charqueada.

Foto 36: Lado direito, sentido Rio Claro

Foto 37: Lado esquedo, sentido R¡o Claro

Formação Teresina, b¡echas do contato, Formação Pirambóia. Rodovia Castelo
Branco (SP 280), km 167

Foto 38: Pista capital-interior.

Foto 39: P¡sta ¡nterioÈcap¡tal.
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13. ANEXO



Pontos analisados - localizaçäo e unidades presentes

PONTO LOCALIZACAO PACOTES ROCHOSOS
Rod. Raposo lavares, SP 270, Km 199,5 Formação P¡rambóia; camada

Porangaba (brechas do contato)i
Formacão Teres¡nâ

A nordeste da C¡dade de AngetuÞa, a 150m da
Capele da Faxende Santo Antônio

Formação Pirembóia; camada
Pofangaba (brechas do contato)i
Formecão Teresin¡

J A nordeste da C¡dade de Anoatuþa Formâcåo P¡rambóia
4 Aproximadamente zkm a leste da C¡dade de

Angatuþa
Formação Piramþóia; Camada
Porangaba (brechas do contato)i
Formacão Teresins

5 Rod. Raooso Taveres. SP 270. km 182 FormaÇão Teresina
6 Acesso lvens vrerra, sP 26ü, a 5 Km de

Angatuba
rormaçao l-rramoora; uamaoa
Porangaba (brechas do contato)i
Formecão Teresinâ

I KOq. Uasteto Èrranco. ùi'zÕu, Km tof Formaceo Teresinâ
I Municipio de Corumþata¡, a 5 km do trevo de

acesso oeola Rod. Washinoton Luís
Formâção Pirambóia

o Municipio de Corumbatai, a 6 km do trevo de
acesso DeDlâ Rod. weshinoton Luís

Formagão Pirambóia

10 Municipio de Corumbata¡, a 7,5 km do trevo de
acesso pepla Rod. washington Luís

Formação Pirambóia; Camada
Porangaba (brechas do contato)l
Formacão Corumbâlâí

A sudeste do Município de Corumbatâí FOrmagao rrramoota; uamaoa
Porangabe (brechas do contato)i
Formâcão CÕnrmbáteí

12 Rod. wash¡noton Lu¡s. sP 310. l(m 193 Formacão Botucatú
1 Rod. washington Lu¡s, sP 310, km 188,5 Formagão P¡rambóia; Camada

Porangaba (brechas do contato)i
Formâcão Corumbâtaí

14 Estrada de Feno Rio Claro-ltirapina, a 200 m do
viadulo dâ SP 191 - Rio Clâro-Cheroueada.

FOrmaçao PrramDora; Formagao
Corumbstaí

15 Rod. Castelo Branco, SP 280, km 166,5
(sentido capital-interior)

FOrmaçao PrfamÞora; camada
Porangaba (brechas do contato)i
Formacão Teres¡ne

16 Rod. Castelo Branco, SP 280, km 166,5
(sentido interior capital)

rormagao Frramf)ora; uamaoa
Porengaba (brechas do contato)',
Formacão Teresina

Rod. Gastelo Eranco, sP z8o, Km 175 (sentido

^âñ¡tâl-¡ñlari^r\
Formaçáo P¡¡amþo¡a; Fofmeção
Teresina (contato Dor felha)

1E KOO. UaSIetO Ètmnco, ùt- ZÕU, Km tOó (SenItOO
interior-cen¡lelì

Formaçeo Teres¡na

19 sP 304. Pirec¡caba-são Pedro. km 184.5 Formâcão Pirembôia
20 SP 304, Pirac¡caba-São Pedro, km 183 FOrmagao PrramDora; (;emedâ

Porangaba (brechas do contatoL
Formacão Corumbetâí

21 eÞ îná Þ¡râr'i^âhâ-sÃñ pê.lrô kfYt lA, Formação Corumbataí
22 KOO. Mat. KOnAOm, ùl- óUU, prOXrmO Aa Utqaqe Formagao Teres¡na

23 Rocl. Mal. Rondom, sP 300, a 6 l(m da c¡dade
de Conchas

FOrmaçao HrramDora; Liamaoa
Porangaba (brechas do contato)i
Formâcão Teres¡nâ

24 Rod. Mal. Rondom, SP 300, a E km da Cidade
de Conchas

Formação Tefesine

25 Estrada Piramþ0ia-Piracicaþa, Próximo a
Cidade de Anhemþi.

Formaçäo Teresina

¿o Rod. Mal. Rondom, SP 300, a 40 km da Cidade
de Conches

Formaçåo Pirambóia

27 A leste dâ C¡dâde de Sentâ Ros de Viterbo Formecão Corumbelâí



28 Rod. São Carlos-Porto Ferreira, próximo do
acesso para Descalvado

Formação Pirambóia

29 Rod. Anhanguera, SP 330, a 10 km do acesso
para Porto Ferreira

Formação Pirambóia

30 Estrada Anhembi-Piracicaba, a 30 km de
Anhembi

Formação Pirambóia

31 Estrada Anhembi-Piracicaba, a 31 km de
Anhembi

Formação Pirambóia

32 Estrada Conchas-Piracicaba. a 11 km de Jibóia Formacão Pirambóia
33 Estrada Conchas-Piracicaba, a 10 km de Jibóia Formacäo Corumbataí
34 Estrada Conchas-Piracicaba, a 15 km de Jibóia Formação Pirambóia; Formação

Corumbataí (não foi observado
diretamente o contato)

35 Estrada Porangaba-Bofete, km 174 Formação Pirambóia; Camada
Porangaba (brechas do contato);
Formacão Teresina

36 Rod. do Açucar, SP 308, km 186, próximo a
Santa Luzía

Formaçäo Corumbataí

37 Estrada Charqueada-São Pedro, a 500 m da
entrada de Charqueada

Formação Corumbataí; Formação
Pirambóia

38 Estarda Charqueada- São Pedro, a 12 km de
São Paulo

Formação Pirambóia

39 A 1 km do trevo de acesso a Fartura pela SP
287. estrada Fartu ra-Piraiu

Formação Teresina

40 A 6 km do trevo de acesso a Fartura pela SP
287, estrada Fartura-Piraju

Formação Teresina; Formação
Pirambóia; Formaçäo Rio do
Rasto

41 A I km do trevo de acesso a Fartura pela SP
287, estrada Fartura-Piraiu

Formação Pirambóia

42 Estrada antiga Fartura-Piraju, a
aproximadamente 5 km de Fartura

Formação Pirambóia

43 A 10 km do trevo de acesso a Fartura pela SP
287. estrada Fartura-Piraiu

Foramação Botucatú

44 Estrada ltaÊTaquarituba, a Skm de Taquarituba Formação Pirambóia; Camada
Porangaba (brechas do contato);
Formacão Teresina

45 Rod. Castelo Branco, SP 280, km 173, 5
lsentido interio-caoital)

Formação Pirambóia

46 Rod. lrineu Penteado, SP 191, a 10 km de
Charoueada

Formação Pirambóia

47 Estrada TaouaÊTeiuoá Formacão Pirambóia
48 A sul da Cidade de ltirapina Formaçåo Pirambóia; Formaçäo

Corumbataí
49 PR 218, estarda Carlópolis-Joaquim Távora, a

10 km de Carlópolis. PR
Membro Serínha da Formação
Rio do Rasto

50 PR 218, estarda Carlópolis-Joaquim Távora, a
13 km de Carlóoolis. PR

Membro Serinha da Formação
Rio do Rasto

51 PR 092, Rod. Joaquim Távora-Cambará, PR Membro Serinha da Formaçäo
Rio do Rasto

52 PR 092, Rod. Joaquim Távora-Cambará, no
trevo para Guapirama, PR

Formação Botucatu

53 PR 092, Rod. Joaquim Távora-Cambará, no
trevo da BR 153, PR

Membro Serrinha (Formação Rio
do Rasto): Formaçäo Pirambóia

54 5 km a oeste da Cidade de Paranapanema,
loteamento novo, próximo a conjunto de casas
oooulares

Formaçâo Pirambóia

55 Próximo do Município de Tejupá Formação Pirambóia; Camada
Porangaba (brechas do contato);
Formacão Rio do Rasto

56 Próximo a Cidade de Fartura Formacão Rio do Rasto
57 Rod. Raposo Tavares, SP 270, km 199,5 (corte

novo)
Formação Pirambóia; Camada
Porangaba (brechas do contato);
Formacão Teresina



58 A 8km da cidade de Anhembi, em frente à sede
do sítio do senhor Joaquim

Formaçäo Pirambóia; Camada
Porangaba (brechas do contato);
Formacão Teresina

59 Subestagäo de Energia Elétrica da Parada
Camaquã, na antiga Ferrovia Rio Claro-ltirapina
(desativada). a noroeste da Cidade de Batovi

Formaçåo Pirambóia; Camacla
Porangaba (brechas do contato);
Formacäo Corumbataí

60 Estrada Descalvado (sa¡ndo clo cimitério)-
Fazenda Nova América

Formação Pirambóia; Camada
Porangaba (brechas do contato);
Formacäo Corumbataí

61 A 1Okm a osete da cidade de Anhembi, acesso
de tena, próximo ao vale do ribeirão do Retiro

Estruturas de sílex

62 A oeste da Cidade de Anhembi, ao lado do
oorto de areia Areião

Formação Teresina

oó Rod. Mal. Rondom, ao lado da Cidade de
Conchas

Formagäo Teresina


