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RESUMO

Através da análise de fácies dos aren¡tos das formaçöes Pirambóia, Botucatu e Serra

Geral nos estados do paraná e extremo sul paulista (Piraju), subdividiram-se os depósitos

estudados em quatro associações faciológicas com posicionamento estratigráfico distinto Da

baseparaotopo,estasassociaçöescorrespondema:A)lençóisdeareiaemplaníciede
maré,8)campodedunascosteirocomplaníciesinterdunaresinundadas,C)planíciealuvial

com rios entrelaçados e dunas eólicas incipientes e D) campo de dunas seco' As três

primeirasassociaçÕescaracterizamoregistrodeumsistemadeposicionaleólicoúmido(isto

é, cujo nível freático esteve próximo à superfície)' o sisferna deposicional eólico itmido

pirambóia. o nível freático elevado neste sistema pode ser atribuldo à proximidade da

paleocosta. A quarta associação de fácies' de campo de dunas seco' sobrepôe-se

abruptamenteaosdepósitosflúVio-eólicosdosistemaPirambóiaecorrespondeaosjsfema

deposÌcional eólico seco Botucatu. o contraste entre os sistemas eólicos Pirambóia (úmido) e

Botucatu(seco)éumcritérioimportanteparadefinirainconformidaderegionalqueseparaos

depósitosdestesdoissistemaseólicos'osistemasecoteriasidointerrompidoporuma

superffciedeextensãoregional,bacinal,ligadaàmanifestaçãodovulcanismoSerraGeral'

osresultadosgranulométr¡cosconfirmamafáciesdearenitogrossoaconglomerático

(ACg) como traço marcante da metade superior do registro do sistema Pirambóia' Os

resultados de petrografia, MEV/EED e contagem de minerais pesados caracterizam a

tendência para maior maturidade quÍmica e grau de cimentação dos arenitos Botucatu A

abundânciadecimentodeesmectitanosarenitosdosdoissistemaspodeserconsideradaum

indício de ambiente de diagênese precoce com pouca água em circulaçäo. Óxidos de ferro

associados, principalmente no sistema Botucatu' apontam para cimentaçáo na zona de

aeraçåo, portanto em condiçöes de paleolençol freático baixo' A presença de paligorskita em

fáciessubaquosasdotopodosarenitosPirambóiaindicaquecondiçöesevaporfticasjá

imperavamnofinaldoSistemaeólicoúmido.Ascondiçõestectônicas,entretanto,nãoteriam

permanecidoconstantes,perdendo,nainstalaçåodosistemaBotucatu,ograudeatividade

demonstrando no desfecho do sistema Pirambóia'

Ad¡stribu¡çãogeográficadasfáciesedosvetoresmodaisdeazimutedeestratificaçöes

cruzadaseól¡caspermite¡nterpretaraexistênciadedoisinfluxosnos¡stemaPirambóia,um

continental, proveniente de Norte, e outro' costeiro' de Sul A convergência dos rumos de

paleoventospoderiaestarassociadaàex¡stênc¡adeumpaleoaltonaregiãodolineamentode

Guapiara.JáosistemaBotucatuteriasidodominadoporinfluxovoltadoparaSWeSE'com

aumento de disPersão no topo'
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ABSTRACT

ThesandstonesofthesuccessionPirambóia-Botucatu-SerraGeral(Paleozoic-

MesozoicParanáBasin,southeasternBrazil),intheParanástate,wassubdividedintofour

facies associations. From the base for the top, these associations correspond to: A) Sand

sheets on tidal plain, B) Coastal dunefields with flooded interdunes, c) Alluvial plain with

braidedriversandsmalleoliandunes,andD)Drydunefields.Thefirstthreeassociations

recordaweteoliandepositionalsystem(thatis'asystemwhosefreaticlevelwasclosetothe

surface),thePirambóiasystem.Thehighfreaticlevelinthissystemcanbeattributedtothe

proximityofthepaleocoast'Thefourthfáciesassociation,ofdrydunefields,isputabruptly

upontothePirambóiafluvio.eoliandeposits.ltcorrespondstotheBotucatudryeolian
depositional system. The contrast between the Pirambóia (wet) and Botucatu (dry) eolian

systems is an important criter¡on to define the regional unconformity that separates the

sandstones of these two systems. The dry system would have been interrupted by a surface of

bacinalextension,associatedwiththemanifestationoftheSerraGeralvulcanism.

Thegrain-sizeresultsconfirmthecoarsetoconglomeraticsandstonefacies(ACg)as

the main feature of the superior half of the Pirambóia system' The petrografic' SEM/EDS and

heavymineralsresultscharacterizethetendenceforgreaterchemicalmaturityand
cementationdegreeoftheBotucatusandstones.Theabundanceofsmectitecementinthe

sandstones of the two systems is an indication of eodiagenesis with scarcy circulating water'

lronoxides,presentmainlyintheBotucatusandstones,canberelatedtocementationinthe

vadosezone,thereforeinconditionsoflowfreaticlevel.Thepaligorskitepresencein
subaqueousfaciesofthetopofthePirambóiasandstonesindicatesthatevaporiticconditions

werealreadypresentintheendoftheweteoliansystem.Thetectonicconditionswouldnot

havestayedconstant,losing,intheinstallationofthesystemBotucatu'theactivitydegree

demonstrated in the ending of the Pirambóia system'

Thegeographicaldistributionofthefaciesandofthemodaldipdirectionsofeolian

cross-beddingsallowtointerprettheexistenceoftwoeolianinfluxesinthePirambóiasystem'

acontinentalinflux,fromNorth,andacoastalone'fromSouth'Theconvergenceofthese
paleowinddirectionscouldbeassociatedwiththeexistenceofahighareaalongtheGuapiara

alignment.TheBotucatusystemwouldhavebeendominatedbyinfluxtowardssWandSE'

with increasing dispersion to the top'
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r. TNTRODUçAO

1.1. Bacia do Paraná: síntese do conhecimento

R (l0E .JANI lll,.

A Bacia do Paraná é uma vasta bacia

cratônica, desenvolvida completamente

sobre crosta continental, e preenchida por

rochas sedimentares e vulcânicas, com

idades que variam do Siluriano ao Cretáceo.

Abrange uma área de cerca de 1.700.000

km2, estendendo-se pelo Brasil meridional

(1.100.000 km'), Paraguai (100.000 km'),

Uruguai (100.000 km2) e Argentina (400.000

km'). Possui formato alongado na direção

NNE-SSW (1.750 km de comprimento), com

largura média de 900 km. Dois terços da

porção brasileira da bacia (734.000 km2) são

cobertos por derrames de lava. A espessura

máxima da bacia atinge cerca de 7.000 m no

seu depocentro. Seu nome provém do rio

Paraná, que corre paralelo ao eixo maior da

bacia, em direção NE-SW, por cerca de 1.500

km, até defletir em direção E-W, onde o rio cruza o arco de Assunção, e define a fronteira

do Brasil com o Paraguai e a Argentina (Almeida 1953; Soares 1973; Soares 1992;

Schneider 1974;Zalân et al. 1991)'

A evolução da Bacia do Paraná é amplamente discutida na literatura geológica

desde white (1g0g). Mesmo as tentativas mais recentes de aplicar as técnicas advindas

da sismoestratigrafia (Milani 1997), e por extensão, os conceitos que dela derivam' como

a estratigrafia de seqüências, não foram capazes de resolver algumas das questÕes mais

polêmicas a resPeito da bacia.

1200 kmæ

Figura 01 - Localizaçâo da Bacia do Paraná

no continente sul-americano (figura
confeccionada por Alexei Kerkis).
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Figura 02 - Mapa geológico simplificado da
Bac¡a do Paraná, com a distribuiçäo, no
tempo, des diveßas unidades de seu
registro sedimentar (M¡len¡ 1998).

Figura 03 - Contexto geotectônico
fanerozóico da margem Sul do
Gondwana e sít¡o de convergênc¡a com
o assoalho oceânico do Panthalassa
(Milani 1998).

Os 400 milhões de anos distribuídos em cerca de 7.000 m de espessura de

registro sedimentar são, ainda, pouco estudados, se comparar-se, por exemplo, a

quantidade de afloramentos descritos e dados de poços perfurados com a área aflorante

do registro sedimentar.

O arcabouço evolutivo da Bacia do Paraná aponta para um desenvolvimento

movido por transgressões e regressões marinhas (Schneider 1974; Lavina 1991 ; Soares

1992; Rohn 1994; Milani 1997), condicionado por movimentos de crescimento da litosfera

continental (substrato), ao longo da margem Sul do Gondwana, em um contexto de

fechamento progressivo do interior do continente (Della Fávera 1990; Lavina 1991; Milani

1997). Os ciclos de trangressão-regressão teriam iniciado há cerca de 450M.a., no



Ordovicio-Siluriano, seguido por seqüências ou ciclos no Devoniano, no Permo-

Carbonífero. Em seguida desenvolveram-se os ciclos, de caráter cont¡nental, regressivos,

no Permo-Tr¡ássico, Juro-Cretáceo e Cretáceo. A bacia teria se comportado como um

golfo aberto para o Panthalassa pelo menos até o Carbonífero (Figura 03), originando

com o tempo uma depressåo interna ao cráton, apr¡s¡onada no ¡nterior do Gondwana,

designada como Lago Mar no Eopermiano até o Cretáceo (Della Fávera 1990; Lavina

1991;Rohn 1994).

o objeto de estudo desta Dissertaçäo é detalhar parte das superseqüências

Gondwânicas de Milani (1997, 1998), ou o que o denomina de pacofes sedimentares

continentais mesozóicos com rochas ígneas assoclãdas.

1.2. A relevânc¡a do tema

Abordam-se aqui algumas das questões mais polêmicas sobre as formaçöes

Pirambóia e Botucatu, Mesozóico da Bacia do Paraná, principalmente dentro dos limites

políticos do Estado do Paraná, com base em revisão aprofundada da bibliografia

d isponível.

No sentido de enumerar algumas daquelas questöes polêmicas, destacam-se: o

intervalo de tempo envolv¡do, a idade das duas formações, os critérios para diferenciá-

las, a caracterizaçäo dos seus contatos com outras unidades e a indicaçäo de áreas

fontes prováveis.

Neste estudo, as respostas a essas questöes säo voltadas ao esboço da

paleogeografia, da faciologia e da proveniência dos arenitos das formações Pirambóia e

Botucatu no Paraná. Planejou-se o detalhamento da estratigrafia e da faciologia através

da realizaçâo de seções geológicas em quatro áreas selecionadas, através da coleta de

amostras destinadas a estudos petrográf¡cos, texturais e mineralógicos, ¡ncluindo o

exame de microtexturas deposicionais e diagenéticas ao Microscópio Eletrônico de

Varredura (MEV) e Espectrômetro de Energia Dispersiva (EED)'

Para cada um dos questionamentos sobre as formaçöes Pirambóia - Botucatu,

ex¡stem inúmeras implicaçöes de interesse tanto acadêmico quanto aplicado que podem

fornecer novos rumos ao estudo e exploração econômica das duas unidades. No âmbito

acadêmico, destacam-se o estabelecimento mais seguro da coluna litoestratigráfica do

Grupo São Bento e de seu arcabouço no contexto de estratigrafia de seqüências e a



melhor compreensão do panorama dos grandes desertos que parecem ter dominado a

paisagem das bacias Paraná e Bauru a partir do final do Permiano

Em relação à geologia exploratória, a década de 90 marca o despertar da

comunidade geológica brasileira e internacion al para as Formações Botucatu e

PirambóiaenquantoaqüíferogigantedoMercosul,queemconjuntocomformações

correlatas, aflorante nos países vizinhos, compõem uma das maiores reservas de água

subterrânea do planeta (Giusti ef a/. 1996; Rosa Fo ef a/' 1996)'

cabe destacar também o uso dos arenitos do Grupo São Bento como matéria

prima para construção civil e para indústrias de vidro, cerâmica e fundiçåo, e do potencial

destes arenitos como rocha reservatório, no momento em que se revigora a exploraçäo e

pesquisa de hidrocarbonetos no país.

1.3. Metas

Asmetasdestadissertaçãorespondemàperguntasobreatéondesepretende

chegar. lncluem portanto as propostas mais pretensiosas do estudo. Nesse sent¡do' a

metamaisgeraléadeaprofundaroconhecimentodageologiadoGrupoSãoBento'

Bacia do Paraná, em seu domínio aflorante no Estado do Paraná' como metas mais

específicas, destacam-se:

1. Compreender a evolução paleogeográfica da bacia, durante o intervalo de tempo

correspondenteàsedimentaçãodasformaçõesPirambóiaeBotucatu.

2. ldentificar assinaturas texturais, mineralógicas e petrográficas para as principais

fácies e horizontes estratigráficos reconhecidos

3.AnalisarecompararasformaçöesPirambóiaeBotucatusobaperspect¡Vadeseus

sistemas deposicionais, com especial interesse em uma melhor compreensão da

passagem entre as duas unidades'

4. Aplicar conceitos de estratigrafia de seqüências em sistemas deposicionais eólicos,

nocontextodoarcabouçoconceitualpropostoporKocurek&Havholm(1993).

1.4. Obietivos

osobjetivosrespondemàquestãosobreoqueseplanejouexecutar.Propôs-se

uma lista de quatro tarefas principais:



1. Revisåo da bibliografia disponível sobre as formações sedimentares do Grupo São

Bento.

2. Descriçäo, classificação e interpretação genética das rochas presentes na passagem

entre as formaçÕes Pirambóia e Botucatu

3. Levantamento de seções geológicas detalhadas em reg¡öes previamente

selecionadas de afloramento dos arenitos Pirambóia e Botucatu no Estado do Paraná

(norte, em Jacarezinho-santo Antônio da Platina, centro-norte em lvaiporã-Mauá da

serra, centro-sul em Guarapuava-Prudentópolis e sul, em união da vitória-Porto

Uniäo).

4. Caracte¡izaçáo textural, mineralógica e diagenética de fácies e/ou horizontes

estratig ráficos com representatividade reg ional'

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Pesquisa bibliográfica

Foram analisadas publicações disponíveis nas bibliotecas do lnstituto de

Geociências da Universidade de São Paulo (USP) e do Centro Politécnico da

universidade Federal do Paraná (UFPR), além de relatórios internos de companhias e

secretarías: companhia Paranaense de Energia Elétrica (coPEL), Companhia de

saneamento do Paraná (SANEPAR), lnstituto Ambiental do Paraná (lAP), Serviço

Geológico do Paraná (MINEROPAR), Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais

(CPRM), Consórcio CESP/IPT (Paulipetro), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de

Recursos Hídricos (SEMA) do Paraná.

A sistemática adotada para o levantamento bibliográfico foi desenvolvida com a

consulta de verbetes (formações Botucatu e Pirambóia, Grupo São Bento' Formação

serra Geral) em publicaçöes mais recentes e em arquivos digitais (i.e. sistema de

b¡bliotecas da USP, SiBi, ou da American Geotogic lnstitute, GeoRef)' Alguns autores

clássicos foram encontrados na análise por autor, no fichário das bibliotecas Nesse

sentido, a análise das referências bibliográficas listadas em Giannini (1993) definiu o

ponto inicial, para que se pudesse reconhecer os autores com maior número de



publicaçöes, e/ou ma¡s intimamente relacionados aos temas e métodos propostos na

pesquisa.

2.2. Atividades de campo

Foram realizados levantamentos em quatro áreas no Estado do Paraná (norte'

centro-norte, centro-sul e sul) e Piraju - Sarutaiá, no extremo sul do Estado de São Paulo,

cujo empilhamento, estratigráfico, foi levantado em cortes de rodovias e pedreiras com

cond¡ções mais satisfatórias de afloramento, geralmente associadas à frente de

escarpas. Os pontos de descriçåo e amostragem foram codificados com siglas relat¡vas

às folhas topográficas (letras do nome das folhas em negrito), de acordo com o Quadro

01:

Folhe topográfica Fonte Escala Estedo
Código de
amostras

Sarutaiá IBGE 1:50.000 SP SR

Piraiu IBGE 1:50.000 SP PI

Cambará IBGE :50.000 PR CA

Cåndido de Abreu EXERCITO 1:100.000 PR CB

Guarapuava IBGE 1:100.000 PR GR

loaucu IBGE :50.000 PR/SP IP

lreneópolis IBGE 100.000 PR IR

lvâiDorä EXERCITO 100.o00 PR IV

-lar:arpzinho IBGE 50.000 PR JC

IBGE 50.000 PR JT

Mauá da Serra IBGE 50.000 PR MS

Pitanqa EXÉRCITO 1:100.000 PR PT

R¡be¡rão do P¡nhal IBGE 1:50.000 PR RP

Sento Antôn¡o da Pláina IBGE 1:50.000 PR SA

União da Vitór¡a IBGE 1:100.000 PRYSC UV

Quadro 0l - códigos utilizados pare designação de pontos de estudo e amostragem, segundo

sua local¡zação nes folhas topográficas disponíveis'

Para a obtenção das coordenadas, foi empregado aparelho GPS' Com estas

coordenadas, os pontos de estudo foram anotados em cartas topográficas 1:50.000 ou

1:100.000 obtidas no IBGE - lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística e no M¡nistério

do Exército, Divisáo de Cartografia.



2.2.1. Escolha de áreas para detalhamento

A definição das áreas para detalhamento foi determinada pelos fatores:

L Exposição

2. Qualidade dos afloramentos

3. Facilidade de acesso

4. Sobreposição com áreas-tipo, definidas na bibliografia'

Devido ao prazo relativamente curto para desenvolver a pesquisa de Mestrado, o

tempo foi considerado como um quinto fator.

A qualidade dos afloramenfos foi relacionada principalmente à condição de

cobertura por vegetaçâo e/ou depósito de tálus. Dentro do critério exposição, foi

considerado prioritariamente o tamanho do corte. A escolha das áreas teve, pela queståo

tempo, de ser conjugada com o requisito facilidade de acesso. Em termos práticos, isto

significou limitar a descrição a cortes de rodovias e ferrovias principais. O último critério,

de sobreposþão, foi relacionado a escolha de afloramentos "clássicos" descritos em

publicações disponíveis no momento da realizaçâo das jornadas de campo. A título de

exemplo, pode-se citar os trabalhos de Soares (1973), que realizou levantamentos na

serra da Esperança (próximo a Guarapuava, PR), e de Riccomini ef a/. (1984), que

mapearam a serra do Cadeado (próximo a Cândido de Abreu, PR).
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Figura 04 - Mapa geológ¡co do Paraná, com local¡zação (quadros em destaque) das áreas onde
foram real¡zadas as seções geológ¡cas detalhadas: no norte, Jacarezinho, no centro-norte,
Mauá da Serra, no centro€ul, Guarapuava e no sul, Uniåo da Vitória. Na legenda, canto
super¡or direito, destacam-se somente as rochas Mesozóicas e Cenozóicas (fonte mapa - base:

Mineropar 1986, cedido em forma digital pelo Prof. Dr. L. A. Fernandes).



2.2.2. Medidas de atitudes de estratificações cruzadas e supertícies de truncamento

A obtençäo de medidas de rumo de mergulho de estratificaçöes cruzadas foi

realizada com bússolas do tipo C/ar e Brunton. Teve como base os conceitos descritos

por Fernandes (1992, 1998), que associa um significado geológico, de acordo com a

ordem de cada série de cruzadas, tanto maior em termos de ordem quanto maior o

tamanho das séries. Desse modo, utilizando a classificaçäo estratonômica de McKee

(1953), séries com altura maior que 3m seriam consideradas de primeira ordem, séries

entre 3m e 0,3m, de segunda ordem e séries menores que 0,3m, de terceira ordem (ver

item 2.5.2).

Buscou-se aprimorar tal método, com a identificaçåo da posição vertical em que se

realizou a medida, em relação à base e ao topo da série. No sistema de notação adotado,

os valores negativos representam a distância da medida em relaçäo ao topo da série de

cruzadas e o valor positivo, a distância em relaçåo à base' Uma medida que apresente,

por exemplo, valores +1 e -2m indica a espessura de 3m entre os planos de truncamento

(limites da série). contudo, como o uso de trena nem sempre foi possível, muitas

medidas constituem valores estimados. Com a disponibilidade destes dados, agrega-se

uma nova informação a cada medida de azimute de mergulho obtida' Neste estudo'

modificou-se o método de Fernandes (1992; 1998), substituindo-se a classificação de

McKee (1953) pela hierarquia genética das estratificações, baseada na classificação

estratonômica de Campbell (1967) (lâmina, pequeno porte, série de lâminas, médio porte'

e série de camadas, grande porte). Para os limites de série, considerou-se, sempre que

possível, a hierarquia de truncamento conforme a conceituaçäo de Kocurek (1981 ' 1988'

1e96).

2.2.3. Realização das seçôes

Durante o levantamento das seçôes, as principais atividades realizadas foram:

locação de pontos com aparelho GPS; análise de fácies, pelo método de walker (1976)

modificado por Anderton (1985), e de horizontes estratigráficos, com confecção de

seções colunares; análise geométrica de estratificações cruzadas de médio e grande

porte e superfícies delimitantes de séries e co-séries, com ênfase para a relaçåo espacial

com níveis rudáceos e lutáceos e a identificaçáo de superfícies de truncamento segundo

conceitos de Kocurek (1981, 1988, 1993) e Fryberger (1993); documentação fotográfica



detalhada de afloramentos e de feições de relevo mais importantes dos afloramentos;

coleta sistemática de amostras por fácies e/ou horizonte e mediçáo das atitudes de

estratificações cruzadas.

Ao final das etapas de campo, contabilizaram-se 56 amostras friáveis e l0

amostras silicificadas distribufdas em 98 afloramentos descritos, mais de 300 fotografias

e diapositivos, e 803 medidas de estratificações cruzadas'

2.2.4. Amostragem

Procedeu-se uma coleta sistemática de amostras, que foram nominadas de acordo

com o código do ponto de coleta. A sigla adotada foi aquela correspondente à folha

topográfica. Ao lado do número de cada amostra, indicou-se com as letras minúsculas c e

h, se a fácies amostrada continha estratificações cruzadas de ângulo acentuado (<15o)

ou baixo, respectivamente, na tentativa de organizar as amostras por critérios genéticos'

A lista de pontos de amostragem e de medida de rumo de mergulho de

estratificações cruzadas encontra-se anexa (Tabela 01), com a localização dos pontos

em notaçäo UTM.

2.2.5. Análise de fácies

Procurou-se Íaze¡ a análise de fácies segundo uma abordagem que atendesse a

princípios sistêmicos. lsto equivale à satisfaçäo de dois requisitos enunciados por

Giannini (1993). o pr¡me¡ro deles é ter em vista a produção de modelos falsificáveis,

através de raciocinios processo-resposta, conforme idealizado por Fichter (1988)' A

característica principal destes modelos de fácies é a sua capacidade permanente de

fazer prediçöes, cuja verificação no campo ou via testes laboratoriais e estatísticos

estimula novas observações e possíveis novos modelos. o segundo pré-requisito citado

por Giannini (1993) é a ênfase às inter-relações entre fácies, de acordo com o princípio

essencial da teoria de srsfemas: as propriedades e rnodos de ação dos nívers supeíbres

nãosepodemexplicarpelasomadaspropriedadesemodosdeaçãoquecorrespondem

a seus componentes isoladamente; apesar disto, é possível chegar aos níveis mais

elevadospañindodoscomponentesmenores,quandoseconheceoconjuntode

componentesesuasinter-re/açôes(Bertalanfty1952apudBerlalanffy1972)'

ométododeanálisedefáciesadotadonestetrabalhoébasicamenteUmaversão

da proposta de Anderton (1985) modificada de walker (1976). Ele inicia-se por uma fase
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preliminar de levantamento cartográfico e bibliográfico da área, com estabelecimento

tentativo de associações de fácies e sistemas deposicionais hipotéticos. As fases

posteriores começam pelo trabalho de campo e podem ser assim enumeradas: (1)

descriçäo detalhada do afloramento ou feição geomorfológica; (2) subdivisäo em fácies

descritivas; (3) compilação das caracterÍsticas de cada fácies (modelos descritivos); (4)

dedução dos processos deposicionais de cada fácies (modelos genéticos); (5) exame das

relações espaciais entre fácies e reconhecimento de associações faciológicas (modelo

descritivo integrado); (6) interpretação do ambiente da associaçåo (modelo genético

integrado); (7) modelagem final das fácies individuais; (8) teste de consistência via

predição: retorno à fase (1) ou à fase (5), e assim sucessivamente. o conceito de modelo

de fácies de Anderton (1985) é versátil, e este método, especialmente a partir da fase 3'

pode ser aplicado tanto na escala de um afloramento, como a um conjunto deles ou a

toda árealbacia estudada. Desse modo, o exerclcio de zoom, dado pela alternância de

pequenasegrandesescalasdemodelagememsucessivostestesdeconsistênc¡a

(coimbra & Giannini 1989; Della Fávera 1991), é compatível com o método.

Anderton(1985)enfatizaqueumainversäonaordemdasetapasconduzarisco

de erros. Assim, conforme destaca Giannini (1993), a interpretaçåo genética de uma

fácies isolada, antes da descrição de fácies vizinhas de mesmo contexto sedimentar'

tende a ser muito mais ambígua que a interpretaçåo das várias fácies já descritas como

um conjunto coerente. Este aspecto, de outro modo já destacado por walker (1976)'

ressalta a importância do reconhecimento de associaçöes de fácies (Giannini 1993)'

cabe destacar a ressalva de walker, com base nas /ers de conelaçöes de fácles de

walther. Ele discute que se o contato entre duas fácies for gradacional, então eles

representam pfocessos que ocorrem pelo menos uma vez lado a lado, mas, caso haja

contatos abruptos ou do tipo erosivo, não há como identificar se os processos foram ou

näo adjacentes.

2.2.6. Superfícies de truncamento e supersuperfícies

As superflcies de truncamento no sistema eólico são formadas pela migração de

formas de leito eólicas ou pela instalaçáo de períodos de deflação durante o

desenvolvimento de campos de dunas. A análise destas superfícies constitui importante

ferramentanadescriçäoeinterpretaçäodadinâmicaeevoluçäodesistemas
deposicionais eólicos.
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A ¡ntrodução do conceito de superfície de truncamento e sua divisão em três

hierarquias deve-se a Stokes (1968). No entanto, deve-se a Brookfield (1977)e Kocurek

(1981a, 1981b, 1988, 1996) a concepçäo das superfícies de 1u, 2" e 3'ordem e

supersuperfícies, no modo como elas são ma¡s usualmente descritas hoje em dia

(Figura05). Segundo Brookfield (1977), as características das três ordens de superfícies

de truncamento podem ser resumidas do seguinte modo:

1. Superfícies de 1" ordem: de grande extensão, cortam todas as demais

estruturas eólicas. Sua origem é atribuída à passagem de megaformas de

leito eólicas (draas) sobre uma área.

SuperfleÞç--de-21--qdglE cortam superflcies de 3' ordem e formam-se

através da passagem de dunas sobre os draas.

3. Superfícies de 3u ordem: säo superfícies menores formadas durante a

migraçäo de dunas, via reativação das faces de sotavento.

4. supersuperflcies: são superfícies que delimitam sucessÕes deposicionais

eólicas, cuja ocorrência estende-se por quilômetros; truncam superfícies

inclinadas relacionadas à migração das formas de leito. Representam-se

em afloramento com caráter diferenciado das demais, podendo ser

correlatas a eventos bacinais (por exemplo transgressôes marinhas).

Apresentam-se sub-horizontais e separam estilos diferentes entre séries de

cruzadas acima e abaixo (Kocurek 1996).
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F¡gura 0S - Arcabouço conceitual das superfícies de truncamento (Brookf¡eld 1977; Kocurek 1996).

Kocurek (1981, 1988, 1996) propôs alterações no modelo de Brookfield (1977). De

acordo com sua proposta, as superfíc¡es de 1" ordem podem formar-se também através

da migraçäo de interdunas sobre dunas (Figura 05). Neste caso, as superfícies de 1a

ordem nåo indicariam necessariamente a existência de draas, mas sim a ocorrência de

cavalgamento seja de dunas, seja de draas (carvalho & Giannini 1998). Segundo

Kocurek (1988), a existência de draas implica apenas a formaçäo de superfícies de 2'

ordem.

No campo, as três hierarquias de superfícies de truncamento segundo Kocurek

(1988) podem ser identif¡cadas através de sua mútua relaçåo geoméhica e espacial, bem

como de suas relações com os estratos superiores e inferiores.

As superffcies de 1" e 2" ordem assemelham-se entre si pelo baixo ângulo de

mergulho. As superfícies de 1u ordem estendem-se por dezenas de metros a quilômetros,

podendo cortar, mas nunca serem cortadas, por superfíc¡es de 2" ordem. AnalOgamente,

aS superfícies de 2" ordem cortam as de 3u, sem poderem ser cortadas por elas'

SuperfTcies de 2' e 3" ordem possuem dimensões métricas a decamétricas. Enquanto as
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superfícies de 3" ordem discOrdam dos estratos abaixo e säo recobertas

concordantemente pelos estratos acima, as superfícies de 2" ordem são discordantes dos

estratos subjacentes, e sobrepostas discordantemente (isto é, em ângulo) pelos estratos

sobrejacentes (carvalho & Giannini 1998; Sawakuchi 2000; Giannini 2001).

Por serem formadas por cavalgamento de megaformas, as superfícies de 1u ordem

são diácronas, mergulham preferencialmente para barlavento e ocorrem sobrepostas por

estrato horizontal de fácies interdunares formado no decorrer de um intervalo de tempo'

Em seção paralela à direção do vento, estas superfícies estendem-se por centenas de

metros, cobertas por estratos horizontais lateralmente persistentes, confundindo-se,

portanto, com as supersuperfícies (ss). Em seçáo perpendicular à direção do vento, as

superfícies de 1" ordem tendem a desaparecer lateralmente e os corpos de estratos

horizontais sobrepostos adquirem geometria lenticular, enquanto as ss persistem

lateralmente (Kocurek I 996).

2.3. Atividades de laboratório

A coleta sistemática de amostras destinou-se à confecçáo de seçöes delgadas, à

caracter¡zação textural-mineralógica de gräos (ensa¡os de granulometria' separaçåo

densimétrica e microscopia óptica de fração pesada) e a análises ao MEV/EED'

2.3.1 . Laboratórios e instituições envolvidos

As análises foram executadas em cinco laboratórios do Departamento de Geologia

Sedimentar e Ambiental (GSA) do lnstituto de Geociências da Universidade de Såo Paulo

(lG-usP): o Laboratório de sedimentologia - Labsed (processo FAPESP 98/7959-0); o

Laboratório de Petrografìa sedimentar - Labpetro (processo FAPESP 97/10669-0)' o

Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura - Labmev (Processo FAPESP

95/56354), o Laboratório de Raios X e a seçäo de Laminaçåo de Rochas' obteve-se,

ainda, o auxílio do IPT (lnstituto de Pesquisas Tecnológicas de säo Paulo)' através do

Laboratório de Petrologia do Agrupamento de Engenharia de Rochas (A.E'R')' Divisåo de

Geologia,nosentidodedesenvolverprocedimentosdeimpregnaçãodeamostras

friáveis.
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2.3.2. Granulometria

As amostras que apresentavam cond¡ções para serem mecanicamente

desagregadas (total de 56 amostras friáveis) foram submetidas à análise granulométrica

convencional (por pipetagem e peneiramento), seguindo os procedimentos indicados em

Giannini (igg3). A realização destes ensaios enquadrou-se no objetivo de'caracterizar

sedimentologicamente fácies e horizontes estratigráficos. Constituiu também uma etapa

preliminar necessária à análise de minerais leves e pesados.

A fraçåo inicial utilizada para análise foi de 509, entretanto, percebeu-se que essa

fração comprometia a concentração de minerais pesados pela escassez desses minerais,

passando-se a utilizar 80g. O intervalo de pipetagem foi calculado seguindo a lei de

Stokes, em temperatura constante (20'C). Os intervalos de peneiramento empregados

foram de 0,5Ø (ph¡), compreendidos ent¡e 4Ø (phr) ou 0,062mm (limite entre silte e areia

na escala de Wentworth) e -2Ø (p/rl) ou 4mm (limite entre grânulo e seixo na mesma

escala).

2.3.3. Separação de minerais pesados

As amostras processadas no ensaio de granulometria foram submetidas a análise

densimétrica por flutuaçäo-afundamento em líquido denso (bromofórmio, cHBrg' d-2,85

g/cm3), seguindo em linhas gerais procedimentos descritos por Parfenoff ef a/. (1970) e

Carver (1971).

A separação de minerais pesados seguiu o critério adotado por Giannini (1993)'

que considera a existência de maior teor modal destes minerais deslocados para

granulometrias mais finas, de atê 1Ø (phr), em relaçäo ao teor modal de minerais leves

na amostra. lsso possibilitaria a quantificaçäo, de modo representativo, dos minerais

pesados de um único intervalo granulométrico de 1Ø (phù, desde que situado

imediatamente acima (mais fino) do intervalo modal do sedimento'

2.3.4. Separação ao imã Portátil

A separaçåo de grãos magnéticos consistiu em atritar de maneira suave um imä,

devidamente envolvido em saco plástico com espessura maior que 0,5mm, sobre a fraçáo

de minerais pesados previamente espalhada em superfície lisa. Nesse processo, alguns
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grâos nåo magnéticos aderem ao plástico, seja por deformaçáo deste ou em resposta ao

arraste mecânico. Para evitar esta presença indesejável de grãos não magnéticos,

procurou-se ao final do ensaio espanar delicadamente os grãos atraídos com um pincel

fino de cerda mole. Em seguida, ret¡rou-se o ¡mã do interior do saco plást¡co, liberando-se

os minerais magnéticos para o recipiente destinado à pesagem em balança analít¡ca

(Giannini 1993; Giannini s.d.).

2.3.5. Confecção de lâminas

2.3.5.1. Seçôes delgadas

As amostras silicif¡cadas foram diretamente submetidas, sem tratamento prévio, à

confecção de lâminas delgadas com espessura de 30qm.

As amostras näo silicificadas foram prev¡amente impregnadas com resina

colorida, com o intuito de permitir a diferenciação entre os poros originais e os poros

induzidos pela posterior confecção das lâminas'

Em termos gera¡s, o procedimento de impregnaçåo empregado consiste em

elaborar uma mistura de reagentes químicos, composta por resina, endurecedor, corante

e álcool, na proporção resina/endurecedor 1o:1g, contendo, ainda, 149 de álcool e 29 de

corante. As amostras previamente secas em estufas, Såo acondicionadas em câmara de

vácuo, e a resina gotejada em recipiente própr¡o, contendo a amostra para impregnação'

2.3.5.2. Lâminas de gråos

As lâminas de grãos de minerais pesados foram confecc¡onadas através de

cozimento em bálsamo do Canadá natural utilizando-se xileno, CoH¿(CHe)2, como

solvente, para limpeza final das lâminas.

2.4. Petrografra e MEV/EED

A finalidade do estudo petrográf¡co foi confrontar as fác¡es e unidades

litoestratigráficas distintas no campo com possíveis petrofácies estabelecidas por

microscopia óptica, e aval¡ar a possibilidade de existência de contrastes de história

diagenética entre amostras de diferentes unidades. Estes contrastes constituem critério
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potencial para a avaliaçåo e delimitaçåo de mudanças de ambiente sedimentar

(eodiagenético) e/ou discordâncias.

os estudos petrográf¡cos serviram também para a seleção prévia das amostras e

microfe¡ções submetidas a detalhamento químico-textural no equipamento de MEV/EED'

Estas análises foram realizadas preferenc¡almente em amostras situadas em posiçöes

estratigráficas consideradas chaves (base e/ou topo das unidades estudadas). Uma vez

localizadas ao microscópio óptico, as microfeiçöes de interesse foram assinaladas na

própria lâmina descoberta, com uso de caneta para retroprojetor, ponta fina, para

poderem ser facilmente encontradas.

2. 4. 1 . An álise petrog ráfic a

O estudo petrológico de cada amostra foi realizado em onze passos. A finalidade

dessa organização em passos foi a de disciplinar as escalas e enfoques de exame da

amostra. Desse modo, partiu-se da escala meso para a microscópica, do geral para o

part¡cular, das feições deposicionais para as diagenéticas, e dos aspectos descr¡tivos

para as interpretativos, segu¡ndo proposta de Giannini (2001). De acordo com esta

proposta, os onze passos seguidos foram:

1. Descriçåo mesoscópica sucinta, com destaque para cor, grau de alteração e

estruturas sedimentares.

Estimativa modal percentual de componentes petrográficos deposicionais (arcabouço

e matriz) e diagenéticos (cimento e porosidade secundária).

Descriçäo dos aspectos deposicionais do arcabouço, isto é, mineralogia, textura e

petrotrama. No estudo da textura, procurou-se avaliar a granulação modal, o desvio

padrão e o grau de seleção granulométricos de acordo com a tabela de estimativa

visual de Pettijohn et at. (1972), e os parâmetros de forma (esfericidade e

arredondamento) segundo a escala de Powers (1953). No estudo da petrotrama,

atentou-se para orientaçäo, imbricaçäo e empacotamento, bem como para

segregação granular gerada por diferenças de textura, m¡neralogia ou pelo arranjo

espac¡al.

Descriçåo da matriz (proto e ortomatriz), incluindo mineralogia e textura, e

identificação de matriz falsa (pseudo e epimatriz), seguindo critér¡os de Dott (1964) e

Dickinson (1970).

2.

4.
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5. Descrição da mineralogia e textura do cimento, com indicaçäo de possíveis geraçôes

de cimentos.

6. Descrição de tipos de contato intergranular e de feiçöes de quebra ou deformaçåo de

grãos, e avaliação de seu significado enquanto indícios de compactação química e

mecânica, respectivamente.

7. Descrição do tipo de porosidade secundária segundo a classificaçäo de Choquette &

Pray (1971) e De Ros (1984).

8. Avaliaçåo da maturidade mineralógica do arenito, segundo classificação de Folk

(1e74).

9. Avaliaçäo da maturidade textural do arenito, segundo o critério triplo escalonado de

Folk (1974).

l0.Classificação petrográfica da rocha segundo Dott (1964) e Folk (1974).

ll.Tentativa de interpretaçâo do paleocl¡ma e da paleotectônica, baseada nos critérios

de Krynine (1948) e Dickinson & Suczek (1979).

2.4.2. Contagem de minerais pesados

Os minerais pesados transparentes não micáceos foram quantificados até um total

de pelo menos 100 gräos, utilizando-se o método da faixa (ribbon method de Galehouse

1971). Calculou-se o índice ZTR, somatório de minerais ultraestáveis (zircão, turmalina,

rutilo) dentre grãos pesados transparentes náo mícáceos, de acordo com a definição

origínal de Hubert (1962). De modo análogo, foram calculados índices somatórios de

minerais metaestáveis (estaurolita, apatita, epídoto, cianita, sillimanita, granada), e de

instáveis (olivina, piroxênios, anfibólios e andaluzita), adotando-se a classificaçäo de

estabílídade de minerais pesados de Pettijohn (1957).

2.5. Tratamento dos resultados obtidos

2.5.1. Tratamento dos resu/fados de campo

Durante as jornadas de campo, foram obtidas fotografias em câmeras

convencionais de qualidade profissional. As fotografias foram utilizadas como ferramenta

auxiliar na descrição e delimÍtaçäo de fácies, na visualizaçáo de geometrias e na
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confecção de esquemas de campo. Parte das fotografias obtidas com a câmera

convencional serviu para tratamento gráfico, através da técnica de cópia em papel

vegetal sobreposto (overlay), para uso de montagens em papel e/ou de diapositivos

projetados em tela branca. Esta técnica permitiu a melhor visualização das estruturas

presentes e facilitou a análise das relações geométricas de estruturas e fácies.

As medidas de rumo de mergulho de superfícies de truncamento e de planos de

estratificaçäo cruzada foram agrupadas por fácies ou camada e lançadas em gráficos de

rosetas. O fator de consistência do azimute médio não possui significado absoluto em

termos de confiabilidade estatística do resultado (um fator de consistência baixo,

indicativo de alta dispersão de medidas, pode resultar de polimodalidade relacionada à

geometria da megaforma de leito) e nåo leva em consideraçåo o significado geológico de

cada superfície medida (hierarquia na construçäo do depósito). Portanto, tentou-se

util¡zar o método de avaliação da confiabilidade de padröes de rosa de freqüências de

Fernandes (1992, 1998). Este método atribui critérios de estatística clássica ao

significado geológico da medida. Atribui assim um número mínimo ideal de medidas para

cada ordem de grandeza espacial da estratificação. A classificaçäo empregada para

estas ordens de grandeza foi baseada em Campbell (1967). Os dados de rumo de

mergulho obtidos foram agrupados segundo a hierarquia das séries, tamanho e

respectiva espessura, e contemplaram ainda uma representatividade mínima do número

de medidas por afloramento, sugerido por McKee (1963), em cerca de 30 medidas para

séries de pequeno porte (entendidas aqui como na escala de superfícies de 3" ordem ou

menores). Nos histogramas circulares foram calculados quatro parâmetros estatísticos,

número de medidas, percentagem máxima, média e desvio padrão.

2.5.2. Confecção de rosáceas dos azimutes de mergulho de estratificações cruzadas

utilizou-se o programa Rockware, versåo 1995, para confeccionar as rosáGeas,

com base nas estratificações cruzadas de ângulo maior que l0o. Cabe ressaltar que as

estratificaçöes com mergulho que esse valor têm a interpretaçåo de seus azimutes

complicada por sua possível associação com pés-de-dunas ou com formas de leito

incipientes (lençóis de areia), ambas as feiçöes afetadas ou formadas por ventos

secundários. Considerou-se também que o baixo ângulo de mergulho aumenta a margem

de erro na tomada do azimute de mergulho e contribui assim para um incremento na

dispersão nessas medidas. Face a essas consideraçÕes e objetivando diminuir a
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incerteza na dedução do rumo dos ventos principais, as atitudes com ângulo de mergulho

menor que 10o foram consideradas à parte.

2.5.3. Anátise dos ângulos de mergulho com base em parâmetros esfafísflcos

Para a análise dos ângulos de mergulho foi construfda uma tabela constituída por

funções estatísticas, através do programa Microsoft@ Excel, com cálculos de paråmetros

como média simples, moda, mediana, desvio padråo, máximo, mlnimo, dentre outros.

Nesta tabela foram estudados à parte os ângulos de mergulho menores que 10o.

Procedeu-se a interpretação qualitativa dos parâmetros, com o intuito de fornecer

critérios para a distinçåo entre as fatias estratigráficas previamente estabelecidas.

2.5.4. Análise dos dados obtidos em laboratório

A partir dos resultados brutos de distribuição granulométrica obtidos através das

técnicas de pipetagem e peneiramento, calcularam-se os valores de parâmetros

estatísticos (diåmetro médio, desvio padräo, assimetria e curtose) pelo método analltico

dos momentos de Pearson, através do programa Momento4.123, de Paulo C.F. Giannini.

Testes estatísticos simples, como médias e desvios padröes, foram aplicados aos

resultados granulométricos, procurando estabelecer características diagnósticas de cada

agrupamento de amostras. Os critérios de agrupamento utilizados foram a posição

estrat¡gráfica, as fácies e a região geográf¡ca. Quanto à posição estratigráflca,

estabeleceram-se quatro grupos de amostras, de classifìcaçäo informal: Pirambóia-

inferior, Pirambóia-superior, Botucatu-inferior e Botucatu-superior. Procedimento

semelhante foi aplicado aos resultados de teores em massa de minerais pesados por

amostra.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na pesquisa bibliográfica, procurou-se evitar o que Lavina (1991) classificou como

perda de sentido, isto é, o retrocesso que se empreende ao se descartar publ¡caçÕes' por

cons¡derá-las, por exemplo, ultrapassadas.

Procurou-se precaver também contra o que Della Fávera (1991) descreveu como

emergênc¡a do prìmeiro parad¡gma ou barreira psicotóg¡ca. Entende-se como paradigma
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ou barreira psicológ¡ca a reprodução pura e simples de teorias e modelos descritos por

um determinado autor, o que sign¡fica ter certeza de algo e deixar em segundo plano o

teste, ou falseamento, de hipóteses formuladas. Este procedimento desrespeita o método

científico (Popper 1968, 1972,1975), e implica sérios riscos de invalidar dados preciosos,

simplesmente porque não se encaixam no modelo em voga.

cabe destacar que a maioria das publicações sobre o Grupo São Bento está

quase Sempre restr¡ta a resumos em Congressos e simpósios, Ou a relatór¡os internos

(relacionados no Quadro 03, no final deste capítulo), nem sempre disponfveis para

consulta.

3.1. Geomorfologia

Na parte norte do Estado do Paraná, próximo à fronteira com são Paulo, Maack

(1953) mapeou grande quantidade de morros testemunhos ou mesefas de arenito

Botucatu recobertos pol trapps rlermo de origem sueca que signif¡ca degrau).

Soares (1g73) descreveu características de relevo arredondado e escalonado

para os arenitos Pirambóia, e destacou a maior ocorrênc¡a da Formação Pirambóia no

centro-leste paulista, cuios afloramentos apresentam-se sob forma de encosfas

escalonadas e exfensos areais existentes sobre as colinas tabuliformes' Porém, na sua

porção basal, caracterizou pequenas colinas com encostas cônçavo-Gonvexas, com

desenvolvimento de solo agrícola. Atribuiu aos arenitos da Formaçåo Botucatu'

ocorrência restrita â pafte infeior da escarpa da Sena Geral. Entretanto, segundo o

mesmo autor, O arenito Botucatu pode Ocorrer sob forma de mOnos testemunhos pouco

Afastados da frente da serra, ou em faixas amplas coberta por extensos areais

eluvionares ou coluviais.

Ferreira (1979) definiu para a regiäo da serra do Limoeiro, proximidades de

Bofete, SP, critérios aerofotogeológicos para a identificaçäo da Formaçåo Pirambóia' As

camadas com estratif¡cações plano-paralelas, marcadas pela presença de siltitos e pela

menor permeabilidade, propiciar¡am a ocorrência de nascentes e zonas de exsudaçåo,

reconhecíveis em foto aéreas.

Em mapeamento efetuado para o consórcio Paulipetro, a Promon (1980)

descreveu, como feição típica de relevo das formações Botucatu e Pirambóia, escarpas

subverticais de dimensões considerávels. Encontraram-se grutas em rocha sã,
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prat¡camente nåo fraturada, como resultado de erosão da esCarpa, relacionada a

friabilidade da rocha.

Para Riccomini et al. (1984), a principal feição de relevo que permite, mesmo em

foto aérea, a individualizaçáo da Formaçâo Pirambóia na serra do Cadeado, próximo de

Mauá da serra, PR, está condicionada à ocorrência de extensos p/aÚós em elevadas

altitudes (mesefas), todavia siticificados, cujas rochas sobreiacentes teriam sido erodidas

devido ao soerguimento, implementado no contexto do Arco de Ponta Grossa-

As serras seriam sempre sustentadas por aren¡tos silicificados ou pela ocorrência

de derrames da Formaçäo Serra Geral. Para explicar os processos responsáveis pela

silicificaçäo dos arenitos, inúmeros autores desde Florence (1907 apud Paraguassu,

1968) elaboraram a mais diversificada gama de hipóteses.

Na primeira publicaçáo sobre os processos atuantes na migraçäo de sílica,

Florence (1907 apud Paraguassu 1968) constatou a presença de grãos de quartzo

dispostos em fraturas de rochas ígneas, cimentados por sílica, e associou esta

cimentaçåo à migraçåo de sílica do basalto. Posteriormente, inúmeros autores tentaram

aprímorar a compreensão dos processos de silic¡ficaçâo dos arenitos. Há uma tendência,

por parte destes autores, em acreditar que a fonte de sflica é o próprio arenito (Freyberg

1927; Washburne 1930; Moraes Rego 1930; Leinz 1938; Almeida & Barbosa 1953;

wernick 1966; Paraguassu 1968, 1972; Coimbra 1981 e Matos 1995). Nesse âmbito, a

teoria mais viável parece ser a de Paraguassu (1968). Este autor demonstrou em

laboratório a m¡graçäo de sílica em aren¡to, submet¡do a fluxo contínuo de água destilada.

Mais tarde, o mesmo autor relacionou, em afloramento, uma tendência de silicificação na

frente da cuesta, em resposta à maior circulaçäo de água. Esta silicificação poderia estar

intimamente ligada à área de descarga do aqüífero, ao afloramento do lençol freático, à

atuação de água meteórica e a variaçöes de pH (Paraguassu 1972). Francis (1984 apud

Rohn 1994) sugere que o pH elevado, em condiçÕes hipersalinas, representaria um fator

ideal para o desenvolvimento de processos de sílicificação s¡ngenét¡ca por quartzina.

3.2. Estratigrafia

o termo Arenito Botucatu foi introduzido por Gonzaga de campos (1889 apud

Salamuni & Bigarella 1967) para arenitos com estratif¡cações cruzadas de grande porte,

sofoposfos ou intercalados a derrames basálticos da serra de Botucatu, no Estado de

Säo paulo. Englobava toda a sucessáo psamítica pré-vulcânica. Conforme ressaltou
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Soares (1973), este primeiro uso do termo deu-se em contexto de descrição litológica,

sem contemplar aspectos estratigráficos ou interpretações genéticas'

A introduçåo da designação Camadas Pirambóia ou Arenitos Pirambóia refere-se

a camadas de argilitos, siltitos e arenitos argilosos aflorantes em Pirambóia, SP, abaixo

do trapp (aqui usado no sentido de derrame) mais antigo, e deve-se à comissäo

Geográfica e Geológica do Estado de Säo Paulo (Pacheco 1927 apud Paraguassu 1968)'

NomapageológicodeSäoPauloapresentadoporestaGomissãoeconstanteno

habalho de Florence e Pacheco (1929 apud Washburne 1930)' os Arenitos Botucatu e

Pirambóia já se encontravam mencionados na legenda, apesar de ainda englobados

dentro de uma mesma unidade de mapeamento. Em função da mapeabilidade então mal

definida das duas unidades, alguns autores à época interpretaram os Arenitos Pinmbóia

como camadas intercaladas dentro da un¡dade Botucatu. Existiam desse modo dois

sentidos para a designaçâo Arenitos Pirambóia e Botucatu, a de unidades estratigráf¡cas

distintas, e a de fác¡es distintas, podendo ou não estar a primeira intercalada dentro da

segunda. Para enfatizar que o emprego do termo Botucatu encaixava-se na primeira

âcepçäo, washburne (1930) utilizou a designaçäo Arenito Botucatu sensu sfnbfu para a

unidade superior de arenitos considerados eólicos, em dist¡nção à unidade inferior

Arenito Pirambóia, tida pelo autor como de deposição subaquosa' Formalizou-se, assim'

pela prime¡ra vez, uma subdivisão de caráter estratigráfico entre as duas unidades,

apoiada em critérios genéticos. Também favorável a uma distinção l¡toestratigráfica entre

os arenitos Pirambóia e Botucatu foi o kabalho de Moraes Rego (1932)' que defende a

idéia, recentemente trazida à tona por Riccomini (1995), de existência de um derrame

entre as duas unidades (trapp mais antigo]| alêm de outros sobre a Formação Botucatu'

pelo menos no Estado de São Paulo-

As propostas de washburne (1930) e Moraes Rego (1932) forneceram novos e

diferentes argumentos à idéia de distinção entre os dois tipos de arenitos' Com isto' a

legenda da nova carta geológica do Estado de são Paulo, publicada em 1947 (apud

Soares 1973), manteve o uso dos termos Pirambóia e Botucatu como unidades distintas'

'ainda que, mais uma vez, nåo separadas em mapa'

Nesse contexto, Maack (1947,1952) e Bigarella (1948) iniciaram as primeiras

proposições sobre os arenitos da sénb são Eenfo no Estado do Paraná. Maack (1947'

1952) descreveu a séne são Bento, composta de arenito inferior ou Botucatu,

representante de sedimentação em paisagem deséttica, com espessura entre 50 e 260m'

soúoposfos às /ayas da sena Geral. Logo abaixo dos arenitos espessos, existiriam
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arenitos fluviais, argtlosos vermelhos, com estratos de pedregulho, limitados em sua base

por d¡scordância de erosão e fransgressão, corn espessu ra de 5 a 10m' o autor tinha

dúvida quanto à denominaçåo Pirambóia, atribuindo-lhe sfafus mais de fácies subaquosa

que propriamente de formação.

Bigarella (1948) incluiu nesta sér¡e os arenitos Botucatu e caiuá, além dos

espessos denam e s b asét ltic o s.

Almeida & Barbosa (1g53) adotaram o critério genético de subdivisão Pirambóia-

Botucatu introduzido por washburne (1930), que associava fácies subaquosas ao

Pirambóia e de dunas e lençóis de areia ao Botucatu, mas questionaram a espessura

atribuída pelo autor aos Aren¡,Tos Pirambóia, a qual, segundo eles, näo passaria de

poucosøefros no Estado de são Paulo. o Arenito Pirambóia seria assim, na acepção de

Almeida & Barbosa (1953), o membro inferior da Série São Bento, com caráter fluvial'

sobreposto por uma ¡ntercalaçäo entre fácíes eólicas (Arenito Botucatu), fácies lacustres

de ocorrência local (sanfana) e derrames basálticos. Almeida (1953) enfatizou o caráter

subordinado das intercalações lacustres (Arenito santana) e aluviais de canal e

inundaçáo (Arenito Pirambóia), em contraste ao predomínio de deposiçäo eólica

concluiu pela existência de um contexto desértico seco para a deposiçäo de todo o

conjunto, e referiu-o sob a designação Deseño Botucatu '

sanford & Lange (1960) consideraram o Pirambóia e o Botucatu como formações

distintas. Todavia, a grande maioria das publicações da década de 60 ainda incluía a

seção mesozóica pré-vulcânica inteira na Formação Botucatu, utilizando qualificações

comofáciesoulitótipoparaasunidadesPirambóiaeSantana.Arespeitoda
interpretaçåo faciológica, os autores dividiam-se entre os que atribulam maior

importância à deposição eólica (Maack 1947 , 1952; Bigarella 1948; Salamuni & Bigarella

1961 , 1967; Mendes 1961) e os que enfatizavam a açåo intermitente de transporte

subaquoso (Paraguassu 1968; Fúlfaro & Bósio 1968)' Mendes (1971) chegou a

considerar inviável o uso dos termos Pirambóia e Santana para diferenciar fácies

subaquosas do Botucatu, uma vez que toda a seção correspondente aos dois terços

inferiores da Formação Botucatu apresentar¡4, segundo ele, franco predomínio de

sedimentos subaquosos. Bósio (1973) utilizou os termos fácies Pirambóia e fácies

Botucatu para distinguir respectivamente depósitos fluviais do lipo braided de depósitos

eólicos. Dentro da fácies Pirambóia, distinguiu os sedimentos de canal, com

estratificações cruzadas, dos materiais siltosos de planícies de inundação, com

estratificações plano-paralelas.
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o mesmo argumento empregado por Mendes (1971) para refutar o uso dos termos

Pirambóia e santana enquanto fácies poderia ser utilizado para defender o uso do termo

Pirambóia enquanto unidade estratigráfica caracterizada por litologias de deposição

subaquosa. Nesta linha de raciocínio, e com base no fato histórico de que a

denominação Pirambóia sempre estivera, até entäo, associada a depósitos sedimentares

de origem subaquosa, soares (1973) propôs a designação destes depósitos como

Formação Pirambóia. o autor dividiu também a formaçåo aflorante em säo Paulo em dois

membros informais, distintos no campo por contrastes sutis de texturas e estruturas

sedimentares e por diferenças de relevo, conforme destacado no item Geomo¡fologia'

segundo o autor, a seção-tipo ao longo de cortes da rodovia Marechal cândido Rondon

entre Conchas e a serra de Botucatu não contemplaria uma visão de coniunto do

Pirambóia.

A divisão proposta por soares (1973) para o pacote sedimentar mesozóico pré-

vulcânico da Bacia do Paraná foi adotada quase como norma' pelo menos no que se

refere às formaçöes Pirambóia e Botucatu. o caráter dominantemente subaquoso da

Formação Pirambóia, utilizado originalmente como principal critério de divisão' tem sido'

no entanto, objeto recente de questionamento. Lavina (1991) em extensa pesquisa na

borda da Bacia do Paraná determinou associações de fácies de processos eólicos

representados por campos de dunas, sistema fluvial entrelaçado e lagos de deserto'

caetano-chang (1997), estudando a Formação Pirambóia na borda leste da bacia, em

Såo Paulo, mais especificamente na serra de Såo Pedro, reconheceu a presença e o

predomínio de texturas e estruturas consideradas diagnósticas de deposição em frentes

de dunas eólicas e interdunas, com destaque para a textura pin-stripe de Fryberger &

schenk (1988). As fácies subaquosas, associadas segundo a autora a rios efêmeros

(oueds), teriam registro subordinado na unidade'

NoqueconcerneàFormaçäoBotucatu,ostrabalhosdolPT(1981)ede
Riccomini ef a/. (1984) descreveram-na como constituída por arenitos avermelhados a

esbranquiçados,degranulaçáofina,bemselecionadosecomgrãosarredondados.As

estratificaçÕes cruzadas seriam de grande pofte, do tipo tabular, bem lamìnada com

bimodatidade representada por freqüente recorrência entre lâminas com grãos finos e

médios'osgrãosseriamquasequeexclusivamentedequartzo,compresença
secundáriadeopacos,muscovita,mineraispesadosefragmentosdequartzito'

Concluíram ass¡m tratar-se de quartzo arenito.
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Haveria, segundo caetano-chang (1997), um certo consenso sobre a gênese da

Formação Botucatu. Todavia, ainda säo freqüentes questões sobre sua identificaçäo'

superflcies de truncamento, tipos e dimensões de dunas, área fonte e paleoclima.

Almeida (1950) e Carneiro & Almeida (1998) levantam a questão da presença obrigatória

de evaporitos em ambientes áridos quentes, até o momento não encontrados na

Formação Botucatu. A presença de pegadas de répteis atribuídas à Formação Botucatu,

descrito por Leonardi (1986; 199a) nas regiöes de Araraquara, Botucatu e norte velho

paranaense (Jacarezinho) reforça o questionamento da interpretação clássica de

paleoclima muito seco na Formaçåo Botucatu. segundo o autor, répteis bem

desenvolvidos como estes dificilmente sobreviveriam em clima tão árido, mesmo que se

presumisse a ex¡stência de oásis bem desenvolvidos.

Fernandes ef a/. (1990) descreveram icnogêneros em lages de arenito silicificado

atribuídas ao Botucatu. ldentificaram as espécies Taenidium safanassi e Taen¡d¡um

serpentinium, descritas como pistas de vermes por Pacheco (1913 apud Fernandes

1990). Este tipo de icnofóssil, que indica existência de areias rimidas, é comum na

Formaçäo Pirambóia, onde seu reg¡stro estaria relacionado à influência costeira e fluvial

(Giannini 2001). Gom base na descrição de Fernandes ef a/. (1990) para os arenitos com

icnofósseis, seria possível supor que não se trate, na realidade, de arenito Botucatu e

sim de arenito Pirambóia.

Outras características dos arenitos Pirambóia que cabe ressaltar são os achados

de vegetais super¡ores silicificados, dispostos em fácles subaguosas da Formação

Botucatu em Minas Gerais, descritas por Suguio & Coimbra (1972)' que poderiam ser

atribufdas ao s¡stema Pirambóia. Há ainda menção de impressÕes de Muensteria em

amostras de Caetano-Chang (1997) procedentes dos arredores de Piracicaba, SP, e de

poços perfurados em Anhembi, sP. Já em afloramento, caetano-chang (1997)

interpretou, com base em estruf¿ras colapsadas e contatos erosrvos, a ocorrência de

pegadas de réPteis.

3.2.1. O contato basal da Formação Pirambóia

A primeira publicaçäo que abordou, dentre outros assuntos, o contato basal da

Formaçáo Pirambóia foi executado por White (1908 apud Schneider 1974) em Santa

catarina, seguido, no Paraná, de Maack (1947,1952) e Bigarella (1948, 1967). Maack
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(1947, 1953) caracterizou o contato inferior desta unidade como erosiyo, repousando em

discordância angular sobre camadas da série Passa Dois ou diretamente sobre rochas

cristalinas. Após cinco anos de pesquisas, o mesmo autor determinou a existência de

grande discordância com hiato significativo, nas regiões da serra da Esperança, PR, e

serra da Bocaina, SC, exatamente 19m abaixo do arenito Botucatu e 1 m acima de

horizontes vermelhos do Grupo Rio do Rasto. Em termos temporais, a discordância

estaria relacionada a passagem entre o Permiano super¡or e o Triássico médio, servindo

de critério para que se determinassem as camadas Rrb do Rasfo como triássicas.

O trabalho de Fúlfaro (1972) foi pioneiro em akibu¡r ao contato basal da Formaçäo

Pirambóia um caráter transicional, mesmo em seu domínio paulista, onde é claramente

marcado pela presença de brecha intraclástica, denominada de rególito fóssi/. Descreveu

a presença desta brecha no topo e em meio às camadas superiores do Grupo Passa

Dois. Portanto , não haver¡a um hiato erosivo significativo na passagem entre a

sedimentação dos s/fffos do Passa Dois com os arenitos do Grupo São Benfo. Esta

af¡rmaçåo foi, segundo o mesmo autor, obtida não apenas pela descrição da morfologia

do contato de topo da Formaçåo Corumbataí, como da presença de fósseis permianos,

Lycopodiopsis derbyi, na base da Formação Pirambóia.

com o mapeamento realizado para a Petrobrás, soares (1973) descreveu a parte

centro-leste da Bacia do Paraná em Såo Paulo e exposiçöes da serra da Esperança,

entre Guarapuava e Prudentópolis, PR, concluindo por contato discordante entre a

Formaçåo Corumbataí e o Grupo Estrada Nova, representado pelo litótipo Terezina

lnterpretou-a com base da ocorrência de regolito fóssil no contato entre as formaçÕes

Corumbataí e Pirambóia dentro dos limites do Estado de Såo Paulo Haveria' dessa

forma, um hiato significativo na base da Formaçäo Pirambóia. Salientou, porém, que do

ponto de vista textura!, em localidades como Anhembi, Conchas e proximidades da

fazenda Moquém, o contato seria uma passagem gradualentre siltitos arenosos do topo

do Estrada Nova e arenitos siltosos da base do Pirambóia.

Vieira & Maingué (1972) descrevem uma passagem em parte abrupta e em parte

gradat¡va, no contato basal da Formaçäo Pirambóia, considerando a continuidade lateral

deste contato.

schneider et al. (1974) descreveram passagem discordante na base da Formação

Pirambóia e em seu topo.

Riccomini et at. (1984) demonstraram em mapeamento na reg¡äo da serra do

Cadeado, prox¡midades de Mauá da Serra, PR, que a trans¡ção Rio do Rasto - Pirambóia
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é caracterizad a por intercalações arenosas que tornam-se cada vez mais freqüentes para

o topo, acompanhado de um sutil incremento granulométtico (--.) o que é facilmente

obsevado no Morro do Mulato. Na mesma serra, a passagem seria representada por

arenitos finos, avermelhados, mal selecionados, com laminação cruzada acanalada de

grande poñe e intercalações de s,Tfifos da Formação Rio do Rasto, para arenitos róseos

mal selec¡onados com granutação média a fina e estratificação cruzada acanalada de

grande porte, peñencentes ao PirambÓia.

Lavina (1991) estudou praticamente toda a faixa aflorante no Brasil e, ainda,

Paraguai, Uruguai e Argentina do intervalo Kazaniano-Citiano da Bacia do Paraná (desde

a Formaçäo lrati inferior até a Formação Serra Geral), o que permite uma ¡nterpretaçåo

mais rigorosa quanto a paleogeografia. O contato basal da Formação Pirambóia foi

caracterizado por este autor como concordante e gradual em relação ao Grupo Passa

Dois, sendo interpretado como associações faciológicas que transicionam lateral e

vedicalmente para a Formaçäo Pirambóia, seguindo as variações do onlap cosfefto. Sua

descrição relaciona contatos discordantes de cunho local. Desse modo, admit¡u no

Estado de são Paulo, por exemplo, o desenvolvimento de diastema, excluindo a

possibilidade de discordância generalizada para toda a bacia. Posicionou fácies eólicas

no topo da Formaçâo Rio do Rasto sugerindo um contexto de aridização gradual, já a

partir do final da sed¡mentaçäo desta unidade.

Rohn (1994), em região que denominou de paleoborda da bacia, situada, segundo

a autora, nos arredores de Santo Antônio da Platina, PR, determinou a ausênc¡a de parte

do registro sedimentar do topo da Formaçäo Rio do Rasto no Paraná. Entretanto admite

que na rodovia PR-090, haveria algumas exposiçÕes que atestam o caráter transicional

do contato Rio do Rasto/Pirambóia. Em Cândido de Abreu, PR, quedas acentuadas do

nível de base teriam erodido parte da coluna sedimentar, interpretando uma discordância

intraformacional, neste mesmo intervalo.

Matos (1995), baseado em informações de poços e afloramentos na borda leste da

Bacia do Paraná, descreve contato abrupto, näo erosrvo, entre camada de brechas, a

qual denominou informalmente de Camada Porangaba, e os arenitos Pirambóia. Esta

camada representaria intercalações entre níve¡s silicificados brechados e siltitos que se

repetem na coluna sedimentar desde a Formaçäo corumbataí, com até 27km de

extensão e af¡namento Para oeste.

Em arenitos do Estado de são Paulo, caetano-chang (1997) descreve contato

erosivo com discoñânc,a entre brechas e lamitos avermelhados, texturalmente imaturos'
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mu¡to f¡nos a grossos, mal selec¡onados, Subangulosos, de aspecto maciço, com níveis

descontínuos de siltitos calcíferos e calcários.

Milani (1997), baseado em dados de perfilagem geofísica de poços perfurados

pela Petrobrás e descriçáo de afloramentos, distribuídos por quase toda a Bacia do

Paraná, considera o contato basal da Formaçäo Pirambóia como interdigitado.

Caracteriza lenticularidade da Formação Pirambóia tanto a sul do Paraná quanto em todo

o Estado de Santa Catarina. Essa tendência de interdigitação é aceita por Montanheiro

(1999) na coluna litoestratigráfica elaborada para o Estado de são Paulo (Figura 06).
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Figura 06 - Diagrama cronol¡toest.atigÌáf¡co da Bacia do Paraná proposto por Montanheiro (1999)'
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3.2. 2. A Passagem Pirambóia-Botucatu

o melhor conhecimento da passagem Pirambóia-Botucatu pressupõe estabelecer

critérios objetivos para a definiçáo do contato e, por extensão, para a distinçáo entre as

unidades.

Nos estados de såo Paulo e Paraná, o contato entre as duas formaçôes nas

frentes de cuesúas basálticas encontra-se em sua maior parte encoberto por depósitos de

tálus (Soares 1973; Ferreira 1979; Promon 1980). Assim, as informaçöes disponfveis na

literatura a respeito desta passagem estäo fundamentadas em análises de poucos

afloramentos, amostras de calha e dados indiretos de perfilagem de poços. Essa base de

dados e o enfoque litoestratigráfico não foram suf¡cientes, até o momento, para a

compreensáo plena da passagem Pirambóia-Botucatu, no contexto evolutivo da Bacia do

Paraná.

A descriçäo de Moraes Rego (1932) e CPRM (1980) sobre a ocorrência de um

derrame separando as formaçöes Pirambóia e Botucatu constitui um fator pouco

explorado por pesquisas na Bacia do Paraná. Ressalta-se, entretanto, o fato de näo

haver critérios seguros ou consagrados para certificar-se de que o corpo magmático

citado por Pacheco (1927 apud Paraguassu 1968), Moraes Rego (1932), Almeida (1953)

e Riccomini (1995) é mesmo um derrame e não um s¡'7 entre os sedimentos de ambas as

formaçöes. Ampla discussão a respeito da diferenciação entre magmat¡smo intrusivo ou

extrusivo na Bacia do Paraná é realizada por Soares (1973), que concluiu pela

inexistência de feições diagnósticas segurtÌs. lndependente desta discussäo, a falta de

critérios para a diferenciação entre os arenitos mesozóicos poder¡a ocasionar uma

interpretação errônea quanto à posição dos magmatitos, se inseridos entre as duas

formações ou dentro da Formaçäo Botucatu.

Alguns autores (Vieira 1973; Bósio 1973; Soares 1973, 1975; Schneider ef a/'

1g74; CPRM 1980; Riccomini et at. 1984; Riccomini 1995; Lavina 1991 ; Nishimura &

zuquette 1994; Caetano-chang 1997) associam à passagem P¡rambóia-Botucatu a

ocorrência de sedimentos rudáceos, o que representaria um indicador confiável da

interface entre as formaçöes, especialmente se corresponder a um único nível. Existem,

entretanto, discussöes a respeito de sua posição estrat¡gráfica, se no topo da Formaçäo

Pirambóia ou na base da Formação Botucatu, além de dúvidas sobre o grau de

correlaçäo entre os sedimentos conglomeráticos referidos por diferentes autores' A

persistência lateral de níveis conglomeráticos entre as duas formações näo se encontra
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bem definida na literatura, mesmo em seu domínio paulista, onde há vasto número de

publicaçöes sobre o tema. Um bom exemplo disto está na regiäo sudoeste do Estado de

Såo Paulo, na fronteira com o Paraná, nas proximidades das cidades de Piraju e Fartura.

Lá não se conhece outra publicação que associe afloramentos de fácies rudácea com

caráter de delimitante estrat¡gráfico, como descritas por CPRM (1980). No modelo

aventado nessa publicação, tal fácies nâo se repete dentro da Formaçäo Pirambóia,

dispondo-se somente nas adjacências do contato super¡or. A continuidade lateral,

segundo o mesmo modelo, é representada por um derrame mais antigo, separando as

formaçöes, na mesma posiçäo estrat¡gráfica dos conglomerados

Maack (1947, 1952) verificou que havia recorrência de bancos e lentes de

cascalho dentro dos aren¡tos Pirambóia, inseridos por ele na base dos aren¡tos do Grupo

Botucatu.

Vieira & Maingué (1972), estudando regiões de São Paulo e Paraná, relatam um

arenito conglomerático de cerca de cinco metros de espessura na base da Formação

Botucatu, em contato discordante sobre a Formação Pirambóia. Bósio (1973) refere-se a

arenitos conglomeráticos formados por processos de deposição fluvial e pos¡ciona-os no

topo da Formação Pirambóia, sem indicar discordåncia. Soares (1973) interpreta arenitos

conglomeráticos presentes nessa interface em afloramentos dos estados de São Paulo e

paraná, como fácies torrencial do pavimento desértico sobre o qual viriam a se depositar

as grandes dunas eólicas. Posiciona-os portanto na base da Formação Botucatu, sem

discordância.

Para Soares & Landim (1976) a presença de conglomerados na pañe superior da

Formação Pirambóia e na basal da Formação Botucatu atestaria um rápido

desenvolvimento da borda or¡ental da bacia e reativação do Arco de Ponta Grossa, no

Triássico-Jurássico, conespondendo ao soergu¡mento crustal pré-r,fr. lnterpretam que há

conglomerados dispostos tanto no topo da Formaçäo Pirambóia quanto na base da

Formação Botucatu.

IPT (1981) e Riccomini et at. (1984) com base na ocorrência generalizada, que se

repete na coluna sedimentar, de níveis conglomeráticos dentro da Formação Pirambóia,

na serra do cadeado, mun¡cípio de Mauá da serra, PR, questionaram o posicionamento

estratigráf¡co dos conglomerados referidos por Vieira & Maingué (1972) na base do

Botucatu. Na mesma área, os autores observaram um aumento da freqüêncía de níveis

conglomerát¡cos para o topo da Formação Pirambóia. No entanto, os autores assumiram
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a îalla de critérios para diferenciar as duas formaçöes, o que torna difícil um

posicionamento litoestratigráfico mais confìável destes níveis conglomeráticos.

Assine (1993) associa fácies eólicas a fácies rudáceas para a Formação

Pirambóia em seu domínio paulista. A primeira fácies ocorre na base da formação, e

exibe, como estruturas sedimentares, estratificaçÕes cruzadas tabular tangencial e/ou

acanalada, com séries de um a cinco metros de espessura, por ele atribuídas a

sedimentação tipicamente eólica. A segunda fácies, posicionada na metade superior da

unidade, corresponde a arenitos seixosos e/ou conglomeráticos, com estratificações de

no máximo dois metros de espessura, separados por linhas de seixos. O final da

sedimentação da Formação Pirambóia, segundo a descr¡ção do autor, seria registrada

por séries decimétricas de arenitos ftnos a grossos, com predomínio de termos finos,

associados a depósitos de interdunas úmidas - overbank.

Riccomini (1995) considera os conglomerados da interface como supertície de

deflação relacionada à acentuaçäo, durante o Jurássico, da ascensäo pré-ruptura.

Posiciona-o no topo da Formaçâo Pirambóia.

Caetano-Chang (f997) denomina de Arenito ltirapina uma unidade areno-

conglomerática, por ela inserida no topo da Formaçåo Pirambóia. Para esta autora, estes

arenitos seriam formados por depósitos de canais entrelaçados e de leques aluviais.

Estaria correlacionada vertical e lateralmente a arenitos eólicos da Formação Pirambóia,

límitados em seu topo por uma superfície discordante erosiva, subjacente à base da

Formação Botucatu. Ainda de acordo com esta autora, a presença de superffcie de

discordância erosiva entre as formações Pirambóia e Botucatu permite interpretar um

período de deflaçäo eólica posterior ao fechamento da sedimentaçåo Pirambóia atuante

sobre vastas áreas continentais.

3.2.3. Soteiras e denames assocrados à Formação Serra Geral

Bigarella (1948) classificou os arenitos eólicos infrabasálticos do Grupo Botucatu

em dois tipos fundamentais: dunas moved¡ças e escudos basaa de aretã (lençóis).

Propôs, ainda, um terceiro t¡po, que considerou como fácres subaquática. Cabe ressaltar

que o reconhecimento desta última fácies apoiava-se nos valores mais baixos dos

coeficientes de seleção granulométrica obtidos em análises laboratoriais-

lnúmeros autores desde Almeida (1950; 1953) até Milani (1997) admitiram a

existência de bombas piroclásticas dentro da Formaçäo Botucatu, concluindo pela
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ocorrência de magmatismo explosivo, contemporâneo à sedimentaçáo da porçäo superior

da Formaçäo Botucatu, na serra de Botucatu, SP, nas proximidades de cidade

homônima. A sedimentaçäo eólica, segundo esses mesmos autores, seria responsável

pelo paleorelevo ondulado ainda hoje detectado no contato entre o Botucatu e o derrame

de lavas basálticas.

Soares (1973) acredita que as lavas recobriram dunas ainda inconsolidadas,

sugerindo contemporaneidade entre a sedimentação Botucatu e o magmatismo da

Formaçâo Serra Geral.
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Autor/ano
weshbume { 193u)

Almeida & Barbosâ (1953)

Mâeck f 19521

Bioarella (1

Almeida (199)

Thomaz (1976 apud Leonardi
1980)

948)

Franzinelli (1973)

SÕâres (1973)

Riccomini et al. (984)

Caetano-Chanq ef a/- (1991)

Cottas et al (1986)

ldade

Lavina & Faccini (1992)

cáêfãnô-Chano & Wu 11994)

rót¡d'l

I nasslco (Taunura oe

^ñnnhrtcl¡ál.êôÊl

rético

Lavina (1991)

Câeteno-Chano 11997)

Jurássico (Aaleniano)

Milan¡ (1997)

Sistema DeDosic¡onel

Giannini ef a/. (1999)

PermG.Triássico

Permo-Tnássico ( I atananG
Eocitiano) Tetrápodes Rio do

Rasto e Sânoa do Cabral

lluvrâl

lacustre (fopo) fluvial (base)

lllrvral
lluvral

fluvial

predomínio fluvial

Triásico

Tatariano-Cit¡ano

Quadro 02 - Êvolução dos conhecimentos da Formação Pirambóia (Modificado de sgarbi 1997).

Tatariano-Citiano

friássico

fluvial

fluvial

Permo.Triássico

êólico. fl uviel subordinedo

lllrvrâl

Local

eólico com flúvio lacustre
subordinado

Pìreciceba e R¡o Claro. SP

fluvial

SP

Entre SW dos rios Paranapanema
a'liotâ Ntr dn ru'¡ Þi¡a¡i¡al¡a

eólico- fl wial subordinado

PR

PR

SP-PR-SC

flúvio-eólico

flrivio-eólico

transicional (cosleiro, fluvial,
ã11ir.¡r\

NE de SP, Guarapuava e Ponta
Grosea do PR

Araraquara SP

sena do Cadeado PR

SP

flúvio-eólico

Depressão situada a W e NW do
escudo do RG

são Pêdro. SP

BRASI L-U RUGUAI.PARAGUAF
ARGFNTINA

São Pedro. SP

ERASI L.UI{UGUAI-HAI{AGUAI-
ARGENTINA

Centrc Lede de SP

SP.PR
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3.3. Sedimentologia das Formações Pi¡ambóia e Botucatu

3.3.1. Paleoconentes

A literatura clássica sobre rumos de paleoventos na Bacia do Paraná contabiliza

grande número de medidas, obtidas em ampla região, sem considerar sua distribuiçäo

em relaçäo ao arcabouço litoestratigráfico da bacia e às associações de fácies.

Publícações mais recentes sobre o intervalo permo-triássico levam em conta estes

aspectos, porém restringem-se em termos de área geográfica ou de fatia estratigráfica

dentro das unidades.

Almeida (1953) apresentou o resultado de 260 medidas de frentes de cruzadas de

dunas eólicas, com ângulo de mergulho superior a 10o, atribuídas à Formação Botucatu

(/afo sensu), realizadas a leste do Estado de Säo Paulo. Percebeu uma tendência de

dispersão para SSW, com medidas também nos rumos NW e NE' Admitiu a migração de

dunas essencialmente barcanas, com direçäo predominante relacionada à atuação de

ventos vindos de Norte.

Bigarella & Salamuni (1961, 1967) realizaram cerca de 3.000 medidas de

paleocorrentes das formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral (arenitos intratrapp)

distribufdas nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil e no Uruguai. Puderam

observar rumos de paleoventos nas direçöes NE e SW, com convergência das medidas

para o centro do Estado do Paraná.

Milani (1997), com base nos resultados de Bigarella & Salamuni (1961)' para os

arenitos mesozóicos, atribui área fonte potencial a NNE, e como argumento, aponta

suposta correlação entre as bacias cratônicas brasileiras com base nos dados de

paleocorrentes. No flanco norte da Bacia do Paraná, Soares (1973) sugere paleoventos

com rumo W e SW para a Formação Pirambóia.

Brighetti (1994 apud caetano-Ghang 1997) mediu rumos ssE na Formaçåo

Pirambóia aflorante na região de Rio Claro. Assine (1993) encontrou na região de São

Pedro, para a mesma formação, rumos de paleoventos sE e sw e paleofluxo das fácies

fluviais WNW.

caetano-chang (1997), em medição sistemática nos arenitos Pirambóia da regiäo

centroleste do Estado de Säo Paulo (306 medidas), indica ventos rumo SE na porção
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inferior. Este rumo continuaria na porçäo mediana, porém com uma contribuição maior de

NE e rumo SW no topo. Marca assim duas direçoes preferenciais de paleofluxo: NW

basal e NE na porçäo superior. lndicou ainda uma persistência do rumo wNW nos

arenitos conglomeráticos que denom¡nou de arenito ltirapina.

Giannìni ef a/. (1999b) observaram, na metade inferior da Formação Pirambóia,

predomínio dos rumos de paleoventos sE e sw, em são Paulo, e NE e SW, no Paraná.

Neste último, o rumo SW foi encontrado apenas em estratificaçöes cruzadas de baixo

ângulo (<10o), relacionadas a depósitos de pé-de-duna e lençóis de areia. Superfícies de

truncamento de segunda ordem (sensu Kocurek 1996) apresentam baixo ângulo de

mergulho para SW, o que permite sugerir a migraçáo de draas nesse rumo. A porção

superior foi caracterizada pelo domínio do rumo SW no Paraná, exceto na região centro-

sul do estado (Guarapuava), onde se torna marcante o rumo NE.

Em São Paulo, os rumos medidos por Giannini ef a/' (1999b) foram N' NW e SW'

este último na região de Botucatu e Sáo Pedro. Associaram a dispersão nos rumos de

paleoventos a feiçöes do paleorelevo e/ou geometria da bacia. O caråter transicional do

contato inferior com os depósitos de maré do Grupo Passa Dois indicariam a proximidade

com a paleocosta. Esta interpretaçäo permitiu aos autores admitir a influência de ventos

costeiros na distríbuição dos azimutes, pelo menos nos estágios iniciais da sedimentação

Pirambóia no Paraná.

3.3.2. Mineralogia

Por intermédio de análise da assembléia de minerais pesados do interior de Säo

Paulo e estudo de seçöes delgadas, wu & soares (197a), Wu (1981) e Wu & Caetano-

Chang (1gg2) propuseram fonte de rochas metamórfìcas para os arenitos das formações

pirambóia e Botucatu. Descreveram franco predomínio de ZTR (zircäo, turmalina e rutilo)

bem arredondados, assim como a alta percentagem de estaurolita na Formaçâo

Pirambóia.

Suguio & coimbra (1974) atribuíram o alto arredondamento dos gråos das

formaçÕes Pirambóia e Botucatu a sucessivos retrabalhamentos dos sedimentos. Com

base em dados de assembléia de minerais pesados e suas microfeiçÕes texturais,

indicaram a possibilidade de que fenômenos de soerguimento das porções interiores da

bacia poderiam ser contemporâneos à deposiçáo dos arenitos'
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Estudos petrográficos da Formaçáo Pirambóia (Caetano-Chang 1997) indicaram

a pequena percentagem de feldspato, possivelmente relacionada à área fonte

essencialmente quartzosa. Entretanto, a presença de porosidade secundária registrada

pela autora constitui um fator complicador nesta ¡nterpretaçäo. A pequena percentagem

de feldspato apontada pode estar relacionada a processos diagenéticos tardios (meso e

telodiagênese). Cabe ressaltar que esta mesma diagênese poderia atuar na assembléia

de minerais pesados, no sentido de dissolver parte da fraçåo de minerais instáveis e

metaestáveis.

3.4. ldade

3.4.1 . Correlação litoestratigráfica e datação relativa

Os dados de idade mais precisos de que se dispõe dizem respeito à Formação

Botucatu, baseados na premissa de contemporaneidade do contato superior com os

derrames da Formaçåo Serra Geral. Em relaçäo à Formação PirambÓia, informaçöes

paleontológícas sobre seus afloramentos no Estado de Sâo Paulo e do Paraná permitem

interpretar idades desde permianas até triássico-jurássicas (Souza ef a/. 1972' Rohn

]994). Outro critério empregado para a datação da Formação Pirambóia é sua suposta

correlação cronoestratigráfica com a Formaçäo Rosário do Sul, mapeada apenas no

Estado do Río Grande do Sul. Dessa maneira, Soares (1973) atribuiu para o conjunto

pirambóia-Botucatu idade compreendida entre o Triássico inferior e o início da deposiçäo

eólica do Botucatu, no Jurássico superior. Admitiu para isso, a inexistência de hiato de

tempo significativo na passagem Pirambóia-Botucatu e perfeita correlaçåo da Formação

Pirambóia com a Formação Rosário do Sul (Soares et al. 1987). Mais recentemente,

diferentes autores têm sugerido um contato discordante entre as Formações Pirambóia e

Botucatu (Schneider 1974: Riccomini ef a/. 1984; Caetano-Chang 1997)' o que

empurraria para posições estratigraficamente inferiores o topo da Formação Pirambóia.

Assim, o limite superior desta unidade foi colocado sucessivamente no Triássico superior,

por Zalétn (1991 ), e no final do Carniano ou Triáss¡co médio, por Milani (1994) e Caetano-

chang (1997). Apesar das divergências quanto à correlação com a Formaçäo sanga do

cabral ou Rosário do sul, Riccomini ef a/. (1984), Zalán (1991), Lavina (1991), Rohn

(1994), Milani (1997) e Caetano-chang (1997), têm admitido para a Formação Pirambóia

uma idade Tatariana-Citiana (Permiano inferior e Triássico superior).
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Riccomini (1995) estima em 5M.a. o intervalo de tempo envolvido para a

sedimentação da Formaçâo Botucatu, posicionando-a quase que inteiramente no

Cretáceo inferior. Entretanto, ressalta a caráter especulativo quanto à interpretação

desse intervalo, o qual parte da premissa, ainda pouco aceita, da presença de um

derrame ainda não datado entre as duas formações em questão.

3.4.2. Geocronología

cordani & Vandoros (1967) dataram derrames no intervalo ent¡e 147 e 119 Ma

(Jurássico superior-Cretáceo inferior) e admitiram a hipótese de íntimo relacionamento e

perteita contemporaneidade entre intercalaçöes de arenitos eólicos e basaltos da

Formação Serra Geral. Determinações geocronológicas apresentadas em trabalhos mais

recentes (Turner et al. 1994 e Renne et al. 1997) indicam que os derrames teriam

ocorrido dentro de um intervalo mais restrito (137 a 127 M.a.). Com base nisso, e

admitida a hipótese de contemporaneidade entre os derrames e a sedimentação

Botucatu, a idade desta estaria dentro do mesmo intervalo de tempo (Riccomini 1995). A

confirmaçåo irrestrita desta hipótese esbarra na dificuldade de distinguir se os

magmatitos posicionados na base e em meiq aos arenitos säo s¡'l//s ou derrames, e de

aval¡ar o possível caráter intratrapiano da Formação Botucatu em relação aos derrames

da Formaçäo Serra Geral. A tentativa de Soares (1973) de fornecer critérios de distinçäo

entre magmatitos intrusivos e extrusivos apenas laz por confìrmar a complex¡dade e o

grau de incerteza em torno desta questão. Assim, aceita a interpretação desse mesmo

autor de que as relaçöes de contato com a base da Formaçäo Serra Geral indicam

ocorrência de derrames de lava sobre dunas eólicas ainda inconsolidadas, a afirmação

mais segura que se pode fazer ê a de que a Formaçåo Botucatu nåo seria mais nova que

cerca de 127 Ma.

As idades obtidas por métodos radiométr¡cos apresentam problemas em relação

aos crítérios adotados para a coleta de amostras. Náo está devidamente esclarecida nas

publ¡cações com resultados de dataçäo a pos¡ção estratigráf¡ca das amostras datadas.

lsso implica dúvida sobre qual o derrame amostrado, e por extensão, identificar o evento

datado (C. Riccomini, IG-USP, com. verbal). Nesse sentido, Gabe ressaltar que existem

ma¡s de v¡nte derrames relacionados à Formação Serra Geral (Ernesto & Pacca 1988).
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4. RESULTADOS OBTIDOS

4.1. lntrodução

A apresentaçäo e as interpretações de resultados a seguir têm como finalidade

explorar os possíveis significados faciológico e paleogeográfico de diferenças ou

semelhanças texturais, petrográficas e vetoriais entre distintos agrupamentos de

amostras, previamente estabelecidos com base em parâmetros de campo. O

fornecimento de critérios de separaçäo entre as formações Pirambóia e Botucatu foi outro

objetivo básico da interpretação. Dentre os aspectos consíderados a prioi como

determinantes potenciais de contrastes texturais e mineralógicos, incluíram-se: mudanças

de área-fonte, díssolução intraestratal diferencial (freqüentemente relacionada à idade dos

sedimentos), alteraçÕes no regime de paleoventos e paleocorrentes e autofagia da bacia'

4.2. Análise de fácies

Fácies individuais

Säo descritas oito fácies a seguir. As cinco primeiras podem ser relacionadas a

sistema deposicional eólico com influência de processos subaquosos e, as três últimas,

ao mesmo tipo de sistema deposicional, porém com pouca influência aparente de água.

Fácies Acb (Arenito com estratificação cruzada de baixo ângulo)

Arenito com estratificaçâo plano-paralela ou estratificaçäo cruzada acanalada de

ângulo baixo (Figura 07), menor que 10o, em séries de espessura centimétrica a métrica

(até 3m), eventualmente com porçôes maciças, possivelmente fluidificadas, no topo

(pontos JC.O3, JC.O4, JC.1o, JC.11, GR.10, 54.02, UV.0l' GR.08' GR.09 e RP'07)'

Destaca-se a presença de superfícies de 3" Ordem, que Se sucedem em intervalos

decimétricos, e de microondulaçöes (centimétricas) cavalgantes subcríticas transladantes

com ângulo de mergulho de cavalgamento entre 10o e 20o. Outra feição importante é a

presença de siltito esverdeado com laminaçåo heterolítica (predomínantemente wavy) e
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estruturas de sobrecarga decimétricas a subcentimétricas (Figuras 08 e 09). Em escala

centimétrica, observaram-se tubos do icnogênero Iaenidium em areia média no ponto

54.02, localizado na região do Norfe Velho do Paraná.

Figura 07 - Arenito muito fino com estratificação cruzada plano-paralela, passando acima a
crizada de ângulo inferior a l0o. Foto do ponto JC.î1, da metade inferior da Formaçäo Pirambóia,

região norte do Paraná.

.J . ¡-.

Figura 08 - Arenito fino sob lamito arenoso esverdeado. Notar laminação cruzada acanalada,
préximo ao contato. Foto do ponto GR.lO, Formação Pirambóia superior na serra da Esperança,

região centrocul do Paraná.
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Figura 09 - Arenito f¡no sobre lamito arenoso esverdeado. Notar estrutura de sobrecarga em almofada
no contato entre as litologias. Foto do ponto GR.IO, Formação Pirambóia superior na serra da

Esperança, região centrosul do Paraná.

Com base nas características da fácies Acb, pode-se interpretar pelo menos do¡s

processos distintos: o avanço da frente distal de dunas eólicas de crista s¡nuosa, do tipo

barcana, e a alternância entre deflação e cavalgamento subcrítico de marcas onduladas

sobre superfícies deposicionais sub-horizontais. Estes processos podem ocorrer tanto em

lençóis de areia na parte periférica de campo de dunas, quanto em planícies interdunares

inundadas. A existênc¡a de água no ambiente de formação desta fácies é evidenciada

pela presença de arenito maciço fluidificado, siltito esverdeado, laminaçöes heterolíticas

do tipo wavy e estruturas de sobrecarga. Considerando os processos formadores

prováveis retromencionados, este último conjunto de feições pode representar a formação

de lagos efêmeros em depressões topográficas, ou ainda em planícies interdunares,

limitados por formas de leito eólicas (represamento de água por dunas e draas).

Fácies Aca (Arenito com estratificação cruzada de ângulo alto)

Arenito fino a médio com estratificação cruzada acanalada, com ângulo de

mergulho médio a alto, entre 10o e 30o (Figuras 10 e 11). Superfícies de 3" ordem

repetem-se em intervalos decimétricos a métricos. Localmente, esta fácies pode exibir

séries cuneiformes de estratifica ção cruzada tangencial na base e no topo, ou seja,

sigmóide (Figura 11). Em escala de lâmina, observam-se marcas onduladas transladantes

e lentes de fluxo granular, com gradação inversa ou normal entre as lâminas (pontos

JT.03, 54.02, UV.03, GR.09, GR.10).

"l

flrl
1t+i"
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Figura l0 - Estratificação cruzada acanalada com superfícies de truncamento de 3" oldem que se
sucedem em intervalos submétricos (setas). Foto do ponto GR.09, Formação Pirambóia inferior,
folha de Guarapuava, região centro-sul do Paraná.

Figura 11 - Série de espessura métrica, cuneiforme, de estratificações cruzadas tangenciais na
base e no topo (seta), sigmóides, de alto ângulo de mergulho. Ponto GR.09, Formação Pirambóia
inferior, na regiäo de Guarapuava, serra da Esperança, centto-sul do Paraná.
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A gênese da fácies Aca é atribuída à migração de dunas eólicas barcanas e a

sucessão de séries desta tácies indica possivelmente o estabelecimento de campos de

dunas barcanas ou barcanóides, cavalgantes. Já a presença constante de superfícies de

3" ordem poderia ser associada a variações da direção de migração das dunas eólicas.

O aspecto maciço junto ao topo das séries, encontrado localmente dentro da

fácies, pode ser explicado pela presença de fluidificação ou bioturbação. Qualquer um

destes processos deve ter sido intenso o bastante para eliminar a maior parte das

estruturas sindeposicionais. Em afloramentos bioturbados, a intensificação gradual de cor

avermelhada em direção ao topo da fácies, até alcançar uma tonalidade anômala para a

unidade, lembra os paleossolos descritos em paleodunas do Quaternário (Bigarella &

Becker 1975; Giannini 1993; Gíannini 1998; Giannini et al. 1999a).

Fácies Acbl (Arenito com estratificação cruzada acanalada de baixo ângulo com lâminas

pelíticas)

Arenito fino com estratificação cruzada acanalada de espessura variável entre

centimétrica a submétrica, com ângulo de mergulho médio a baixo (menor que 15o).

Superfícies de 3" ordem são pouco aparentes. Ocorre laminação cruzada cavalgante

subcrítica ou transladante, convolução suave (Figura 12) e laminaçäo heterolítica

incipiente e/ou descontínua, às vezes incluindo gretas de contração, filmes de lama

estilolizados e flocos de lama esverdeados (metade superior da figura 13) ou

avermelhados, encurvados (pontos UV.02, UV.03, MS.06, MS.07, 1V.05, 1v.07(ll), 1V.08,

|V.11, JC.02, GR.08 e 54.02).

Figura 12 - Convolução suave (seta) em arenito fino da fácies Acbl. Foto do
Foimação Pirambóia inferior na região de União da Vitória, centro-suldo Paraná.

ponto UV.03,
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Figura 13 - Lamito com laminação mu¡to fina (base da foto) recoberto por arenito fino com
esiratificação plano-paraleta. Foto do ponto GR.08, metade inferior da Formação Pirambóia na

serra do Cadeado, região centro-norte do Paraná. Notar clasto de lamito verde sub-horizontal
dentro do arenito.

Esta fácies também representa o avanço de frentes de dunas eólicas barcanas. No

entanto, a presença de estruturas indicativas de processos subaquosos efêmeros

(laminação heterolítica e flocos de lama encurvados) e de fluidificação de areia

(convolução suave) aponta pa'a a ocorrência de inundação na interduna. A associação

entre processos eólicos e processos subaquosos efêmeros sugere que esta é uma fácies

típica de interduna úmida. A cor averme¡hada do lamito indica condiçÕes oxidantes,

possivelmente eod¡agenéticas. Já gretas de contração e clastos achatados de lama

representariam exposição subaérea, seguida por transporte trativo subaquoso, em regime

de fluxo inferior, e por deformação hidroplástica.

Fácies ACc (Arenito conglomerático com estratificaçäo cruzada acanalada de baixo

ângulo e estruturas de corte e preenchimento)

Arenito fino a muito fino, siltoso, interlaminado a arenito médio a grosso com

estratificação cruzada acanalada ou planar de baixo ângulo de mergulho. Exibe séries de

pequeno porte, inferiores a 0,3 m. As séries podem apresentar intraclastos de lama

esverdeada, subarredondados a angulosos, de atê 15 cm de diâmetro, às vezes com

encouraçamento por seixos e grânulos arredondados de quartzo e quartzito. Pode-se

observar nos intraclastos everdeados laminação proeminente. Os clastos de lama podem

ocorrer dispersos de modo caót¡co ou em aglomeraçÕes. Localmente a fácies pode exibir
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laminaçäo cruzada acanalada de baixo ângulo ou estratificação plano-paralela, afetada

por convoluções suaves. Encontraram-se também marcas de sola e feiçÕes de corte e

preenchimento.

A presença de clastos de lama em matriz arenosa fluidificada, sugere

retrabalhamento destes (Figuras 14 e 15), possivelmente ainda inconsolidados, sendo as

planícies interdunares subaquosas a área fonte provável. As estruturas sedimentares

desta fácies apontam para a ocorrência de processos subaquosos trativos. Este caráter

subaquoso trativo erosivo e a estreita relação com fácies eólicas permitem interpretar a

fácies como formada por enxurradas episódicas, confinadas nas regiões interdunares. As

enxurradas poderiam ser ocasionadas por inundação efêmera, típica de rios entrelaçados

de deserto (oueds).

Figura 14 - Arenito fino com intraclastos tablóides a angulosos (círculos), acompanhando ¡lano
de- estratificação cruzada acanatada de ângulo alto, cerca de 25o. Foto do afloramento S4.02'

Formação Pirãmbóia superior na região de Santo Antônio da Platina, norte do Paraná.
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Figura 15 - Arenito fino com clastos de lamito subarredondados a angulosos (setas), tablóides a

esferoidais, preenchendo estrutura de corte em arenito com estratificação cruzada de baixo

ñg;i.. foio'¿o aflããmento UV.02, Formaçäo Pi¡ambóia superior, na regiåo de União da Vitória'

sul do Paraná.

Fácies AGg (Arenito conglomerático a conglomerado com estratos gradados)

Arenito mu¡to grosso a fino, na ma¡oria dos casos com grânulos e seixos de quartzo

e/ou quartzito, que podem acompanhar ou não séries de estratificaçäo cruzada acanalada

(Figura 16 a 1B). Estas séries atingem espessura de no máximo 1m, entretanto, séries de

estratificaçäo cruzada planar tendem a ter espessura máxima menor (10cm)' com

segregação de seixos e grânulos nas frentes de deslizamento (foresef) das formas de

leito (pontos UV.02, GR.10, GR.11, RP.O8, SA.O2, SA'16, JT'04, MS'07, MS'12 e lV'05)'

Localmente pode-se observar areia grossa com estruturas heterolíticas (Figura 19).

Figura 16 - Arenito médio a grosso com seixos e grånulos de quartzo e quartzito acompanhando

as laminaçoes cruzaàãs piañat"". Atribuiee a foimação destas a barras transversais' Foto do

ponto mS.Oz, Formação pirambóia 
"up"iio, 

n" serra do GaOãà¿à, região de ilauå da Serra, centro46

norte do Paraná.



Figura 17 - Arenito grosso conglomerático, Gom seixos e grânulos de quarEo e quartzito,

suîàngulosoe. os s"úo" podem acompanhár planos de estratificação cruzada acanalada, ou

ã¡"p.;ä¿ em aglomeraçöes, componäo nívéis aparentemente lenticulares de espessura

centimétrica. Foto Oã ponio lV.Og, meiade superior da Ëormação Pirambóia, região centlo-norte do

Pa¡anâ.

Figura lg - lntercalação de níveis aparentemente lenticulares de arenito grosso a arenito muito

grosso, congtomeråtiõo. Os seixos e grânulos säo compostos por e$rE9 e quartzito arredondados

a subanedon6aoos,-ãiribuídos a ¡airas transvetsais 
-de 

oueds, rios de deserto' Foto do ponto

llls.o7, Formação Pirambóia superior na serfa do Gadeado, regiäo centro'norte do Paraná'
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Figura 19 - Laminaçlio heterolítica deformada alternando arenitos médios a grosaos com siltitos

de coloraçäo roxa. Foto do ponto lV.oã;'Ë;;"Câ" p¡t"tbóia superior, folha de lvaiporã' regiäo

centro-norte do Paraná'

A fácies ACg representa poss¡velmente depósitos de rios entrelaçados' típicos de

regiões desérticas (oueds), com barras transversais de porte centimétrico. Algumas séries

espessas (métricas) de granurometria mais fina (areia média a fina) poderiam representar

dunas transversais isoladas em ampla planície interdunar, com presença de água nas

interdunas. A presença de água em sedimentos de arcabouço aberto' incoeso' seria

responsável pelo registro de deformação hidroplástica encontrada nas séries de

estratift cação acanalada.

Fácies Afca (Arenito fino a muito fino com estratificação cruzada de alto ângulo)

Arenito fino a muito fino, com séries de estratificações cruzadas acanaladas

milimetricamente laminadas de extensäo decamétrica e espessura média de 3 m' são

observadas superfícies de 2" ordem, apesar do tangenciamento das estratificações

cruzadas sobrepostas aparentar localmente hierarquia de 3a ordem (Figuras 20 e 21\'

séries de espessura submétrica e geometria acanalada alternam-se com séries maiores

com acanalamento menos nítido e maior ângulo de mergulho das estratificaçöes

cruzadas. pode-se observar a ocorrência de rentes descontínuas de fluxo granular

subcentimétricas a centimétricas (até 3cm), às vezes com gradaçäo inversa visível' Esta

fácies repete-se monotonamente em toda a Formaçäo Botucatu e nos arenitos inte¡trapp

da Formação serra Geral (Jc.01, JC.07, JC.Og, JC.12, SA'03, sA'04' sA'1s', lP'01'
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uv.o2, GR.11, GR.12, GR.13). Representaria o avanço de dunas barcanas ou cadeias

barcanóides e draas, em contexto de campo de dunas seco.

Figura 20 - Arenito com estratificaçäo cruzada tangencial na bese, de alto ângulo de mergulho'

maior que l5o, 
"ot 

ãitonãñ"¡ã enúe üË;ã; õ;d;; nuio de sräos' Ponto Jc'01' Formaçåo

Botucatu superior, prcximidades do ,¡o paån"paneta, entre os estados de São Paulo e Paraná'

Figura 2l - Arenito com estratificaçåo cruzada acanalada de alto ângulo de

sucessão Oe supert¡ãi"" ãã f odlm àm interualos métricos (setas)' Foto

Formaçåo gotucatu'supe-fior na região de lvaiporå, Gentro-norte do Paraná'

mergulho. Notar
do ponto lv.Ol,
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Fácies Afcb (Arenito fino a muito fino com estratificação cruzada de ângulo baixo)

Arenito fino a muito ¡no com estratificação cruzada acanalada de ângulo inferior a

10o, formando séries métricas lenticulares, descontínuas lateralmente' com laminação fina

(milimétrica) determinada por segregação granulométrica (Figuras 22 e 23)' Marcas

onduladas assimétricas de crista reta ocorrem com freqüência, sobre superfícies de

estratifica ção cruzada acanarada (Figur as 24 e 25). Encontrou-se bioturbaçäo semelhante

ao icnogê nero Taenidium, porém de menor porte (tubo milimétrico), sem meniscos ou

qualquer outra estrutura interna. Embora não seja incomum, esta fácies é de difícil

individualização devido à sua passagem transicional para a fácies Afca' mas é bem

desenvolvida em alguns afloramentos do contato entre as formações Botucatu e

Pirambóia (MS.12, SA'03, SA-04, SA'15, SA'19' UV'02' GR'11 e GR'14)'

r-{ -*_.

:--;J,::.- j*^.*

Figura 22 - A¡enito ftno com estratificação cruzada acanalada de baixo ângulo de mergulho e

laminação ptano-paraiela. formaçao Aol;catu infer¡or, ponto UV'02' em pedreira próxima a União

da Vitória, regiäo sul do Paraná'
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Figura 23 - llllarcas onduladas cavalgantes subcriticas (ponta da lapiseira) ou transladantes (seta) '

Constituem laminação fina, desenvolvida iunto ao contato basal da Formação Botucatu'

imediatamente acima do contato "or'å'Ëori"åiá" 
pirambóia. Foto do ponto GR-'1, região de

Guarapuava, centto€ul do Paraná'
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Figura 24 - Marcas ondUladas ass¡métr¡cas apla¡nadas' de cr¡sta leta sobre plano de

estrat¡ficação cruzada acanalada com âniulo biixo, mãnbr que l0o. Foto do ponto lP'01'

Formação Botucatu, proximo a Ribeirão clarã, PR, e lpauçu, sP, regiäo norte do Paraná'
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Figura 25 - Lajes de arenito silicificado exibindo, em planta, as marcas onduladas de crista reta da

foö anterior. Pedreira em Ribeirão Glaro, região norte do Paraná, PR'

Fácies Afcd (Arenito fino com estratificação cruzada acanalada de alto ângulo

deformada)

Arenito fino a muito fino, em série de espessura métr¡ca de estratificação cruzada

acanalada de ângulo alto (maior que 20o), apresentando laminação subcentimétrica a

centimétrica, de fluxo granular, intensamente dobrada e/ou falhada (Figura 26). Nas

porções inferiores das séries com estratificação cruzada, ocorre laminaçäo cruzada

cavalgante com azimute de mergulho reverso e estratificaçäo convexa para cima,

apresentando dobras de comprimento métrico e amplitude centimétrica (-25 cm)

truncadas por superfícies de 3" ordem de ânguro de mergulho mais alto (cerca de 25o). Na

região de Piraju, sP, a deformação atinge um pacote de arenitos com estratificação

cruzada com mais de 5 m de espessura, chegando a ocorrer dobras decimétricas

fechadas. Esta fácies pode passar lateralmente para a fácies Afca, com icnofósseis (tubos

de Taenídium).

A fácies Afcd corresponderia a depósitos de escorregamento de areia úmida na

frente de dunas barcanas. As estruturas sedimentares que manifestam reologia rúptil
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(brechóides) relacionam-se com torrões de areia úmida na parte superior e mais íngreme

das frentes de deslizamento das formas de leito, fragmentados pela ação de ventos

reversos combinados com a distensão exercida pela componente tangencial da força

peso. As estruturas de deformação plástica (dobras suaves) relacionam-se à compressão

exercida pela mesma componente na base das frentes de deslizamento. Modelos atuais

para estes processos, com formação de estruturas análogas, têm sido encontrados em

dunas costeiras da costa catarinense (Giannini 1993; Giannini et al. 1999). A umidade aí

deriva de chuvas associadas a ventos reversos de frentes frias. Na Formação Botucatu,

as duas explicaçÕes mais plausíveis para a umidade da areia säo chuvas episódicas ou

ação intermitente de nevoeiros úmidos noturnos (fenômeno descrito por McKee (1963) em

desertos modernos).

Figura 26 - Arenito médio a fino com estratificação cruzada acanalada de alto ângulo de merg_ulho'

rã¡or que l0o, com deformação penecontemporânea a sedimentação. Foto do ponto MS.03'

pertencente ao topo da Formaçâo Botucatu na regiäo de ilauá da Serra, centro-norte do Paraná.

4.3. Modelo genético integrado

4.3.1. Associaçôes de fácies

Os depósitos da sucessão

quatro associações de fácies

(Sawakuchi 2000; Donatti et al.

psamítica Pirambóia-Botucatu foram subdivididos em

ma¡ores, com posicionamento estratigráfico distinto

2OO1). As três primeiras associaçÕes (4, B e C)
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correspondem a depósitos correlacionáveis em grande parte à Formação Pirambóia, da

literatura litoestratigráfica, incluindo sua passagem transicional com o Grupo Passa Dois,

e a últ¡ma associação (D) pertencente à Formação Botucatu- Da base para o topo, as

associaçÕes såo as seguintes:

Associação A: Lençol de areia

A associação A é formada por arenitos e, subordinadamente, por lamitos. lnclui

depósitos com lamínação heterof ítica ou de aspecto maciço da fácies Acbl e com

estrat¡ficaçöes cruzadas acanaladas de ângulo baixo, menor de 10o, da fácies Acb. A

espessura estimada seria de pelo menos 10 m, com contato transicional das fácies de

intercalação rítmica entre arenitos e lamitos do Grupo Passa Dois (Formação Terezina ou

Rio de Rasto) e as fácies predominantemente arenáceas da Formação Pirambóia.

A associaçåo inicia-se na base por uma intercalação irregular entre camadas

decimétricas de bancos arenosos finos e clastos tabulares milimétricos de lamito,

dispersos internamente ao arenito. As camadas seguem-se sobrespostas por crescimento

daareiaparaotopo,emquantidadeeemespessura.EmMauádaSerra,PR,regiãoda

serra do cadeado, elas constituem uma sucessão de fácies em que os depósitos

deltaicos Morro Pelado, logo abaixo das fácies Acb e/ou Acbl, são encobertos de modo

brusco por depósitos de dunas eólicas (fácies Aca, da associaçáo B)' A exemplo da fácies

Acb, a fácies Acbl pode ser interpretada como registro da primeira deposição de lençóis

de areia eólica sobre a superfície úmida da planície de maré, com fonte potencial de

aporte terrígeno, associado aos paleo deltas Morro Pelado. E apesar do contraste textural

docontato,adeposiçãodoarenitoéconsideradapenecontemporâneaàdeposiçåodo

lamito, evidenciado pela presença extensiva de estruturas de sobrecarga milimétricas a

submétricas e fl uidificação associada.

conclui-se que a associaçáo de fácies A registra os episódios inìciais de instalação

da deposição eólica Pirambóia. seu contato transicional com os depósitos do Mar Passa

Dois indica que a deposiçäo de areias eólicas iniciou-se próximo à paleocosta' A própria

dificuldade em se delimitar com exatidão onde termina a depos¡ção deltaica e aonde inicia

a deposiçáo eólica é um argumento sugestivo de interdigitação entre os dois sistemas

deposicionais.
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Esta associação encontra-se logo acima da associação A. Envolve as fácies Aca,

Acb, ACc e Acbl. As fácies eólicas säo representadas por depósitos de dunas e

interdunas (Aca e Acb), fluidificados, enquanto que as fácies subaquosas são depósitos

de rios efêmeros (oueds) e interdunas subaquáticas (ACc e Acbl). Esta associação

corresponde a um sistema eólico bem desenvolvido, sob influência constante da água.

Admitida a premissa de que a deposiçäo eólica da Formação Pirambóia iniciou-se em

condições evaporlticas próximo à costa do Mar Passa Dois, como indicado pela presença

de evaporitos silicificados na associação A em São Paulo (Mattos 1995; Giannini 2OO1;

Donatti et at. 2001), ou por dobras enterolíticas e nódulos encontradas no norte do

paraná, em Santo Antônio da Platina (Figuras 27 e 28, a seguir) seria razoável atribuir a

presença de umidade no sistema ao nível freático relativamente elevado. Logo, esta

associação pode ser considerada como representativa de um sistema eólico com eventual

influência de deposiçäo subaquosa costeira.

A bioturbação por tubos pôde ser descrita em depósitos de interdunas, entre

Jacarezinho, PR, e Ourinhos, SP. Outra estrutura comum é a fluidificaçäo, o que sugere

tratar-se de arenitos de arcabouço aberto, embebidos em água e ainda incoesos durante

os processos de deformação hidroplástica.

Figura 27 - Dobras enterolíticas, em silexito (seta), em meio a lamito (roxo) do Grupo Passa Dois

niregião norte do Paraná, município de Santo Antônio da Platina.
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Figura 28 - Nódulos silicificados (seta) possivelmente gerados em -co¡dições eogenélicas

eväporíticas, em lamito (roxo) do Giupo-Passa Dois, na região norte do Paraná, município de

Santo Antônio da Platina.

Associaçäo C: Fluvial

A associação C ocorre na porção super¡or do sistema eólico úmido, sendo

caracter¡zada por depósitos de enxurradas ocasionadas sob regime de chuvas

temporárias, o que permitiria a instalação de rios entrelaçados efêmeros (fácies ACg, ACc

e Acbl) com raras intercalações de aren¡tos eólicos (Aca e Acb). Esta assoc¡ação

apresenta significado estratigráftco regional, pois foi encontrada em todas as regiÕes

estudadas onde pôde ser observado o contato entre as formaçÕes Pirambóia e Botucatu'

A associação C recobre os depósitos de dunas e interdunas, encontrando-se as

fácies fluviais compostas por arenito grosso a conglomerado, sem, contudo, exibir em

escala de afloramento, feições erosivas de grande porte. Estruturas de barras

longitudinais e/ou transversais, canais e mesmo feições típícas de planícies de inundação,

quando encontradas, apresentam-se em escala centimétrica a submétrica'

A geometria relativamente plana da superfície sobre a qual se desenvolveu o

sistema fluvial, em conjunto com a pequena expressão das entidades morfológicas,

típicas do sistema fluvial, permite inferir a existência de canais de pequena espessura e

grande continuidade lateral. O que leva a crer na existência de um pequeno potencial de

erosão do substrato, e da atuação de processos trativos subaquosos de baixa energia.

portanto, é até possível admitir que a instalação de rios entrelaçados em ampla regiäo
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deva marcar mudanças significativas na paleogeografia regional mas näo

necessariamente em toda a bacia. Talvez por isso a representatividade do sistema fluvial

no Paraná seja mais expressiva que a detectada em são Paulo por sawakuchi (2000).

Associação D: Gampo de dunas seco

A associaçäo de fácies D engloba a interdigitaçåo monótona entre as fácies Afca,

Afad e Afcb, com predomínio da primeira. Separa-se da associaçäo D por uma superfície

com caráter aparente de deflaçäo, e ocorrência regional. Representa depósitos gerados

pela migraçäo de dunas e draas em campo de dunas secos. No topo, é delimitada por

derrames de lava que recobriram dunas eólicas inconsolidadas e diminuíram o suprimento

de areia ao sistema eólico, determinando assim o início de seu desfecho.

4.3.2. Tipos de sisfemas deposicionais

A sucessäo de associaçöes de fäcies dos sistemas deposicionais Pirambóia e

Botucatu pode ser entendida como manifestação da dinâmica dos sistemas. A distinção

entre fácies ou associações de fácies eólicas baseia-se na caracteñzação de tipos

morfológicos de dunas e na morfologia e constituição das interdunas (Fisher 1983).

Soares (1992) considera as fácies eólicas da Bacia do Paraná como registros de

entidades mortobgicas. No Quaternário costeiro, uma faciologia fundada em tipos

morfológicos tem permitido compreender muitos aspectos da dinâmica do sistema

(Giannini 1993; 1997; Carvalho & Giannini 1998).

såo os saldos entre entradas e saídas de sedimentos que determinam os tipos

morfológicos e as dimensões de dunas e interdunas (fácies), os quais podem interligar-se,

superpor-se ou fundir-se, chegando a gerar novas fOrmas em hierarquias superiores de

escala (associaçöes de fácies). Estes saldos sedimentares dependem da d¡sponibilidade

de sedimentos nas áreas-fontes e da energia eólica para movê-los (Giannini 1993).

Disponibilidade e energia confundem-se aí com os conceitos de influxo e efluxo de

sistemas eólicos, na acepçäo de Kocurek & Havholm (1993).

Segundo Giannini (1993; 2001) a disponibilidade de areia incoesa é controlada pela

intensidade de participaçäo da água no sistema. O transporte subaquoso seria também o

principal fator de quebra da exclusividade de ação do agente eólico, principalmente nas

fácies interdunares e deflac¡onares. Nestas fácies, segundo aquele autor, a proximidade e

freqüência da presença de água é um fator de diversificação faciológica do sistema. É o
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que se verifca nos sistemas eólicos úmidos. Nos campos dunares de desertos amplos e

estabelecidos, com influência extremamente remota da água e da vegetaçäo, a distinção

de fácies restringe-se ao reconhecimento de formas e dimensões de dunas, o que

demandaria uma análise de superfícies de truncamento que as dimensões dos

afloramentos raramente permitem. A presença exclusiva de depressÕes interdunares,

devido ao entulhamento das planícies interdunares, dificulta sobremaneira a dist¡nçåo

entre fácies de dunas e de interdunas. É o caso típico de sistemas eólicos secos.

A dinâmica de um sistema depos¡cional eólico está intimamente relacionada à

presença de água e, portanto, ao comportamento do nível freático (Kocurek & Havholm

1993). O nívef freático atua como nível de base da erosão e controla a disponibílidade de

sedimentos aptos a serem retrabalhados pelo vento. Em um sistema eólico úmido

costeiro, var¡açöes de maior ampl¡tude do nível freático estariam relacionadas

possivelmente a var¡ações do nível do mar adjacente.

A abundância de fácies de dunas incipientes de planlcíes interdunares úmidas ou

afogadas na Formação Pirambóia carcctenza um s¡stema deposicional eól¡co úmido. O

ambiente geoquímico, entretanto, envolveria condiçôes evaporíticas, indicadoras de clima

árido a semi-árido, desde o final da sed¡mentação Passa Dois. Na Formaçåo Terezina,

estas condições säo ¡ndicadas pela presença de oóides fibro-radiados com elevado teor

de Sr (até 650 ppm), níveis de gipso nodular silicificado a quartzina (Coimbra & Giannini

1989; Sawakuchi 2000), sílica pseudomorfa de cristais cent¡métricos de gipso com háb¡to

em espada e laminitos fenestrais (Sawakuchi 2000). Na Formaçåo Pirambóia, a principal

ev¡dência de condiçÕes evaporíticas é a ocorrência de paligorskita, encontrada como

cimento de arenitos próximo ao topo da unidade.

Havendo condiçöes evaporític¿¡s, a umidade e o nível freático alto que

influenciaram o desenvolvimento do s¡stema Pirambóia só podem ser atribuídos à

proximidade da costa (Sawakuchi 2000; Giannini 2000; Donatti ef a/' 2001). Cabe

ressaltar que as associaçôes de fácies da Formação Pirambóia, bem como as relações de

contato transicionais com as unidades sotopostas do Grupo Passa Dois, permitem

associála a um sistema eólico úmido costeiro. Com base nessa premissa, as

associaçÕes A, B e C representariam respectivamente: A) lnstalação de um sistema

eólico úm¡do costeiro no Pirambóia próximo à costa do Mar Passa Dois. B)

Estabelecimento de campo de dunas, ainda próximo da costa, com depressões e

planlcies interdunares alagadas devido a variações do nível do Mar Passa Dois e C)

Ápice da regressão do Mar Passa Dois, com dissecaçäo fluvial em ampla área da bacia,

representada por depósitos de rios entrelaçados intercalados a depósitos eólicos. A última
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associação, D, representaria o estabelecimento de campo de dunas eólicas, com pouca

ou nenhuma influência de água, próximo ao desfecho da sedimentaçâo eólica. É o

registro do erg Botucatu, composto por depósitos de lençóis de areia, dunas barcanas e

cade¡as barcanóides e draas estrelados.

Esta sucessão de eventos confere caráter regressivo para os depós¡tos do sistema

Pirambóia. Desta forma, poder-se-ia subdividilo em dois subsistemas (Sawakuchi 2000).

o primeiro, representado pela associação A, corresponderia a um campo de dunas

desenvolvido próximo à costa do mar Passa Dois. O segundo, representado pelas

associações típica de planfcie aluvial e fluvial B e C, representaria o registro de um campo

de dunas interior com interação fluvio-eólica nos estágios finais de desenvolvimento-

Em linhas gerais, e restringindo-se ao aspecto descritivo, uma variação vertical de

faciologia similar ao empílhamento ABCD iá fora relatada por Soares (1973) em seções

no estados de Sáo Paulo e Paraná. O modelo adotado aqui para explicar este

zoneamento faciológico-estratigráfico difere da hipótese de Soares (1973) por não

considerar o sistema Pirambóia como de origem unicamente fluvial e por não admitir a

discordância (com hiato deposicional) pré-Pirambóia. Neste último aspecto, difere também

da de Caetano-Chang (1997).

A única associaçåo de fácies reconhecida até agora no sistema Botucatu

(sawakuchi 2000; Giannini 2001; Donatti et al. 2oo1) distingue-se das associações do

sistema Pirambóia pela inexistência de cruzadas de ângulo baixo enquanto fácies

independente e bem delimitada. As estratificações de mergulho baixo (< 10') gradam,

dentro da mesma série, para mergulhos altos. Não há, portanto, bom desenvolvimento de

fácies interdunares/deflacionares, as quais devem encontrar-se pouco evidentes ao longo

de superfícies de 1" ordem (muito espaçadas e portanto raras em escala de afloramento)

e de eventua¡s supersuperfícies (com areia sobre areia, o que as torna näo rastreáveis,

além de raras). Assím, o sistema Botucatu, com sua faciologia monótona e pouco

diversifcada, caracterizaria um sistema eólico seco.

O contraste faciológico entre os depósitos dos sistemas deposicionais eólicos

Pirambóia (úmido costeiro) e Botucatu (seco) e a contemporaneidade entre a

sedimentação no sistema eólico Pirambóia e no Mar Passa Dois (Permiano) e entre o

sistema eól¡co Botucatu e os derrames Serra Geral (Jurássico a Cretácea) implica

presença de um hiato deposicional da ordem de dezenas de milhÕes de anos entre estes

dois sistemas eólicos. A superfície que separa os depósitos destes dois sistemas eólicos

teria um caráter de discordância. O final da sedimentaçäo no sistema eólico Botucatu bem

como a preservação dos seus depósitos estariam intimamente relac¡onados aos derames
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Serra Geral. A espessa camada de rocha basáltica protegeu os arenitos eólicos da erosão

pois serviu como uma camada protetora das formas de leito e provocou uma nova fase de

subsidência durante a qual se depositaram os sedimentos da Bacia Bauru (Fernandes

1998). Com base no modelo genético integrado (associações e ambientes) aqui proposto,

o sumário final de fácies pode ser apresentado conforme o Quadro 03.

Quadro 03. Sumário de fácies sedimentares dos sistemas eólicos Pirambóia e
Botucatu no Paraná

cÓorGo
DA FÁCIES

LITOLOGIA E tssI KU I UKA
SEDIMÊNTAR MAIS DIAGNÓSTICA (E

OUTRAS ESTRUTURAS COMUNS)

PROCESSOS
SEDIMENTARES

stsTE tA

Acb

Arenito com estratificaçåo cruzada
acânalada de baixo ångulo (< 15o) e
microondulaçöes cavalgantes
q'h.rí{¡^âe

lnstaúação de lendis de arcia e
dunas incipientes em contodo
cos{eiro, com influência ocas¡onal
de correntes na zona intemarés.

P¡rambóia

Aca
Arenito com eslratificaçäo cruzada de
alto ângulo (< 150) (lentes de fluxo
oranulâr: suoerficies de 2'e 3u ordem).

Avanço de dunas barcanas em
sistema eól¡co úmido.

Pirambóia

Acbl

Arenilo com estrat¡f¡caçåo cruzada de
baixo ångulo com låminas pelíticas de
cores avermelhadas ou êsverdeadas
(laminações cruzadas cavalgantes
subcríticas; convoluções guaves;

laminações heterolíticas incipientes;
floc¡s de lema encurvados).

lnundação efànera de planlcies

interdunares et1ì condiøes
deposicionais ou eodiagenáicas
oxidantes, altemando transporte
trativo em regime de flr.o<o infaior
e suspensão.

PiramMia

ACc

Aren¡to conglomerático com depÖs¡tos
residua¡s de fenoplastos de lama
esverdeada subanedondados,
preenchendo paleocanais e estruturas
de corte (convoluçöes suaves; marcas
de sola; intrâclastos com laminaçåo
interna milimétrica).

Enxurradas e¡Ísódicas,
corfinadas em planícies

interdunares úmidas e Processos
pedogênicos associados a
superfície de dunes
abandonadas (paleossolos).

Pirambóia

Acg

Arenito conglomerát¡co com estratos
gradados (depósitos residuais de clastos
rudáceos de quârlzo e quartzito
sr r hân.rr rl.rs.rs e arredondâdos).

Avanço de banas trans\rersais
de rios entrelaçados.

Pirambóia

Afca

Arenito f¡no a muito fino com
estratificaçåo cruzada de ångulo alto
(superfÍcies de truncamento onduladas:
séries métr¡cas sigmóides; lerfes de
fluxo oranular).

Avanço e cavalgamento de
dunas e draas em sistema
eól¡co seco.

Botucatu

Afcd

Aren¡to f¡no com cruzadas de alto
ångulo, deformadas (fragrnentos
centimárico.s de arenito microfalhados e
ligeiramerte deslocados fonnando
pseudobrechas inhaforrnaciona¡s;
estratificações conve)(as para cima, com
dobras suaves de cornprirnenb métrico
(amplitude -2ænI Íuncadas Por
suoerffcies de 3a ordern).

Esconegamento de arda úmida
ern face frontd de alto ångulo de
duna barcana: fragnìentæão de
bl@s de areia úmida na Parte
superior e compressäo sYefcida
pelo esconegamerìto na Parte
inferior.

Botucatu

Afcb
Arenito f¡no com cruzadas de ångulo
baixo (tubos de icnofósse¡s inclinados;
nresencâ marcante de areia média).

Depo€¡ção por suspensão e
chegada de dunes em planlcies e
deoressöes intedunares secas.

Botucatu
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depósitos deste sistemas não equivalem exatamente ao conceito litoestratigráfico de

Formação Pirambóia definido por Soares (1975), daí o uso da designaçåo s¡stema

deposicional eólico úmido Pirambóia. Analogamente, as formaçöes Botucatu e Serra

Geral podem ser relacionadas geneticamente a um mesmo sistema eólico seco'

Em relaçäo a critérios de diferenciação entre os dois sistemas eólicos descritos no

Quadro 05, cabe a seguinte ressalva: em nenhuma hipótese os critérios se aplicam de

maneira isolada. lndividualmente são insuficientes para a caracterização das unidades,

mas, se considerados em conjunto, constituem um arcabouço coerente de cada sistema,

táo mais seguro quanto maior for o número de informaçöes de campo'

Quadro 04. critérios de campo para distinção entre os depósitos dos sistemas
deposicionais eólicos úmido (Pirambóia) e seco (Botucatu)

SISTEMA PIRAi,IBOIA SISTEMA BOTUCATU
Geomorfologia de pé-de-escarpa, com relevo

suavemente ondulado
Geomorfologia de frente de escarpa, com

relevo fnqreme

Padrão de alteração em formas arredondadas
/casao-rte-tertaruoa\ Padrão de alteração em juntas subverticais

Cor rósea, esbranquiçada ou esverdeada, às
vezes varieqada

Cor avermelhada ou alaranjada, homogênea

Heterooene¡dade faciolóq¡ca Homoqeneidade faciológ¡ca

Estratos espessos (da ordem de centimetros a
metros) mais ressaltados que laminações

mil¡mélrices. em escala de afloramento

Laminaçöes milimétricas bem ressaltadas em
escala de ãfloramento

Lentes de fluxo granular com espessura
centimétrica. descontf nuas

Lentes de fluxo granular com espessura
milimétrica, contínuas

sér¡es de estrat¡ficaçÕes com espessura meola
máxima de 2 m

Sér¡es de estrat¡ficações com espessura mêdia
máximade3aSm

Presença freqi¡ente de estratificações plano-
oaralelas

Escassez de estratificações plano-paralelas

Geometria acanalada/festonada das
estratificaçôes, nítida

Geometria acanalada/festonacla das
estratificaçöes pouco perceptível, exceto em

exnosicões de esoessura decamétr¡ca

Presença freqüente de estratos pellticos,
laminações heterolíticas, estruturas de

sobrecarga, estruturas de corte e preenchimento
e bioturbações, onde predominam os

¡cnooêneros sob forma de tubos.

Presença freqüente de fenoplastos tabulares
de arenito nas estratificações cruzadas frontais

de alto ângulo. Presença de pegadas.

Presença de filmes, fenoplastos e flocos
encrrrvados de lama

Presença de feições irregulares poligonais

Presença de nÍvel perturbado por dobras
métricas no toPo

Presença de dobras decimétricas a
centimétricas no topo (possíveis estruturas de

escorreoamentol

Presença de fácies areno-rudácea
Ocorrênc¡a de grånulos rara e muito

subordinada (menor que 1 %)

D¡str¡buição granulomêtnca com predomlnlo oe
moda nes fracöes areia média e fina

Distribuiçäo granulométrica com predomínio de
moda nas fracões areia fina e muito fina

Cimentação aparente por mater¡al argilo-
ferruoinoso

Freqüente cimentaçåo silicosa

Superffcies de truncamento de 3" ordem
esoacadas em ¡ntervalos centimétrico a métrico

Superfícies de truncamento de 3" ordem
esoacadas em intervalos métrico a decamétrico
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É importante ressaltar ainda um critério adicional (näo necessário, nem suficiente)

para identificação do contato entre as duas unidades: a presença de nível centimétrico

irregular de argila branca (caulinita) com seixos e grânulos associados. Uma interpretação

plausível para a presença deste nível de argila caulinítica é a de percolaçåo preferencial

de fluidos da zona vadosa através da superflcie de descontinuidade física existente no

contato entre os depósitos das duas formações'
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4.5. Fatores reguladores da dinâmica dos sistemas Pirambóia e Botucatu

Admitida a premissa de que os sedimentos do Grupo Passa Dois foram

depositados sob influência de processos de planície de maré, o sistema Pirambóia teria

como fonte potencial de areia as zonas de infra e intermaré. A dificuldade encontrada até

o momento é determinar como sedimentos arenosos submersos poderiam ser

disponibilizados para o sistema eólico.

segundo o princípio de Bruun (1962), variaçoes de aporte geram desequilíbrio na

zona costeira, face ao aumento da espessura da lâmina d'água, em resposta à elevação

do nível relativo do mar (NRM). Dessa forma, subida do NRM implicaria acreção do fundo

marinho (depositado sob influência da menor espessura da lâmina d'água) na face

litorânea. Admite-se que parte dos sedimentos colocados em desequilíbrio na praia pela

subida do NRM seria transportada pelo vento para formar o sistema deposicional eólico

(Giannini & Santos 1994).

A queda do NRM, provocando a exposiçäo subaérea das zonas de inter e

inframarés, retrabalhadas pelo vento à medida que o mar Passa Dois regredia, seria outra

hipótese capaz de explicar o mecanismo supridor de areia para o sistema Pirambóia, com

atuação de processos oriundos de tempestade, responsáveis pelo empilhamento de

estoques de areia na zgna de supramaré. Dessa forma, as tempeStades poderiam ser

comparadas a subidas locais do nível do mar. Um dado de campo que é favorável a esta

hipótese ser¡am os depósitos atribuídos a atuaçáo de tempestades das formações

Terezina, Rio do Rasto e Corumbataí (Sawakuchi 2000; Giannini 2001)'

A formaçäo de depósitos eólicos reguer, além de influxo de carga sedimentar (areia

com granulação adequada ao transporte pelo vento), espaço de acomodação e de

preservaçäo, gerados possivelmente com a elevação do nível do mar, e por extensåo, do

nlvel freático. Esta elevação seria responsável pela ampliação do potencial de

preservação do sistema eólico costeiro, via aumento de espaço de acomodação. Por

outro lado, o rebaixamento do NRM ou do nível de base de erosão favoreceria a

dissecação e a ¡nc¡såo fluvial, diminuindo o potencial de preservação do sistema eólico

coste¡ro. Conclui-se portanto que, em depósitos eólicos, os processos atuantes na

constituição dos depósitos dependem de vários fatores além da disponibilidade de areia.

No cenário cont¡nental, onde não há influência costeira, o potencial de preservaçäo é

favorecido pr¡ncipalmente pela elevação do nível freático, ou como parece ter sido o caso

do sistema Botucatu, por derrames extensivos de lavas de caráter fluidal.



4.6. Superficies de truncamento

Foram identificadas superfícies de truncamento de 3" ordem espaçadas em

intervalos decimétricos a métricos, associadas às fácies Aca e Acb, de sistema

deposicional eólico úmido. Já no caso das fácies Afcad e Aecb, de sistema deposicional

eólico seco, o intervalo entre as superfícies de 3a ordem tem espaçamento maior, 2 m em

média. A diferença de espaçamento entre as supefficies de 3" ordem pode ser o registro

de migração de dunas barcanas incipientes ou de sucessivas modificações na direção

dos paleoventos. Dunas incipientes são mais senslveis a variaçöes do regime eólico e

uma altefação na dinâmica dos ventos permite a formação daquelas superfícies.

Superfícies de 2" ordem foram identificadas na região do Noñe Velho paranaense,

ponto 1P.01, folha de lpauçu, sP, em pedreira localizada no município de Ribeirão do

pinhal, pR, na frente da cuesta de arenito silicificado. Os azimutes de mergulho obtidos

revelam rumos wNW. As superfícies são marcadaS por microondulaçöes de elevada

razão comprimento/altura (20 em média), assimétricas de crista reta e flanco abfupto

voltado para ENE (50 a 90). Truncam estratificações cruzadas acanaladas de grande

porte (espessura superior a 5 m)' Aceita a premissa de que estas medidas expressem

tendência geral do campo de dunas Botucatu, os draas migrariam rumo ssw em são

paulo, declinando, no Paraná rumo wNW. Cabe resaltar que Bigarella et al. (1970171)'

com base em cerca de 3.000 medidas de frentes de séries de cruzadas, verificou nesta

mesma regiäo, alterações no padrão de dispersão dos paleoventos'

Assupersuperficiesforamidentificadasemcarátertentativo,combasena

descrição de fácies e nas seçöes colunares (Anexo 11). A dificuldade de identificaçäo

deve-se ao fato de que o registro sedimentar näo apresenta qualidade de exposiçöes

necessáriaparaestefim,emcontrasteaoqueocorre,porexemplo,noEstadodeSão

Paulo.

A primeira supersuperfície, s l, delimita o contato entre as fácies tipicamente

subaquosas, supostamente fluviais, sobre fácies supostamente eólicas. considera-se que

esta superfície, localizada pelo menos a 10 m abaixo do contato entre as formações

Pírambóia e Botucatu, tenha ao menos em parte, caráter diácrono e continuidade até o

Estado de São Paulo.

outrasupersuperfície,denominadadeS2,estarianocontatoentrearenitosda

FormaçåoBotucatueoprimeiroderramedelavadaFormaçäoSerraGeral'
Representaria o desfecho da deposiçáo da Formaçäo Botucatu. consiste' por definiçäo'

65



em superfície discordante, com caracteristica peculiar: tem forma ondulada, e refletiria ao

menos em parte, a paleotopografia da época do primeiro pulso magmático. Em alguns

locais, como na serra do Cadeado, PR, e na serra de Botucatu, SP, associa-se a material

pirocfástico ejetado (bombas e tapillis, Figura 29). A S 2 constitui uma das mais extensas

superfícies interpretadas, encontrada em praticamente toda as seçöes levantadas. Dela

poder-se-ia inferir outras supersuperfícies, como por exemplo, no contato entre o topo dos

arenitos Serra Geral e a base do segundo putso magmático, de caráter intertrapiano, face

ao confinamento a dois derrames de rocha ígnea.

As supersuperfícies representariam a interrupção temporária de transporte eólico,

com desenvolvimento de depósitos de interdunas aquáticas e de inundação. A S 1

representa talvez o pico de elevação do nível de base de erosão (NBE), responsável pelo

recobrimento de dunas da Formação Pirambóia. O desenvolvimento de sistema fluvial

poderia ser em resposta a variaçäo do nível de base por mudanças climáticas ou a

modificaçäo da taxa de subsidência da bacia, possibilitando a instalaçäo de um planície

aluvial com sistema fluvial entrelaçado de deserto, oueds, e leques aluviais associados'

Uma interpretação alternativa é que a intensificação da participação de água no final do

sistema esteja relacionada à elevação do nível relativo do Mar Passa Dois, admitindo-se

para isso certa proximidade deste mar, e que fosse ele o responsável pelas oscilações do

NBE, garantindo, ao menos em parte, um influxo de sedimentos nas áreas interdunares'

Admitindo-se como premissa a teoria de Kocurek & Havholm (1993) sobre estratigrafia de

seqüências continentais, a elevaçäo do nível do relativo do mar aumentaria não apenas o

aporte, mas também o potencial de preservação dos sedimentos'

Figura 29 - Arenito fino a médio com fragmento de roch-1 ígnea, de coloração escura, interpretada

como de origem piroclástica que teria tecäberto dunas eólicás inconsolidadas do sistema Botucatu'

Foto do ponlo ¡tli.Og, serra do Gadeado, região centro-norte do Paraná.
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4.7. Azimutes de mergulho de estratificaçöes cruzadas

Os resultados de azimute de mergulho de estratificações cruzadas encontram-se

representados sob a forma de diagramas circulares de distribuição de freqüências

(Figuras 30,31,32, 33 e 34), agrupados segundo fatias representativas das metades

superior e inferior dos dois sistemas eólicos (Pirambóia e Botucatu-Serra Geral), por

região e tipo de fácies (de caráter eólico ou subaquoso). Os dados apresentados resultam

da aplicaçäo de filtro faciológico prévio às medidas, de modo a separar as atitudes de

estratificações tomadas nas fác¡es ACg, ACc e Acbl do sistema Pirambóia,

reconhecidamente subaquosas, daquelas obt¡das em depósitos eólicos, pertencentes às

fácies Aca e Acb. Um segundo tipo de filtro foi aplicado com intuito de eliminar as atitudes

com ângulo de mergulho menor ou igual a 10''

Os azimutes de mergulho foram obtidos em medidas efetuadas em estratificaçöes

cruzadas acanaladas, geradas por formas de leito eólicas ou subaquosas de crista

sinuosa. Admitiu-se como rumo de paleofluxo sedimentar o vetor médio das distribuiçöes

de freqüência obtidas.

A metade inferior do sistema Pirambóia (Quadro 05; Figura 30) apresenta, nas

diferentes regiões estudadas, amplo intervalo modal, com vetores médios dos rumos de

cruzadas exclusivamente eólicas nos quadrantes NE e NW, no Paraná, e SW no sul de

Säo Paulo. A dispersão é particularmente bem marcada na base da unidade' logo acima

da passagem com o Grupo Passa Dois, mesmo em escala de afloramento. A zona de

convergência dos ventos voltados para o hemisfério Norte e Sul coincide com o

alinhamento de Guapiara (entre as regiôes de Piraju, SP, e Jacarezinho, PR. Na regiäo de

Piraju, é importante também o rumo E, encontrado apenas em medidas de estratificaçöes

cruzadas de baixo ângulo (< 10o), de caráter subaquoso' Já os depósitos interpretados

como de dunas eólicas costeiras, com ângulo de mergulho igualmente inferior a 10o,

apresentam-se paralelos ao rumo interpretado de migração das formas de leito fluviais

(sw).

Quadro 05. Rumos de paleoventos interpretados para a metade inferior do s¡stêma

Pirambóia

Local¡dade Estado
Rumo

(quadrante)
¡nteroretado

Pira¡u SP SW

Jacarezinho PR NW

Guarapuava PR NE
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Os rumos de paleocorrentes e paleoventos interpretados para a metade superior

do sistema Pirambóia, aproximados aos quatro quadrantes diagonais, säo apresentados

no Quadro 06 e na Figura 31. Dentre os rumos de paleoventos medidos em fácies eólicas,

podem ser distintos dois grupamentos: um composto por ventos que sopravam para o

hemisférioNorte(NE)eoutrocompostoporVentosquesopravamparaohemisférioSul

(SW).olimiteentreaszonasdeocorrênciadosventoscomrumoSuleNortepodeter

permanecido sobre o flanco sul do alinhamento de Guapiara (Jacarezinho, PR), onde se

observam paleoventos Para W.

Quadro 06 - Rumos de paleoventos'"J?lj'åîilJ- para a metade superior do sistema

Localidade Estado
Rumo

¡nterpretado
Piraiu SP SW

Jacarezinho PR W
Uniäo da

Vitória
PR NE

osquadrantesdepaleocorrentessubaquosasinterpretadosparaosistema

Pirambóiasuperior(Quadro07;Figura31)tambémpodemsersubdivididosemdois
grupos(parasuleparanorte)deacordocomsuadistribuiçåogeográfica-Nestafatia

estratigráfica näo foram encontradas evidências que comprovassem o desenvolvimento

defáciescosteiras.Emcontrapartida,háfrancopredomíniodefáciesareno-
conglomeráticas, interpretadas como de caráter fluvial, denominadas nesta Dissertação

como ACg e ACc. As paleocorrentes fluviais deste intervalo estratigráfico no Paraná

variam entre w e sw. observa-se variaçåo significativa junto ao alinhamento de

Guapiara, onde o rumo SW, em Jacarezinho, PR, contrasta com o NW' em Piraju' SP'

Quadro 07 - Paleocorrentes fluviais ,F#;îtåf" para a metade superior do sistema

Localidade Estado
Rumo

interpretado
Piraiu SP NW

Jacarezinho PR SW
lvaioorã rR v

Guarapuava )R S'

União da
Vitória

PR SW
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Supõe-sequeapersistênciadorumosWnaspaleocorrentesrepresenteo
paleodeclivedabaciaduranteofinaldadeposiçåoPirambóia,equeorumoNW,naborda

norte do alinhamento Guapiara, tenha alguma ligaçäo com presença de barreira

geográfica, a qual seria responsável pela alteração do fluxo fluvial na região'

NametadeinferiordosarenitosBotucatu'encontrou.sevetormédiorumoSW,

excetoemGuarapuava(Quadro08,Figura32).Observa-sepolimodalidadeem
GuarapuavaePiraju.Emdireçãoaotopodaunidade'atendènciaapolimodalidadese

acentua (Figura 33), resultando em discrepância de vetores médios'

Quadro0s.Rumosdepaleoventosinterpretadosparaametadeinferiofdog¡stema
Botucatu

Localidade Estado
KUmO

(quadrante)
interoretado

Pire¡u SP SSW

Jacarezinho PR WSW

lvaiporã PR SW
Guarapuava PR NE

União da
V¡tóriâ

PR WSW

Quadro 09 - Rumos de paleoventos interpretados para a metade superior do sistema

Botucatu

Local¡dade Estado
Rumo

(quadrante)
interoretado

Piraiu SP N

Jacarezinho PR SW

lvaiporã PR NW

Guarapuava PR ENE

Quadro l0 - Rumos de paleoventos interpretados para a metade superior do sistema

Botucatu, pertencente à Formação Serra Geral

Localidade Estado
Rumo

(quadrante)
inferoretado

Jecarez¡nho PR SW

lvaiporã PR NW

Guarapuava PR S
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opredomíniodedistribuiçoesunimodaisebimodaisbipolaresnosafloramentos

estudados (Quadros 05 a 10, Figuras 30 a 34), associado à morfologia quase sempre

acanalada das estratificaçöes cruzadas, permitem interpretar o franco predomlnio de

dunas barcanas e suas variações morfológicas compostas (cadeias barcanóides e draas

estrelados). Particularmente em relaçåo ao sistema Botucatu, a presença constante com

que se observa a diversidade de modas entre afloramentos de mesma área é sugestiva

da existência de draas compostos, com movimento de dunas em mais de uma direção'

Giannini (2001) propôs que, em escala regional, a dispersäo nos rumos de

paleoventos pode estar associada à paleodinâmica atmosférica global e ao paleorelevo

e/ou geometria da bacia e, sendo assim, não seria possível compreender a distribuiçäo

geográficadosazimutesdepaleoventossemantessituaradeposiçãodasareiaseólicas

no contefo paleogeográfico neopaleozóico-mesozóico da Bacia do Paraná. o mapa de

isópacas dos arenitos Pirambóia e Botucatu (Araújo ef a/. 1995) indica a existência de

uma calha alongada segundo NNE, com um depocentro principal a oeste do Arco do Rio

Grande (nordeste da Argentina), e dois depocentros secundários, muito próximos entre si,

no leste do Estado do Mato Grosso do sul e no extremo oeste do Estado de são Paulo' A

julgar pela disposição das linhas isópacas, o depocentro principal (sul) seria separado dos

doisdepocentrosmenores(norte)porumaltoestruturalalongadoNW,aproximadamente

coincidente com o Arco de Ponta Grossa'

Aquelemesmoautor,admitindocomopremissaaexistênciadageometriaemcalha

dedireçäoNNEjánoPermiano,concluiuqueumdosmodelosaceitoparaoMarPassa

Doisseriaadeumgolfoalongadosegundooeixomaiordabacia,conectadoamar
aberto pelo sul. o confinamento deste golfo seria dado a oeste pelo Arco de Assunción, a

nordeste'peloArcodaCanastra'epossivelmentealeste,peloarco,aindaincipiente'que

no final do Mesozóico daria lugar ao oceano Atlântico. Para ele, no final do Permiano, o

extenso perímetro costeiro deste golfo estaria ocupado por uma planície de maré mista'

que se reflete nas associações de fácies das formações Serrinha e Terezina'

De acordo com o modelo de acúmulo e erosão de depósitos eólicos (Kocurek &

Havholm1993),olençolfreáticoeaexistênciadeespaçodeacomodaçãosãofatoresde

sumaimportâncianapreservaçáodesistemaseólicos.Aespessurapreservadadestes

depósitos guarda relação estreita e direta com a proximidade entre superflcie deposicional

e lençol freático. como resultado disso, depósitos eólicos mais próximos à costa têm mais

chances de se preservar, seja pelo maior espaço de acomodação' seja pelo fato de a

elevação do nível freático em resposta à subida do nível relativo do mar (NRM) ser mais

rápidanacostadequenointeriordocont¡nente.Dessemodo,alocalizaçãodo
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depocentro principal dos arenitos eólicos da Bacia do Paraná poderia refletir diretamente

a posiçäo do centro da bâcia e, por paradoxal que pareça' os sedimentos eólicos'

tipicamentecontinentais,preservariam-semelhornasáreasemqueolençolfreático

estava mais elevado (Giannini 2001).

Para Sawakuchi (2ooo) e Giann¡n¡ (2001), a geometria transicional do contato

inferior dos arenitos eólicos do sistema Pirambóia com os depósitos de maré do Grupo

PassaDoisindicaaproximidadedestesistemacomapaleocostaPassaDois.Esta

interpretação admite a influência de ventos costeiros na distribuição dos azimutes da

unidade,pelomenosnasuapartebasal,considerandoasseguintespremissas:queomar

regredia para sul, que a fonte de areias residia nas fácies de inframaré da Formação

Serrinha, ou nas areias de ftente deltaica da Formação Rio do Rasto (tipicamente

representados apenas nos estados do Sul do país), e que ventos costeiros deveriam

soprarparaNorte'Nessemodelo,admite-seinfluênciadeventoscosteirosapenasnos

estágioseregiõesdesedimentaçåoeólicacomregistrodeazimutesdepaleoventos

vindos de sul. o exame da distribuição geográfica de azimutes nos arenitos Pirambóia em

SãoPaulo(Sawakuchi2000;Giannini2001)permiteobservarqueospaleoventosdesul

restringem-se coincidentemente ao Estado do Paraná, o que fortalece a hipótese de

influência de ventos costeiros no infcio da sedimentação Pirambóia, pelo menos nessa

região'Admitidaestahipótese,ohtodeorumoatribuídoaospaleoventoscosteiros

dispersar-separaSSWnametadesuperiordaunidade,napartenortedoParanáesulde

SåoPaulo(regiöesdeJacarezinhoePirajurespectivamente),éexplicadopelo
afastamento da linha de costa, ainda no contexto regressivo do Mar Passa Dois, com

conseqüente perda de competência dos ventos onshore'

AexistênciadepaleoventosdirigidosparanortenoParanáeparasuleoesteemSão

Paulo (sawakuchi 2000; Giannini 2001) permite interpretar a existência simultânea de

dois infiuxos de areia eólica no sistema Pirambóia, um costeiro e outro continental' o

efluxo responsável pela deposição das areias eólicas no Paranâ estaria ligado à distância

dapaleolinhadecostae,conseqüentemente,àevoluçãodocomportamentodoNRM'O

influxocontinentaldeveriaprovirdeduasáreas-fontepotenciais:umaasudoeste,
conformesugeridopelocaminhamentopreferencialdasdunaseólicasbasaisdo
Pirambóia (para N), e outra de norte com dispersão rumo SSW' representativa de rios

entrelaçados (fácies Acg e ACc) formados possivelmente no final da sedimentaçâo

pirambóia. A respeito do influxo continental, entretanto, pelo menos quatro questões nåo

parecem suficientemente esclarecidas apenas com base neste modelo (Giannini 2001):
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1. Que condiçÕes geológicas garantiram o efluxo das areias eólicas

trazidas de NE?

2. Se o influxo de areias eólicas é de NE' como se explicam os

paleoventos para NW e o rumo de deslocamento de draas para E,

inferidos para a regiäo norte paulista?

3. Se os rios entrelaçados corriam persistentemente para SW, distais

de um sistema de leques aluviais a NE, como se explica que as

fácies grossas a eles associadas ocorram tão bem ou até melhor

representadas no sul do Paraná de que no Estado de São Paulo?

4. Dada a coincidência do alto estrutural entre os depocentros com o

Arco de Ponta Grossa e a existência de influxo costeiro de um lado e

continental de outro, como se materializou na paleogeografia a

separação entre estes dois depocentros e seus influxos?

De acordo com Giannini (2001), estas quatro guestöes convergem para a

reconstituição de um cenário paleogeográfico algo mais complexo de que uma simples

calha NNE, inclinada para SW. O autor evoca assim a existência de acidentes

topográficos menores dentro desta calha, contribuindo para a compartimentaçäo do

influxo-efluxo eólico e garantindo o fornecimento de sedimentos, inclusive sedimentos

rudáceos. A hipótese mais simples seria aceitar a existência de altos alongados na

direção do Arco de Ponta Grossa, cujo soerguimento teria se acentuado no decorrer da

sedimentaçáo, como reflexo da crescente intumescência pré-derrame' em contexto de

prenúncio de r¡lt ou admitir que dunas imensas poderiam exercer um controle local de

dispersão de paleoventos (Giannini ef a/. 1999b, 2000; sawakuchi 2000). o certo é que o

primeiro modelo explica o aparecimento de fácies conglomerát¡cas no final do sistema

deposicional Pirambóia. Conta a seu favor também o fato de que a principal zona de

convergência e/ou desvio de efluxos coincida, durante toda a sedimentação Pirambóia,

com o flanco sul do Arco de Ponta Grossa (Figuras 30 e 31)'

outras hipóteses podem ser evocadas para explicar as mudanças de paleoventos

entre diferentes regiões e intervalos da unidade Pirambóia, sem excluir necessariamente

o modelo dos arcos (Giannini ef a/. 1999b, 2000: Sawakuchi 2000; Giannini 2001). Dentre

estas hipóteses, destacam-se 1. alterações da dinâmica de massas de ar, impostas por

mudanças tectônicas e paleoclimáticas globais; 2. carâter erosivo do topo das fácies

eólicas do Pirambóia, criando uma superfície diácrona. Neste caso, as fácies de arenitos

grossos (ACg e ACc) estariam demarcando parcialmente a suposta superfície erosiva.
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Entretanto, a hipótese dos arcos parece mais convincente para a maior parte das

questões, sem deixar de considerar o provável contexto geológico da bacia na época da

sedimentaçåo.

Em relação ao sistema Botucatu, a parte inferíor da unidade teria sido depositada

sob predomínio de paleoventos entre os quadrantes SW e SE. Estes dois azimutes

coincidem com modas importantes no sistema Pirambóia, especialmente a norte do Arco

de Ponta Grossa. Tal coincidência permite interpretar a manutenção dos fatores que

determinaram os paleoventos para sul, quais sejam o confinamento dos ventos

determinado pela morfolog¡a alongada da bacia sedimentar e zona de influxo de areia

eólica a nordeste. O fato de o rumo SW prevalecer também nos afloramentos do Estado

de Säo Paulo (Sawakuchi 2000) é um indício de que as barreiras representadas pelos

arcos de direção NW já não mais se encontravam efetivas. Em direção ao f¡nal da

sedimentaçäo, determinado pelos derrames vulcånicos, o regime de paleoventos teria se

tornado complexo, com grandes variações em pequenas distâncias. De acordo com

Havholm & Kocurek (1994), manifestações vulcânicas podem alterar drasticamente os

padröes de influxo eólico, uma vez que reduzem a área com are¡a exposta e disponível

para o retrabalhamento eólico. Desse modo, a indefiniçäo nos padrões de azimute na

registro final (superior) do sistema Botucatu pode ter sido determinada por sua

contemporaneidade com os primeiros derrames do magmatismo Serra Geral (Giannini

2001). No norte do Paraná, uma das modas, voltada para leste, caracterizaria inclusive a

existência de ventos reversos, hipótese reforçada pelo rumo de caminhamento inferido de

microondulaçöes na região de Ribeiråo claro, PR, contra o mergulho das grandes

estratifi cações cruzadas.
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4.8. Ângulos de mergulho de estratificações cruzadas

Para efeito de comparação visual apresentam-se os principais parâmetros

estatísticos da distribuição de freqüências de ângulos de mergulho de estratificaçÕes

cruzadas dos sistemas eólicos Pirambóia e Botucatu no Paraná, através da confecção de

gráficos de barras (Figuras 35 e 36).

Os ângulos de mergulho demonstram diferença sutil quanto às médias parciais

calculadas por região e na mesma fatia estratigráfica nas duas formaçÕes.

Na Formação Botucatu (Tabela 03), os parâmetros estatísticos indicam

homogeneidade de ângulos de mergulho, com diferença sutil no desvio padrão se

comparado ao desvio padrão do sistema Pirambóia (Figuras 35 e 36). Este parâmetro

exibe tendência descendente em direção ao topo do sistema Botucatu, o que pode ser

atribuído à homogeneidade crescente da distribuição de freqüências dos ângulos de

mergulho (Figura 35). Esta homogeneidade apresentada pelo cálculo de desvio padrão

poderia refletir a menor diversidade de mergulhos dentro do sistema eólico Botucatu,

talvez em resposta à maior monotonia faciolÓgica.

;r*';; l
ruí*uo 
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Figura 35 - parâmetros estatísticos construídos a partir das medidas de ângulos de mergulho de

esiratificações cruzadas dos sistemas eólicos Pirambóia e Botucatu no Estado do Paraná. As setas

ressaltam a diferença de desvio padrão entre as formações'
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Figura 36 - Valores do desvio padrão obtidos a partir das medidas de azimutes de mergulho de

esiratificações cruzadas das fácies Aca, AGc, ACg e Afca dos sistemas eólicos, Pirambóia (P) e

Botucatu (e¡, no paraná, divididas em porções ¡nfer¡or (lNF) e superior (Sull- Para a confecção do

gráfico adotou-se um filtio, sendo considerados valores com ângulo de mergulho superior a 50.
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Tabela 02. parâmetros de distribuição de freqüências de ângulos de mergulho de estratificaçöes cruzadas do sistema

Pirambóia no Paraná.

ESTATISTßOS

MÂXIMO

MINIMO

MEDIA

DPADRAO

SUL

QUARTILI

QUARTIL3

28

MEDIANA

l,EN I ¡(l,-
SUL

I
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18,13

PIRAMBOIA INFts}T

PERCENTIL9So/o

10.84

POPULACAO

6.00

27,50

çtsN I t{9-
NORTE

Tabela 03. parâmetros de distribuição de freqüências de ângulos de mergulho de estratificaçöes cruzadas do sistema

Botucatu, no Paraná'
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4.9, Granulometria

Os resultados de ensaios granulométricos referentes às amostras friáveis

encontram-se apresentados sob forma de gráficos de barras, construídos a partir de

dados específicos da fração areia (Figuras 37 a 58) e da fração total (Figuras 55 a 58)

para cada fatia estratigráfica estudada.

o gráfico da .€¡zão fino/grosso apresenta maiores valores de máximo e de

amplitude no sistema Pirambóia superior (Figura 37). A variaçåo no valor médio da razáo

fino/grosso (Figura 38) evidencia a tendência para valores maiores no Pirambóia inferior.

Este resultado ca¡acte¡iza a presença predominante de termos finos nas fácies presentes

nas porçöes basais deste sistema (Acbl, principalmente, e Acb)'

Para as fraçÕes areia muito grossa e areia grossa (Figuras 39 a 42)' os gráficos de

amplitude e de média apresentam entre si uma relativa coincidência sendo que os

maiores valores estáo no sistema Pirambóia superior e, secundariamente, no Botucatu

inferior. No gráfico de amplitude da fraçåo areia média (Figura 43), os valores

permanecem maiores no Pirambóia superior; no entanto, há um aumento significativo no

valor máximo e na amplitude do Botucatu superior. No gráfico de proporção média da

fraçáo areia média (Figura 44), observa-se tendência para decréscimo contínuo

estratigrafia acima, da Formação Pirambóia superior para os arenitos intertrapp.

Na fraçäo areia fina (Figuras 45 e 46) inverte-se esta tendência, com padrão

crescente do pirambóia inferior ao Botucatu superior. Verifica-se que a maior amplitude

está na porção superior do Pirambóia e que há pouca diferença de amplitude entre as

porções do Botucatu (Figura 45)-

Nográficodeareiamuitofina(Figuras47e48\'observa-sequeosvaloresmais

altos de máximo, amplitude e média encontram-se na fatia inferior do Pirambóia.

Para a fraçäo argila (Figuras 49 e 50), os gráf,cos de amplitude e média

apresentam coincidência quanto à menor amplitude e ao menor valor de máximo e de

média no sistema Pirambóia superior. Nota-se que os maiores valores de máximo e

média ocorrem no sistema Pirambóia inferior, e os menores valores na metade superior

deste mesmo sistema, com tendência decrescente em direçáo ao arenito inteñrapp'

os maiores valores máximos e de amplitude, para os parâmetros diâmeho médio e

desvio padräo obtidos das distribuiçoes de freqüências da fraçáo areia, encontram-se no

Pirambóia superior (Figuras 51 e 52). Já as maiores amplitudes dos parâmetros

assimetr¡a e curtose encontram-se no Botucatu superior (Figuras 53 e 54), seguido pelo
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Pirambóia superior. Os gráficos de parâmetros estatÍsticos da fraçäo total (Figuras 55 a

58) apresentam maiores valores de amplitude no P¡rambó¡a superior'

O ensaio granulométrico permitiu caÊctetizaî a existência da fácies areno-rudácea,

atribuída à parte superior do Pirambóia. Permitiu caracter¡zar a tendência crescente de

maturidade textural em direçäo ao topo do Botucatu (incluindo intertrapp) e a presença

marcante de argila na Pirambóia inferior. o aumento de maturidade, acompanhado de

tendência para afinamento, acima do topo do sistema Pirambóia, pode ser interpretado

como resultado do retrabalhamento sucessivo dentro de um mesmo tipo de sistema

deposicional. Dessa forma, a concentraçäo de argila no Pirambóia inferior pode ser

atribuída a processos de sedimentação em interdunas aquáticas e úmidas, que estariam

presentes principalmente na metade inferior da formaçäo, bem como à maior quantidade

de argila de origem diagenética nas fatias estratigráficas mais antigas' Esta última

hipótese é reforçada pelo aumento gradual do teor médio de argila com o aumento da

idade relativa das várias fatias estratigráficas analisadas (Figura 50) e pela presença

marcante de cimentos filossilicáticos nos arenitos estudados, especialmente nos arenitos

do sistema Pirambóia.
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Figura 37 - Gráfico representativo da relação
fiño/grosso confeccionado com valores de

máximo e mínimo Para cada fatia
estratigráfica. Destacam'se maior amplitude
e maior vator máximo no Pirambóia superior'

Figura 38 Gráfico representativo dos
va-iores médios da relaçäo fino/grosso, de
acordo com as diferentes fatias
estratigráficas. Nota-se maior taxa de finos
no Pirambóia inferior-
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Figura 39 - Gráfico da proporção pe.rcentual de areia

rú¡to grossa, confeccionado a partlr dos valores de

máximõ e mínimo de cada fatia estratigráfica'
Obsen a-se maior amplitude no Pirambóia superior'

Figura 40 - Gráfico de proporção percentual média

¿i fraçao areia muito grossa confeccionado de

acordo"com as fatias estratigráficas' Apresenta forte
tendência decrescente do Pirambóia superior ao

topo do Botucatu.
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Figura 4l - Gráfico da proporção percentual de areia
grossa, confeccionado a partir dos valores de
máximo e mínimo de cada fatia estratigráfica.
Observa-se maior amplitude no Pirambóia superior.

Figura 42 - Grâlico de proporção percentual média
da fração areia grossa confeccionado de acordo com
as fatias estratigráficas. Apresenta tendência
decrescente do Pirambóia superior ao Botucatu
superior.
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Figura 43 - Gráfico da proporçäo percentual de areia
média, confeccionado a partir dos valores máximo e

mínimo de cada fatia estratigráfica. Observa-se maior
amplitude no Pirambóia superior, seguido pelo
Botucatu superior.

Figura 44 - Gråfico de proporção percentual média
da fração areia média confeccionado de acordo com
as fatias estratigráficas. Apresenta tendência
decrescente do Pirambóia superior ao arenito
intertrapp.
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Figura 45 - Gráfico da proporção percentual de areia
fina, confeccionado a partir dos valores máximo e

mínimo de cada fatia estratigráfica. Observace maior
amplitude no Pirambóia superior e semelhança entre
as fatias do Botucatu, com tendência de aumento
dos valores mínimos para o inteñrapp.
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Figura 46 - Gráfico de proporção percentual média
da fração areia fina confeccionado de acordo Gom as
fatias estratigráficas. Apresenta tendência crescente
do Pirambóia inferior ao Botucatu superior.
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lll
Figura 47 - G¡âfico da proporção percentual de areia
mu¡to fina, confeccionado a partir de valores de
máximo e mínimo de cada fatia estratigráfica.
Observa-se maior amplitude no Pirambóia inferior.

Figura 48 - Gráfico de proporção percentual média
difração areia muito fina, confeccionado de acordo
com as fatias estratigráficas. Notar decréscimo
abrupto entre o Pirambóia inferior e o superior.
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Figura 49 - Gráfico da proporção percentual de
arg¡ta, confecc¡onado a partir dos valores máximo e
mínimo de cada fatia estratigráfica. Observa-se maior
amplitude no Pirambóia inferior. Notar tendência de
decréscimo nos valores máximos estratigrafia acima,
com exceçäo do Pirambóia superior.
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Figura 50 - Gráfico de proporção percentual média
da fração argila confeccionado de acordo com as
fatias estratigráficas. Apresenta tendência
decrescente do Pirambóia inferior ao Botucatu
superior, com decréscimo abrupto no Pirambóia
superior.
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Figura 51 - Gráfico de amplitude do parâmetro
diãmetro médio nas diferentes fatias estratigráficas.
Destaca*e o valor de amplitude acentuado no
Pirambóia superior.

Figura 52 - Gráfico de amplitude do parâmetro
delvio padrão da distribuição de freqüências da
fração areia nas diferentes fatias estratigráficas.
Deitaca-se o valor acentuado no Pirambóia superior
e Botucatu inferior, decrescendo daí em direção ao
topo da sucessão estudada.
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Figura 54 - Gráfico de amplitude do parâmetro
curtose da distribuição de freqüências da fração
areia nas diferentes fatias estratigráficas. Destaca'se
o maior valor de amplitude no Botucatu superior,
seguido pelo Pirambóia suPerior.
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Figura 53 - Gráfico de amplitude do parâmetro
assimetria da distribuição de freqüências da fração
areia nas diferentes fatias estratigráficas. Destaca-
se a tendência de maior amplitude no Botucatu
superior.
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Figura 55 - Gráfico de amplitude do parâmetro
diãmetro médio da distribuição de freqüências da
fração total nas difercntes fatias estratigráficas.
Destacam-se os diâmetros mais grossos no
Pirambóia superior, afinando em direção ao Botucatu
superior.
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Figura 56 - Gráfico de amplitude do parâmetro
delvio padrão da distribuição de freqüências da
fração total nas diferentes fatias estratigráficas.
Deétacam*e os vatores acentuados no Pirambóia
inferior e superior, decrescendo em direção ao
Botucatu superior.
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lntert pel Bot inf Pel Pir inf Pel

Bot sup pel Pir SuP Pel

Fat¡a estrat¡gráf¡ca

Figura 57 - Gráfico de ampl¡tude do parâmetro
curtose da distribuição de freqüências da fração total
nas d¡ferentes fatias estratigráficas. Destaca-se a

ma¡or ampl¡tude no Pirambóia superior.
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Bot sup pel Pir SuP Pel
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Figura 58 - Gráfico de ampl¡tude do parâmetro
assimetria da distribuição de freqüências da fração
total nas diferentes fatias estratigráficas.
Destacam-se a maior amplitude e o maior valor
máximo no Pirambóia suPerior.
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4.10. Separação densimétrica e magnética

os resultados de análise de minerais pesados e de atraçåo ao imã portátil

agrupados por fatia estratigráfica encontram-se representados nas tabelas 04, 05 e 06.

Para efeito comparativo foram estudadas amostras da unidade imediatamente

subjacente ao sistema Pirambóia, coletadas em três diferentes reg¡ões (Tabela 04). O

resultado indica baixa concentração de minerais pesados na classe granulométrica

estudada (areia muito fina), com predomínio da fração não magnética (média 0'23%) em

relação à magnética (média 0,09 %). A fração total de pesados, comparada aos s¡stemas

Pirambóia e Botucatu, é escassa.

o sistema Pirambóia inferior (Tabela 05) apresenta no máx¡mo 0,3% de pesados

magnéticos e 1,0% de pesados não magnéticos, desconsiderando-se a amostra JC.11h

(da regiåo norte do Paraná). Uma interpretação para a discrepância representada por esta

amostra poderia estar relacionada à faciologia, pois se trata de amostra da base do

sistema Pirambóia, com presença marcante da fércies Acb. Outra hipótese seria uma

eventual alteração pontual da rocha fonte. E uma terceira hipótese é a da preservação

diferencial dos minerais pesados em função da diagênese. Assim, fácies mais argilosas

como esta favoreceriam a preservação da assembléia original de minerais pesados.

Os minerais pesados do sistema Pirambóia superior indicam acréscimo, em termos

percentuais médio e máximo, de componentes não magnéticos, comparando-se com a

metade inferior da unidade. Há um certo equilíbrio entre a fração de magnéticos e não

magnéticos, com tendênc¡a incipiente de maior concentraçäo de minerais pesados

magnéticos.

Os resultados de ensaíos de separação densimétrica e magnética na fração areia

muito f¡na e de separaçäo magnética da fração pesada, para o Botucatu (Tabela 06)'

apresentam, para a fatia inferior, teor máximo de pesados em torno de 0,6%' com valores

máximos médios aproximados de o,2o/o de magnéticos e 0,4% de näo magnét¡cos. As

amostras SA.03c, JC.06h e SA.O2h foram coletadas no Botucatu superior próximo ao

contato com os derrames Serra Geral. O elevado teor de pesados, mais os teores

igualmente altos das amostras JC.06h e SA.O2h, säo indícios de que o Botucatu superior

seja pelo menos localmente marcado por uma maior concentração de minerais pesados'
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Tabela 05 - Resultados de ensaio de separação densimétrica na fraçäo

areia muito fina e de separação magnética na fração pesada

cóDtco I
PRoPORçÃO EM ÍTIIASSANAFRACAO (%)

LEVES
TOTAL

PESADOS I

85,25
99,16
99,63
99,62
99,85
99,50
99,31
99,61
99,36
99,70
90,75
99,88
92,86
98,68
99,65
99,87

99,88
92,56
99,08
1,77

ll

ñ.uecnÉrrcos
DA

AMOSTRA

SAO2h
PT01c
lVO5c
rvo5h
lVO3c
tvo3h

MS07cf
MS07ca
MS12h
JC03b
JC03v
JClOP¡
JCllh
MS06c
GRO0h
GRlO

Máximo
Mínimo
Média

Dv.padrão

II'IAGNÉTrcOS

2,'17
0,1 1

o,27
o,24
0,01
0,16
0,26
0,18
0,33
0,od
0,18
0,05
o,47
0,28
0,08
0,04

o,47
0,01
0,18
o,12

12,58
0,74
0,11
0,14
o,14
0,34
0,43
o,20
0,31
0,25
0,07
0,07
6,97
1,03
o,27
0,08

6,97
0,07
o,74
1,68

TOTAL

14,75
0,84
0,37
0,38
0,15
0,50
0,69
0,39
0,64
0,30
0,25
o,12
7,4
1,92
0,35
0,13

7,44
o,12
o,92
1,77

-Formãcão P iram bói a su Pe ri or

Formaçäo PirambÓia inferior



Tabela 06 - Resultados de ensaio de separação densimétrica na fração

areia muito fina e de separação magnética na fraçäo pesada

cÓDrGo
DA

AMOSTRA

PROPoRçÃO EM MASSANAFRACAO (%)

LEVES P E S A D O S

TOTAL Íì,|AGNÉTICOS Ñ'UnenÉrrcos TOTAL

JC01h
JC12a
GR11c
MS05c1
MS05c2
MS12c
UV02c

Máximo
Mínimo
Média

Dv.padrão

99,77
99,90
99,43
99,35
99,35
99,45
99,95

99,95
74,88
98,04
5,56

0,10
o,o2
0,14
0,36
0,50
0,35
0,00

23,70
0,00
1,34
5,13

0,13
0,08
0,43
o,28
0,15
o,21
0,04

7,86
0,04
o,62
1,69

o,23
0,10
o,57
0,65
0,65
0,55
0,05

25,12
0,05
1,96
5,56

Formação Botucatu superlor
Formação Botucatu inferior



4.11. Descrição e quantiftcação de minerais pesados

41 lâminas de gräos de minerais pesados foram submetidas a contagem e

descrição. Os valores obtidos encontram-se apresentados nas tabelas 07, 08 e 09. As

figuras 60 a 67 ilustram os minerais encontrados e suas feiçöes mais diagnósticas'

organizadas de acordo com a posição estratigráfica provável da amostra' As lâminas

estudadas referem-se a cinco unidades estratigráficas: Formação Rio do Rasto e/ou

Terezina, sistema eólico Pirambóia, sistema eólico Botucatu e arenitos intetfrapp- Os

resultados referentes à Formaçäo Rio do Rasto (cinco amostras), säo apresentados

apenas para efeito comparativo. Em relação a esta unidade, as principais características

observadas foram as seguintes:

1. lndice de metaestáveis de até 46%, com signif¡cativo decréscimo da fraçäo

de minerais pesados ultraestáveis (zircão, turmalina e rutilo) em relação aos

arenitos Pirambóia e Botucatu.

2. Ocorrência de anatásio euédrico, interpretado como autfgeno

3. Ocorrência de 50% de apatita, na região centro-norte do Paraná

4. Ocorrência de epídoto, cerca de 30%, na região de Jacarezinho

5. Pequena expressividade, em volume, de estaurolita, com máximo de 0'6%'

A contagem de minerais pesados transparentes do sistema Pirambóia inferior

caracteriza a presença predominante de minerais ultraestáveis, com tendência para

percentuais de metaestáveis mais elevados que no Botucatu. Estes são representados

pela associação cianita-sillimanita-epídoto, com ocorrência significativa (cerca de 60%) de

epídoto na amostra JC.11h. As assembléias de minerais pesados do sistema Pirambóia

superior apresentam índice de componentes ultraestáveis (ZTR) com amplitude variando

22 pontos percentuais (de 76% a 98%). Entre os demais componentes, alguns minerais

metaestáveis destacam-se em abundância, principalmente epídoto e estaurolita'

Estaurolita é o mineral metaeståvel mais freqüente depois dos minera¡s ultraestáveis

(ZTR), sendo porém muito próximo em abundância ao epídoto. Os demais metaestáveis

säo representados por granada, e excepcionalmente apatita em associação com cianita'

uma razão plausível para o índice ZTR elevado nos arenitos Botucatu é o tempo

de transporte a que os grãos foram submetidos. o índice ZTR seria diretamente

proporcional à distância e/ou tempo de transporte devido à eliminação gradual dos

minerais menos resistentes (metaestáveis + instáveis), pelo trabalhamento sucessivo. De
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acordo com esse rac¡ocínio, as areias do sistema Botucatu deve ter sofrido transporte por

um tempo relativamente prolongado.

No que se refere às indicaçöes de proveniência, todos os minerais metaestáveis e

instáveis encontrados no sistema Pirambóia podem ser considerados típicos, quando não

exclusivos, de rochas metamórficas. Em relaçåo ao Botucatu, a escassez de minerais

dificulta a interpretação da rocha-fonte primária, mas os poucos minerais metaestáveis

presentes apontam para mesma derivaçåo. O super-arredondamento e a elevada

proporção de minerais ultraestáveis desta unidade são evidêncías clássicas de influência

de rocha fonte secundária (sedimentar). A similaridade entre as assembléias de pesados

dos dois sistemas, associada ao índice ZTR mais elevado da unidade mais nova, são

indlcios de haver policiclismo do deserto Botucatu, tendo possivelmente como rocha fonte

o aren¡to Pirambóia.

A respeito da dissoluçäo intraestratal, cabe destacar que o principal cimento

presente nos arenitos Pirambóia são os argilominerais, associados ou näo a

óxidos/hidróxidos de ferro, ambas composiçöes mineralógicas suscetíveis à lixiviação pela

água, com geraçäo de porosidade. cabe também lembrar que os afloramentos da

Formaçäo Pirambóia amostrados eram formados basicamente por arenitos friáveis, uma

demonstração da susceptibilidade da rocha aos agentes intempéricos, e ao mesmo

tempo, um indício de condições favoråveis para a atuação da dissolução pós-

deposicional. o fato de alguns minerais pesados metaestáveis ocorrerem

preferencialmente em amostras mais finas (>70% de silte/argila/areia muito fìna), sugere

condiçöes de baixa permeabilidade, o que dificultaria a alteração, por diagênese, dos

minerais pesados menos resistentes (amostras sA.02h, GR.09h, JC.l1h). De qualquer

modo, uma avaliação mais segura da hipótese de dissolução pósdeposicional diferencial

requer a comparação dos resultados disponíveis com resultados relativos a amostras

inalteradas dos mesmos arenitos.

uma razåo para a maior amplitude de oscilaçåo na concentração de minerais

ultraestáveis nos arenitos Pirambóia é a dissoluçäo pós-deposicional heterogênea, em

contraponto ao Botucatu, onde a freqüente e intensa silicificaçäo eogenética diminui a

permeabilidade e conseqüentemente, a susceptibilidade à dissolução. Outra hipótese

poderia ser discutida também: a oscilaçäo na concentraçåo de minerais pesados teria

relação direta com a maior diversidade faciológica do sistema Pirambóia? Até que ponto

as fácies do Pirambóia ricas em argilominerais por exemplo, atuariam no sentido de

preservar os minerais pesados da dissolução na telodiagênese?
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Figura 59 Grão de aPatita
arredondado, com formas
superficiais poligonais (amostra
JG.lOpi, Pirambóia inferior, região
norte do Paraná).

Figura 6l Grão de estaurolita
denteado pertencente à metade
inferior do Botucatu, região norte do
Paraná (amostra JG.12a).

Figura 63 - Gräos arredondados de
turmalina (dravita), opacos e
epídoto 'da metade inferior do
Botucatu (Amostra JC.12a, região
norte do Paraná).

Figura 60 Grão de estaurolita,
subédrico, da amostra JC.03v. Notar
denteamento por dissolução pós-
deposicional (Pirambóia inferior,
região norte do Paraná).

Figura 62 - Granada euédrica de
amostra da metade inferior do
Botucatu. região norte do Paraná.
(Amostra JC.l2a). Notar
picoteamento superficial, que na
granada é mais comumente
produzida por dissolução ácida
(i ntemperismo telodiag nético?).
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Figura 64 - Gräos de zircão, bipiramidado e com
inclusões (direita), turmalina (centro- esquerda),
estaurolita (esquerda) e quartzo, da metade
superior do Botucatu (amostra lP.0l, região
norte do Paraná).

Figura 66 - Grão de apatita arredondado, de
amostra da metade superior da Botucatu,
região norte do Paraná (grão de areia muito
fina - amostra SA.O3cb).

Figura 65 Gianita com denteamento,
obseryada em amostra da metade superior do
Botucatu, da região norte do Paraná (Amostra
SA.O3cb - grão de areia muito fina)..{$ï'

\t\
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-_--GRUPO DOS MINERAIS

OPACOS, MICACEOS GRUPO DOS MINERAIS TRANSPARENTES NÃO MICÁCEOS:
cóDlcoDA ouBtoct-Aslcos: FREeüÊNcrAS DE coNTAGEM No cRUpo (%)
AMOSTRA FREQÛÊNcASDE

Tabela 08 - Resultados de quantificação de minerais pesados (d>2,85) ao microscópio petrográfico

Eq.hidráulico r 1,00

sA.02h
lV.11c
lV03c
tv03h
rv.05h
lV.05c

MS.07cf
MS07ca
MS.12h
GR.09h
JC.03b
JC.03v
JC.1Opi

JC.11h
GR.lO
MÁ.XMo

CoNTAGEM NO ENSATO (oô _
OPAC LEUC LIMO rornl ZIRC TURM

8,0

0,01

8,0
60,0

8,2

60,0

0,05

13,3

8,0

4.4

4,9

23,0

9,8

10,0

0,0

24,0

44.0

0,3

21,1

15,1

0,90

10,

0,0

21,3

3.6

11,0

0,0

0

64,7

12.1

59,2

51.0

0,0

0,10

69,8

21,6

mlxrmo

MÉDA

DESV.PADR.ÃO

55,9

0.0

8.O

RUTI ANAT ESTA EP-ID RPRT ¡SPII'I SII-T CIAN CORI GRANHORN TIIPE NI-TT-TOTAL

32,0

17,9

50,0

1

26,3

4.O

38,1

6

8.4

30.8

0,60

37,0
8,0
60.0

0,6

35.6

13.6

2A

54,6

0,0

57.7

308

17.7

74.8

5.4

2.3

36.9

32,2

0,50

1,8

23,4
24.0

52.9

42

4,0
23,3
20,2
-orÍ

o9

28,9

8,4

15,8

26.9

o.o

13

61.ô

0,0

0,50

30,8

19,3

0,0
0,8
4.9

33.5

0.0

3

11.5

1,8

12,3
7.3

24.4

48,3

26.9

21.7

0,8

58.4

7,5

6.7

Formaçåo Pirambóia inferior
rm açäo Pirambóia superior

0,50

s6,3

38,8
32,3
69,8

0.0

__0,q_
0.8

10.8

0.0

8.9

6,7

252

22.2

50.4

0,8

25.7

0,0

1.5

0,50

14,3

20,0
2,5
74.8

0.0

71.8

11!_
36,4
18.1

1.7

0.0

1.7

7.7

0,8

33.9

oo

0,0

2.2

8.9

0r5!

0.0

11,5
72,8
72.8

0,0

2,5
41.0

0,0

1.6

o.o

2.5

0,0

21.3

0,8

13.9

0,0

0.0

o.o

0.25

6,0
6,2

30,8

0.0

7,6

8,1_

33,9

o8

2,1

o_o

0,0

0,0

0,0

0.9

o_o

0,0

0,25

0.0

5.9

0.0

0,0

0,0
0,0
6,7

0,0
11,7

0.0

17.6

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

q!!

0.0

1.0

0.0

2,5
'11 

"l21.3

0,0

_qp_
_ 0,6

0.0

0.0

o.o

10,

0,0

0,0

0.0

0.9

0,0

0.0

5

0.0

0,60 0,20

57,5
2,5
57,5

0.0

0,0

.-o-,q-
c,J

0.0

0.0

0.0

0,0

o.o

0,0

0.0

0.9

0,8

0,0

o.o

0.0

0,0

0,0
0,0
10,5

--q.o-
4,7

0.0

0.0

o.o

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,8

0.0

0.0

0

1.5

0,0

-orq-__qÉ_

0,0
0,0
0.8

,40

0.0

0.0

o.o

0,0

0,7

0,0

0.0

ÍNDIcES DE
MATURIDADE

ToTAL QUIMICA
NO

eNs¡ro ¡ZTR ilvlETlNS

o.o

0,0

0,0

0.0

0

0.0

0,0

0,0
3,7
3,7

10

0.0

0.0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
q1 0,? - 0,1,-,q,0_ 0,8__. 0,1

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

o.o

0.0

0,0

0,0
1,2
1,2

1.7

0.0

o.o

0,0

7,7

0.0

100.0

0.0

o_o

0.0

0.0

0.0

100.0

0,0

0,0
0,0
0,0

0.0

0.0

100,0

1.7

o.0

0.0

0.0

78.9

100.0

1

o.o

0,0

5

2,5
0,0
77

78.7

100.0

1

o.o

0,0

0

35,3

100.0

1

90,8

o_o

0.0

I

30.2

100,0

2.5

0,0
0,0
0,8

95.8

0.0

68.0

97,5

o.0

100.0

0.0

61,9

8.3

100,0

o.o

98.5

0,0
0,0
0,0

86,4

2,5

o.o

93.7

100,0

42.3

2,5

100.0

o,o

96.2

0.8

67,8

1,5

0,0
0,0

100.0

0,0
0,0
2,5

95,3

1

71.1

4.5

7

75.9

100.0

0,0

34.4

2.3

89,9

100,0
100,0
100,0

0.0

0,0
0,7

88.5

3,7

81,1

1.8

22.2

74.3

93.1

1,5

61,2 I 37,5
67,7 | 81,5
88,5 I 98,5

7,6

100,0
100,0

42.4

1,0

18,9

9E_3

1.9

6.9

2.5

30,2 37,5
63,6 87,2
181 15.0

17.6

0,0

1.7

0.0

ô2,5
18,5
62.5

0.0
o-o

0,0
0,0
2,5

1,5
12,1

0,0 _
0,8
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Tabela 09 - Resultados de quantificação de minerais pesados (d>2,85) ao microscópio petrográfico
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4.12. Seções delgadas

Os resultados obtidos de análise petrográfica (Tabelas 10 e ll e Figuras 67 a81)

referem-se à descriçáo de 42 seções delgadas, representativas da Formação Rio do

Rasto, e dos sistemas Pirambóia e Botucatu.

Os arenitos da Formaçäo Rio do Rasto apresentam arcabouço constituído

essencialmente por quartzo (90%) e feldspato (10% somados microclínio e plagioclásio).

O cimento corresponde à cerca de 15o/o da amostra e possui caráter ferruginoso. Os

gråos de quartzo apresentam extinçåo ondulante e fraturas incipientes, com muitos

vacúolos observados ao maior aumento (150x), arranjados em trilhas. Os cristais de

feldspato têm geminaçäo em grade e, alguns, polissintética. Apresentam-se parcialmente

argilizados, com filossilicatos segu¡ndo a direção de geminação. A fração granulométrica

modal é areia fina (0,125mm a 0,250mm), com desvio padrão em torno de 0,4, baixa

esfericidade e arredondamento médio. A trama possui orientação sutil, com algum

paralelismo entre os grãos. O arcabouço é do tipo aberto, e a compactação mecânica

incipiente (contatos intergranulares alongados), com gräos c¡mentados apenas por óxido

de ferro. Este cimento, sacaroldal, encontra-se envolvendo os gräos de quartzo. De

acordo com a classificação de Dott (1964), definiu-se a rocha como arenito feldspéttico.

Nas descriçÕes realizadas para a porção inferior do sistema Pirambóia, encontram-

se mais de 7O% de grãos de quartzo, e cerca de 10o/o de feldspato, com 5% de cimento e

15% de poros. O arcabouço ê caraclerizado por bimodalidade nos termos areia muito

fina/areia fina- Caracteriza-se pelo desvio padrão em torno de 0'55d' seleção

granulométr¡ca moderada, baixa esfericidade e gråos subangulosos. O arcabouço é

aberto e o cimento, ferruginoso, apresenta-se sacaroidal. Este cimento é caracterizado

por fina película envoltória de duas coloraçôes: avermelhada e preta. Este cimento preto

encontra-se preferencialmente nos interstícios, preenchendo porosidade secundária. A

seguir, seguindo a ordem evolutiva, visfvel nas relações de contato, encontra-se envelope

ferruginoso avermelhado e sílica microcristalina, que pode ser sacaroidal, mais

comumente encontrada junto à crosta ferrug¡nosa, e sem cristalin¡dade aparente'

preenchendo os poros. Cabe ressaltar que dentro dos poros sílica e óxido/hídróxido de

ferro preto nåo coexistem. Outra forma de ocorrência de sllica é crescimento sintaxial de

quartzo, que se encontram em contato com linhas de sujeira.

A compactação física e química apresenta-se fraca, dados o fraturamento

incipiente e o tipo de contato dos grãos (planares e pontuais). A porosidade ma¡s comum

encontrada é a secundária, dos tipos intragranular alveolada (em feldspato), flutuante,

101



alongada e móld¡ca. Pode também ser do tipo empacotamento heterogêneo. As

maturidades mineralógica e textural foram classi'lfcadas como supermatura e submatura

respectivamente, enquanto a rocha foi classificada como arenito feldspático, segundo a

classificação de Dott (1964).

Na porção superior do sistema Pirambóia, foram descritas cinco lâminas, três das

estudadas ao MEV/EED (ltem 4.13). Os arenitos desta fatia estratigráfica apresentam de

modo geral 65% de arcabouço, 1Ùo/o de cimento e 25o/o de poros. O arcabouço contém

85% de quartzo, seguido por feldspato (5% de microclínio e 5% de plagioclásio) e até 5%

de fragmentos líticos, na sua maioria de quartzito. A granulometria modal é representada

por areia muito fina/areia fina, e valores secundários de areia grossa/areia muito grossa,

chegando a seixos, com valores de desvio padråo altos (entre 1,5/ e 2þ) e seleçäo

granulométrica ruim. Os grãos do arcabouço apresentam-se com baixa esfericidade e

subangulosos, caracterizados pela or¡entação paralela daqueles grãos alongados,

freqüentemente encontrada nas frações finas, com mergulho bem definido, que, em

análise preliminar (amostra de mão) representa estrutura riscade-agulha. O arcabouço é

aberto, definido por contatos intergranulares predominantemente planares. O cimento

mais abundante é a esmect¡ta ou caulinita microcristalinas (identificadas mais

seguramente através do MEV/EED, dada sua semelhança com a sílica sacaroidal na

análise por microscopia óptica), seguidas por sllica (sobrecrescimento de quartzo e

calcedônia) e óxido/hidróxido de ferro sacaroidal. O anatásio, interpretado como autígeno,

encontra-se euédrico e totalmente envolto por óxido/hidróxido de ferro. Caracterizou-se a

maturidade textural como submatura a imatura, em função da má seleçáo, e a rocha,

como arenito lítico nos critérios de Dott (f964). A porosidade secundária é dos tipos:

alveolar (honeycomb), com gräos flutuantes e alongada. Os cimentos desta porção do

sistema Pirambóia representam cerca de 10o/o da rocha e podem envolver totalmente os

gráos e/ou preencher interstícios. A ordem sugerida de geração dos cimentos é: película

ferruginosa, sobrecrescimento de quartzo, argilo mineral microcristalino (esmectita ou

paligorskita), sílica (calcedônia sacaroidal e quartzo) e caulinita (Tabela 10). Confirmada

esta seqüência, o sistema Pirambóia refletiria uma história diagenética mais complexa

que o sistema Botucatu. Atribui-se esta diferença à dissoluçåo intraestratal preferencial no

sistema Pirambóia, através da prolongada percolaçäo pós-deposicional de águas. Este

processo poderia explicar, por exemplo, os grãos de feldspato alveolados e alteraçåo de

minerais metaestáveis.

Descrições do sistema Botucatu inferior apontam para um arcabouço

essenc¡almente constituído por grãos de quartzo com ext¡nção ondulante com vacúolos.
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Os gråos caracterizam-se pela boa seleção e pela elevada maturidade textural e

mineralógica. A granulometria modal não ultrapassa a f.ação areia média. O

arredondamento é marcante. A cimentaçäo inclui películas de óxido/hidróxido de ferro,

sobrecrescimento de quartzo e argilominerais, seja esmectita seja caulinita (Tabela 11).

Um terceiro tipo seriam óxidos de ferro sacaroidais intersticiais. Há forte segregaçäo

granular quanto à forma, ao empacotamento e à cimentação. Classif¡cam-se em sua

maioria como quartzo arenitos ou, mais raramente, como arenitos feldspáticos'

Dos arenitos íntertrapp, descreveram-se quatro lâminas, todas de amostras

silicificadas, com forte tenacidade em amostras de mäo, coletadas na regiâo centro-norte

do Paraná (pontos MS.09, 1V.09, MS.03c e PT.03c). Predominam os tipos de

granulometria modal areia fina/muito fina, com ocorrência restrita de areia média. Embora

a granulometria modal seja relativamente homogênea, o desvio padrão global do

arcabouço atinge valores desde 0,35/ a 1þ. As demais características såo semelhantes

ao sistema Botucatu, como cimentação por sílica microcristalina, arcabouço aberto, fraca

compactaçåo mecânica, além de desenvolvimento significativo de porosidade secundária

e presença quase que exclusivamente de quartzo no arcabouço, quase sempre' com

crescimento secundário de sflica. Destaca-se o registro eventual de calcedônia fibrosa

com elongação positiva (guartzina), feiçäo sugestiva de cimentação precoce em

condiçÕes evaporíticas.
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Tabela 10. Ordem suger¡da para os processos d¡agenét¡cos gue etuaram no s¡stema Pirambóia.

Tabela ll. Ordem sugerida para os p¡ocessos diagenét¡cos que atuaram no s¡stema Botucatu,

incluindo os arenitos intertrapp.

ESTAGIOS
Processos Eodiaqênese Mesodiagênese Telodiaqênese

Oxido/hidóxido de
ferro sacaroidal
Argilomineral
(esmectita)

(?)

Argilomineral
(caulinita)

Sílica
lsnhrecrescimenfol

Sílica (microcristalina
sacaroidal)

Compactaçäo
mecânica

uompaclaçao
au ímica

ESTAGIOS
Processos Eodiaqênese Mesodiaoênese Telodiaqênese

óxido/hidróxido de
ferro sacaroidal

Sílica
lsobrecrescimento)

Argilo mineral
lesmectita)

örlrca
(microcristalina

sacaroidall
(?)

Silica (quartzina)

Carbonato (?) (?\

Compactação
mecânica

Compactação
q uímica
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Geminação
carlsbad

Geminação
em grade

Figura 67 Grãos de feldspato com
geminação em grade e Carlsbad. Amostra
JC.07c (metade superior do sistema
Botucatu da região norte do Paraná).

Figura 69 Característica da
cimentação por argilominerais
(esmectita/caulinita) de grãos de
quartzo (Amostra JC.07c metade
superior do sistema Botucatu,
região norte do Paraná).

Figura 68 - Aspecto fibro-radiado de
argilomineral em contato com grão de
quartzo. Amostra JC.07c (Jacarezinhof,
da metade superior do sistema Botucatu.

Figura 70 Fragmento lítico de silexito,
formado por calcedônia fibrosa. (nicóis
descruzados, acima à esquerda, e nicóis
cruzados, abaixo à direita). Amostra MS.05, da
metade superior do sistema Pirambóia, serra
do Gadeado, região centro-norte do Paraná.
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Figura 72 - Dissolução em grão de feldspato.
Amostra da metade inferior (JC.11) do sistema
Pirambóia na região noÉe do Paraná.

Figura 71 Grão de mineral opaco,
parcialmente destruído, interpretado como
fonte potencial de óxido/hidróxido de ferro para
cutículas que recobrem grãos de quarho do
arcabouço. Annostra ¡V.05, da metade superior
do sistema Pirambóia na região centro-norte do
Paraná. Notar porosidade móldica na parte
inferior, cujos limites estäo definidos por
óxidos.

Figura 73 - Gråo composto de quartzo do
arcabouço (fragmento lítico de quartsito) de
amostra da metade inferior (JC.11) do sistema
Pirambóia na região norte do Paraná.
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Figura 74 Relações de cimentação em
amostra, da metade inferior (JC.f f) do sistema
Pirambóia na regiäo norte do Paraná.
Argilomineral recobre imediatamente aos gräos
de quartzo do arcabouço.

Figura 76 - Visão geral dos grãos de quartzo do
arcabouço em nicóis cruzados, e de
argilominerais (provável esmectita) que
envolvem os grãos de quartzo. Notar
paralelismo dos argilominerais com as
supedícies dos grãos, atribuído à compactação
mecânica na mesodiagênese. Amostra ils.07,
da metade superior do sistema Pirambóia na
região centro-norte do Paraná. Notar baixa
esfericidade dos grãos de quartzo.

Figura 75 - Grãoe de quartzo do arcabouço, e
de mineral pesado (ao centrc), com franja de
argilomineral (provável esmectita) impregnante
à superficie dos grãos. Notar porcsidade
secundária em azul. Amostra GR.09, da metade
superior do sistema Pirambóia na região
centroaul do Paranå. Notar angulosidade dos
gräos de quartzo.
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Figura 78 - Detalhe de porosidade móldica e
agigantada, isolando grãos do arcabouço
lclusterl. Observa-se alinhamento de películas
de óxido/hidróxido de ferro (setas) seguindo
provavelmente geminaçäo polissintética ou
clivagem de plagioclásio dissolvido. Amostra
GR.09, metade superior do sistema Pirambóia
na região centro-sul do Paraná.

Figura 77 Argilomineral preenchendo
porosidade secundária (círculo) e gräos de
quarÞo angulosos mal selecionados
desenvolvendo contatos côncavo-convexos,
Amostra GR.09, metade superior do sistema
Pirambóia na região centro-sul do Paraná.

Figura 79 - Aspecto textural "sujo" de gräos de
arenitos feldspáticos da metade superior do
sistema Pirambóia na região centro-sul do
Paraná. Grãos mal selecionados com
envelopes de argilominerais envolvendo-os.
Notar orientação de minerais micáceos (setas),
sugerindo compactação mecânica. Amostra
GR.09.
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POROSIDADE
MÓLDICA

Figura 8l - Grãos de quartzo cimentados por
óxido/hidróxido de ferro de amostra da porção
superior do sistema Pirambóia na região
centro-norte do Paraná (amostra 1V.05). Notar o
contorno finamente irregular de alguns grãos,
indicativo de dissolução (seta).

Figura 80 - Detalhe de porosidade móldica,
com resquicios do material original orientado,
possivelmente de grãos de feldspato do
arcabouço. A dissolução desses grãos é
atribuída a telodiagênese. Amostra GR.09, da
metade superior do sistema Pirambóia na
região centro-sul do Paraná.
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4.13. Análise ao sistema MEVTEED

cinco amostras foram analisadas ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) e

por espectrometria de energia dispersiva de raios x (EED): três da regiåo norte

(Jacarezinho, amostras lP.0lhp, JC.07c e JC.1lc), uma do centro-norte (lvaiporã,

amostra MS.12a) e uma do centro-sul (Guarapuava, amostra GR.11c). Buscou-se

identificar detalhes de microtexturas, quimismo e feições morfológicas mais

características do cimento e do arcabouço dos arenitos dos dois s¡stemas.

Antes de iniciar as sessões de microscopia, procederam-se, em duas amostras da

metade superior do Botucatu, testes para identificar qual o tipo de recobrimento ideal (se

ouro ou carbono). Os testes permitiram observar que o recobrimento por carbono

apresenta vantagens na análise semiquantitativa, mas, em contrapartida, compromete a

obtençäo de imagens em grandes aumentos. lsto porque nas amostras recobertas com

carbono há forte tendência de concentrar elétrons onde haja incidência do feixe' o que

gera queima da amostra. Esta concentração é representada por manchas esbranquiçadas

na imagem.

A amostra MS.l2a corresponde a argila cinza claro coletada na reg¡äo de Mauá da

serra, centro-norte do Paraná, no contato das formações Pirambóia e Botucatu. Ao

microscópio óptico esta argila apresenta-se como franja acinzentada de birrefringência

fraca, em contato direto com grãos de quartzo. A caracterização ao difratômetro de raios x

e ao MEV/EED permitiu identificar o argilomineral como sendo caulinita (EED indicou

presença de Al, Si e O). Nas figuras 82 a 85, é possível observar o arranjo irregular das

placas de argila. Estas placas encontram-se dispostas de modo caótico, completamente

desmanteladas, sobre grão de quartzo (Figuras 84 e 85). O desmantelamento e a

disposiçåo em que foram encontrados os cristálitos de caulinita säo sugest¡vos de

processo de lixiviação, atribuídos à ocorrência de telodiagênese. A percolação de água

meteórica seria favorecida pelo soerguimento e exposição desses arenitos, e pela

presença de descontinuidade gerada pela diferença de porosidade entre os arenitos

dispostos acima e abaixo da superfície que cont¡nha a lama branca (caulinitizaçäo em

paraconformidadesl.

Feições superficiais encontradas em grão de quartzo, sob forma de triângulos

inegulares (Figuras 83 a 85), seriam geradas possivelmente por dissolução guímica

durante procÆssos diagenéticos tardios.
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Figura 82 - Gräo de quefEo recoberto por argilomineral (amostra MS'l2a do topo da Fofmaçäo

ÞiËi.¡O¡", imediatam'ente abaixo do contato éom a Formaçäo Botucllu, reg¡ão centro-nôrte do
pã."¿1. Detector de elétrons secundários (sE1), aumento (MAG): 1,5 K x, tensão elétrica (EHT):

20.00 kv.

F¡gura 83 - Cristál¡tos placoideis, em detalhe, intefpretados Gomo Geul¡n¡ta (autígena?) sobre grão

¿ãquarCo com feiçõeó superficiãis de dissoiuçäo iamostra MS.l2a, topo da Formaçåo Pirambóia'

imeà¡ata-ente abaixo do contato com a Formação Botucatu). Detector: SEl, MAG: 10.00 K X'

(EHr):20.00 kv.

111



F¡gura g4 - Detalhê da figura anter¡or, Nota¡ a presença de,argilomineral desmantelado, ¡nterpretedo como

;;ä;; ¿e fu"¡aCeã de- fe6-fato, A m¡croanát¡se áo EEDlndicou a presença esserrcial de si, o e Al

["Ão"to ms.rz" ¿-o topo ¿a Fo'rmação Pirambóia). Detectorr sE1, itAG: 20.00 K x' (EHT): 20'00 kv'

Figura 85 - Dêtalhe dos cristálitos placo¡dais sobre g-rão de quarEo com feições tr¡angulares' A texture

""îi*iJ¡ãl 
¿ãlrã. ¿ atr¡¡uiaa å-ãìs'sotuçäo química.-Amostra Ms.12a, topo do P¡rambóia. Detector: sE{,

ÍSAG: 25.00 K X, (EHT): 20.00 kV.
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Na amostra lP.O1hp, coletada no Formaçäo Botucatu superior, regiäo próxima a

Ribeirão Claro, PR, foram encontradas feições poligonizadas acompanhando planos de

estratificação cruzada de baixo ångulo de mergulho (Figuras 87 e 88; ver item 3'1.1)' A

microanálise química e morfológica ao MEV/EED demonstrou a presença extensiva de

sílica intersticial meniscóide (Figuras 89 a 91). Face ao modo de ocorrência das feiçÕes

poligonais interacamadadas à estratificação (Figura 86), esta sílica poderia constituir

produto de processo de remobilizaçäo química durante a telodiagênese ou ser o registro

de evaporitos silicificados.

Figura g6 - Feições poligonizadas, sobre superficies de truncamento de 3â ordem com baixo

ânlulo de mergúttro, ba fãc¡es Acb, Formação Botucatu superior. Amostra coletada em lavra de

ia¡ãs ¿e areniio silícificado em atividade, ponto lP.Ol, região norte do Paraná, próximo ao

município de Ribeirão Claro, PR, quase na divisa Gom o Estado de São Paulo'

itr

il:

113



Figura 87 - Vi6ão em pequeno detalhe de Gimento impregnante d9s eJão1 do afcabouço. Notar partes

Lsîiànquicao"s que aetnäm os traços descritos como feiÇões pol¡gon¡zadas {amostra lP.glhp, topo do

Botucatu ia região norte do Paraná). Detector: SEl, MAG: 100 K X' (EHT): 20'00 kV'

Figura 88 - Detalhe do cimento de sílica impregnante dos gtåos.do.arcabouço- As pertes brancas

co-rrespondem aos traços que definem as feições póligonais emãmostra de mäo (amostra lP'g1hp do topo

do Botucatu). Detector: SEl, MAG: 2'25 KX, (EHT): 20'00 kV'
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Figura 89 - Detalhe do cimento de síl¡ca ¡mpregnante dos grãos do arcabouço. observase a presença de

duä geraçöes de remobilização de sílicá: ù-a representada pelos meltisgg_s na porçäo inferior da

i,";õ;r-;å;aã febs cristátitos atongados no centro da imagem (amostra lP.0lhp do topo do Botucatu)'

Dêtector: SEl, MAG: 2.50 K X, (EHTI: 20.00 kV'

Figura 90 - luaior detalhe do cimento de síl¡ca impregnante. Notar forma e d¡sposiçäo caótica dos

",-¡"tát¡to" 
de eílica, similar a pseudomorfos dê g¡pso incipientes degc¡llos em Welton (1984)' Amostra

1P.01hp, Botucatu super¡or)' Detector: SE1, MAG: 10'00 K X' (EHT): 20'00 kv'
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Figura gl - Aspecto em maior detalhe dos meniscos de sílica da fotomicrografia anterior, etr¡buídos e

;;å;;;;" ae rämo¡ilizacao 
"."pi""ipit"cao 

de Sioz durante a diagênese. Detector: SEl, MAG: 4'00 K x'
(EHT):20.00 kv.

Um resultado significativo demonstrado pela análise ao MEV/EED está relacionada

ao topo da Formaçâo Pirambóia (amostra GR.1 1, centro-sul do Paraná, na serra da

Esperança). Foram encontrados indícios da presença de paligorskita, argilomineral

diagnóstico de condiçÕes evaporíticas (Figuras 92 e 93). A análise mais aprofundada

desse material ao EED caracterizou a presença de Mg, O, Si, Al e picos tênues de Fe,

cuja composição é plenamente compatível com a de paligorskita. com base no hábito do

mineral, cogitou-se de início, a possibilidade de tratar-se de erionita' Nesse caso, a

hipótese mais segura ser¡a a remobilização, por meso-telodiagênese, de zeólitas dos

basaltos da Formação serra Geral. As feiçÕes de erionita ilustradas no atlas de

microscopia eletrônica de varredura (welton 1984) såo formas fibrosas e alongadas,

dispostas como cimento intergranular. Entretanto, a erionita é uma zeólita de sódio, o que

não condiz com o resultado de EED obtido (Mg, O' Si e Al)'

AamostraJC.OTc(Botucatu)érepresentadaessencialmenteporgrãosdequartzo

subarredondados a arredondados, com presença subordinada de feldspato pouco

alterado. Duas geraçöes de materiais interpretados como de origem diagenética (Figuras

94, 95 e 96) foram observadas: a primeira é representada por esmectita pé-de-couve, cuio

crescimento constitui uma película que reveste os gräos de quartzo (Figura 95). A
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segunda geraçâo pode ser relacionada a eventos diagenéticos da alteraçåo e

remobilização de elementos químicos provenientes dos feldspatos (Figura 97), definida

por caulinita em hábito de acordeon que reveste as esmectitas (Figura 94 e 96)'

F¡qura 92 - Aspecto fibro-radiado de argilomineral {provável paligofskita}. A,análise por EED indicou

ilå!i,-"c" o"'Àf ¡gf éi-;ta;""tr" cñ.rt" ¿o toÈb do Piràmbéia na resião centro-sul do Paraná)'

betector: SEl, MAG: 25'00 K X' (EHTI: 20.00 kV.

Figura 93 - Outro aspecto das fibras de foto anterior (amostra GR.llc do topo do Pirambóia na regiäo

ce-ntrocul do Paraná). Detector: SE1, ilAG: 25'00 K X' (EHT): 20'00 kV'
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Figura 94 - Mineral interpretado como caulinita autígena, desmantelada por telodiagênese. Resultado de

mic¡oàn¿nse química ao EED indicou presença esõencial de Si, o, Al e Fe (amostra JC.07c' topo do

Botucetu, norte do Paraná). Detector: SE1, MAG: 2.50 K X' (EHT): 20.00 kV'

Figura 95 - Aspecto pé-de-couve de provável esmectita. Amostra amostra JC.07c, topo do Botucatu, regiäo

no-rte do Paraná. Detector: SEl, lllAG: 2.50 K X, (EHT): 20.00 kV'
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Figura 96 - Agregado placoidal, com aspecto típico de acordeon, de caulinita autíge1a e-T amostra do topo

lo-eotu""tu na rägiäo'norte do Paraná iamosträ Jc.07c). Detector: sEl, MAG: 2.50 K x' (EHT): 20'00 kv'

F¡gufa 97 - Microfeiçöes de corrosão química em feldspato. Notaf a porosidade ¡ntragranular gerada na
'påñìãntro-¡ni".¡or-da 

foto qimoetra d'o topo do Botucatu, coletada no norte do Peraná, ponto Jc'07c)'

óetector: SEl, MAG: 2.50 K X' (EHT): 20'00 kV.
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2.

3.

4.

osresultadosdeMEV-EEDrelativosaoscimentosdeamostrasdossistemas

Pirambóia e Botucatu no Estado do Paraná permitem enumerar as seguintes conclusöes:

1. Pelo menos três tipos de cimentos filossilicáticos foram encontrados nos arenitos

estudados: esmectita, paligorskita e caulinita'

Esmectita e caulinita säo os cimentos mais freqüentes, podendo ocorrer associados oU

não.

Quando assoc¡ados, esmectita e caulinita exibem relações espaciais sugestivas de

que a segunda é posterior à primeira.

o tamanho e a geometria dos cristálitos de caulinita é variável. Nas amostras mais

friáveis, a caulinita, em placas diminutas e mal formadas' constitui o único

argilomineral presente. Nos casos de arenitos menos alterados, caulinita bem formada

e esmectita ocorrem juntas. Quando presente, a paligorskita ocorre aparentemente

como único cimento da rocha.

5. Caulinita (mal formada) é o único argilomineral detectado ao MEV em presença de

cimento de quartzo.

6. A esmectita encontrada nos arenitos do sistema eólico Botucatu apresenta-se

localmente enriquecida em Fe e K, em comparaçäo com os teores destes elementos

nos arenitos Pirambóia.

T.Existesuspeitaquantoàpresençadesílicapseudomorfadegipsoaolongodostraços

depolígonosemsuperfíciesdebaixoângulodoarenitoBotucatu.casoseja
confirmada, esta hipótese traria subsídios para interpretar condições eogenéticas

evaporíticasemsuperfíciesinterdunaressecas.Estaseriaportantoaprimeira
ocorrência de evidências de sal naquela unidade'

S.oargilomineralesbranquiçadoencontradonocontatoentreosarenitosPirambóiae

BotucatunaregiãodeserradoCadeado,centro-nortedoParaná,próximoao
municípiodeMauádaSerra,PR,éformadoporcaulinitacomsinaisdeintensa
lixiviaçäo,possivelmentetelodiagenética'lstopermiteinterpretaraexistênciadeuma

zonadecirculaçåopreferencialdepercolaçäodeágua,aolongodocontato.Poderia

representar uma extensa superfície de descontinuidade física' talvez com atributos de

paraconformidade.



4.14. Apresentação das seções geológicas

A partir da realização das jornadas de campo, foram confeccionadas seçöes

geológico-estratigráficas tendo como base cartográfica as folhas topográficas do IBGE e

do Serviço Geográfico do Ministério do Exército.

Após a definiçäo dos critérios para diferenciar as formações Pirambóia e Botucatu,

procedeu-se a confecção das seções, lançando-se mäo das descrições de campo e

dados parciais de laboratório, com o apoio de mapas geológicos publicados e de algumas

fotos aéreas.

A falta de representatividade das estruturas tectônicas, somadas à escassez de

medidas confiáveis de altitudes de alguns pontos descritos, de obtenção de medidas de

acamamento e da dificuldade de correlacioná-las a feições tecto-sedimentares, foram

algumas das dificuldades operacionais relacionadas à confecçäo das seçöes. soma-se a

isso o baixo valor dos ângulos de acamamento, em torno de 2o a 30, associadas a

enxames de diques de rocha ígnea, o que torna questionáveis as medidas de mergulho

obtidas. cabe ressaltar, ainda, as dificuldades quanto à identificação dos contatos nos

escassos afloramentos, quase sempre encobertos por vegetação e a freqÚente presença

de óxido de ferro e bioturbações, que obliteram pafte das feições primárias.

AgeometriadocontatobasaldoPirambóiapôdeserdefinidaemalgunspontos:ao

norte do estado, regiöes de Jacarezinho e Mauá da serra, ou no centro-sul, na seção de

Guarapuava. caracteriza-se pelo caráter transicional (gradual), como aventado por

inúmeros autores (Almeida et at.1984 e Riccomini 1995 por exemplo). As espessuras dos

sistemas säo relat¡vamente constantes, quase sempre em torno de 100 m no Pirambóia e

em torno de 50 m no Botucatu. Entretanto, próximo a divisa entre são Paulo e Paraná,

esta característica muda, sendo o Botucatu mais espesso'

o caráter abrupto do contato entre os arenitos Pirambóia e Botucatu é nítido'

localmenteressaltadopelapresençadeseixosegrânulosouargilominera¡s
esbranquiçados.Alémdestascaracterísticas,degrausirregularescompoucos
centímetros de espessura, podem ser encontrados junto no contato. Estas irregularidades

apresentiam-se associadas a certa gradação de cores, entre cinza claro e tons de

vermelho, possivelmente de origem secundária, mas que podem estar refletindo alguma

estrutura primária. A visualizaçäo de falhas e fraturas em arenito nåo foi tarefa fácil,

embora fossem perfeitamente visíveis no contato entre as unidades na serra do cadeado,

centro-nortedoestado,entreospontosMs.oseMs'08.Trata-seaídefalhasnormais
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com blocos altos e baixos do tipo horsf/graben, com rejeito decimétrico. Junto ao plano

encontrou-se foliação salientada por resqufcios de argilominerais e suave alinhamento de

gräos de quartzo. A construçâo das seções 02 a 09, anexas, sugere que deslocamentos

seriam predominantemente do tipo normal e de pequeno reje¡to.

122



5. CONCLUSÕES

Nas conclusÕes que se seguem, procurou-se também apontar guias para

investigações e questionamentos futuros'

AdificuldadepráticadedistinçåoentreosafloramentosdasformaçõesPirambóiae

Botucatu nåo justifica seu agrupamento em uma só unidade litoestratigráfica'

Existemcritérioslitológicosedeposiçåoestratigráficaparaseparaçãoe
mapeamento das duas unidades, mesmo em regiões onde as formações têm sido

tradicionalmente agrupadas, como no Paraná e no norte de Santa Catarina

NadefiniçãooriginaldaFormaçåoPirambóia,afáciescomcontribuiçãorudácea

aqui referida pela sigla ACg, ou pelo menos parte de suas ocorrências' foi incluída

na porção basal da Formação Botucatu (Soares 1973' 1975' 1986' 1996)' Do ponto

de vista puramente litoestratigráfico, esta fácies poderia ser inserida tanto na base

da Formaçåo Botucatu como no topo da Formação Pirambóia A decisäo entre

estasduasaltemativaspressupõeoestudodapossibilidadedehaverdiscordância

acima ou abaixo do intervalo de recorrência desta fácies' o que' por sua vez'

implica a necessidade de detalhar o seu padräo de associação de fácies'

3'osresultadosdeanálisedefáciesobtidosnesteprojetoindicamqueafáciesAcg
ocorre acima e interdigitada com várias fácies de dunas e planícies interdunares'

comuns desde a passagem entre os Grupos Passa Dois e São Bento' Acima dela'

aassociaçãodefáciesmudadrasticamenteetorna-semonótona'semfáciesde

planíciesinterdunaresbemindividualizadas.ointervaloverticalderecorrênciada

fácies ACg atinge mais de 50 m de espessura em algumas regiöes' equivalendo

aproximadamenteàmetadesuperiordafatiaestratigráficacompreendidaentreo

seu topo e a passagem Passa Dois / Såo Bento'

4. Seguindo o raciocínio das três conclusöes anteriores, optou-se aqui por incluir a

fáciesACgnasedimentaçãoPirambóia.Suapresençaseriaoprincipalcritério
geológico para caracterizar a parte superior desta unidade' Esta opção contraria a

acepção do termo Formação Pirambóia' quando do batismo da unidade

litoestratigráfica.Torna-seconvenienteportantoevitaroenfoqueealinguagem

litoestratigráficas, em troca de uma abordagem voltada para a evolução de

sistemas dePosicionais'

5.Dopontodevistadaanálisedeassociaçõesfaciológicasesistemasdeposicionais,

osarenitosemestudoguardamoregistrodeumsistemaeólicoúmido(sensu
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Kocurek&Havhlom1993),osistemaPirambóia,sucedidoviadiscordânciaporum

sistemaeÓlicoseco,osistemaBotucatu.Estainterpretaçãocorrespondeà
identificaçäodequatroassociaçõesdefáciesnesteprimeirosistema,denominadas

de A, B, C e D, com posicionamento estratigráfico distinto' Da base para o topo' as

associaçÕes interpretadas correspondem a: A - lençóis de areia em planície de

maré mista; B - campo de dunas incipiente' costeiro' com alguma contribuiçåo

fluvial; C - planíc¡e aluvial com rios entrelaçados e D - campo de dunas

essencialmente seco, com depressões interdunares secas'

6. A sucessäo de fácies representa a instalação gradual de um sistema deposicional

eólico úmido, marcado, em seu início pela interação costeira, cujo fetch praial seria

potencialmenteresponsávelporconstanteretrabalhamentodeareiasincoesas,até

odesfechodosistema,representadoporinteraçãoflúvio-eólicaaotopo,limitado
por descontinuidade marcante na passagem de sua porção úmida (associaçöes A'

B, C do sistema Pirambóia) e seca (associação D do sistema Botucatu)'

7. Os achados de icnogênero Muensteria contribuem para mais algumas

considerações sobre o sistema Pirambóia' Aceita a interpretação

paleobiogeográfica deste icnogênero, realizadas na Formaçâo Sanga do Cabral no

RioGrandedoSul(Netto2OOl),aocorrênciadestetipodeicnofóssilseria
consideradatipicamentecontinental,porémnecessariamentecomcontribuiçäode

água'Estesicnogênerotêmsidorelac¡onadoadepósitosdelâminad'água
delgada, em ambiente pouco estressante' o que permitiria o desenvolvimento dos

organismos. O grande número, mais que 200' de tubos de Muensteria registrados

nosistemaPirambóia,reforçariaainterpretaçãodacontribuiçãodeáguana
deposiçåo do sistema eólico Pirambóia'

8. A única supersuperficie seguramente reconhecida no sistema eólico Botucatu é o

seu topo, o qual representa a interrupção quase total do efluxo eólico do sistema'

devidoaorecobrimentodasuperfíciedeposicionalarenosapelosderramesSerra

Geral.

9' Em relaçåo ao sistema eólico úmido Pirambóia, a distribuição geográfica das

fácies, o contato interdigitado com os depósitos de maré do Mar Passa Dois e com

oDeltaMorroPeladoeosrumosdepaleoventosoriundosdapaleocostano
Paranáconvergemparaainterpretaçäodeumcontextodedunascosteiras'pelo

menos no início da sedimentação

10.De acordo com os dados de azimutes de paleoventos' o sistema Pirambóia nos

estadosdeSãoPauloeParanácontariacomdoisinfluxoseólicosconvergentes,
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um continental, com fonte a NE, e outro possivelmente coste¡ro, com fonte a SW e

SSW. O efluxo destes dois vetores de transporte eólico seria determinado pela

perda de competência em funçåo da distância à fonte e pela existência de

paleoaltos transversais, possivelmente relacionados em posição e/ou orientaçáo ao

Arco de Ponta Grossa.

'l 1. Durante a vigência do sistema eólico seco Botucatu, a redução das áreas

inundadas teria favorecido o aumento do influxo, voltado em toda a área estudada

para sul. As primeiras manifestaçöes vulcânicas na parte oeste do Arco de Ponta

Grossa teriam afetado o influxo no Paraná e determinado o padrão polimodal que

caracte¡iza o topo da Formação Botucatu nesse estado. Entretanto, o

desenvolvimento de draas estrelados constitui outro fator a ser considerado para o

padrão polimodal observado no topo do sistema Botucatu.

12. De modo geral, as direçöes de ventos predominantes na sedimentação dos

sistemas eólicos Pirambóia e Botucatu refletem o controle da morfologia da bacia,

alongada segundo SSW-NNE. Direções anômalas em relação a esse padråo geral

ou zonas de convergência e divergência de rumos estariam ligadas à borda da

bacia ou à existência de arcos internos no âmbito regional.

l3-Os resultados de granulometria caracterizam granocrescência ascendente nítida no

sistema Pirambóia e granodecrescência sutil no sistema Botucatu. Os arenitos

grossos (ACg) da parte superior do registro do sistema Pirambóia const¡tuem a

fácies de padråo granulométrico mais diagnóstico, caracterizado por diâmetro

médio mais grosso que 1,8 Ø, relação fino/grosso menor que 0,15 e classe modal

em areia média e/ou grossa.

14.4 fácies ACg seria o registro da existência de rios entrelaçados, distais de leques

aluviais, formados no contexto de recrudescimento tectônico que determinou o

desfecho do sistema eólico Pirambóia.

15. No contexto tectônico acima, o topo dos depósitos do sistema Pirambóia foi

submetido à erosão, antes da ínstalação do sistema Botucatu. A discordância

resultante (contato Pirambóia-Botucatu) materializa a deposiçäo de areias eólicas

finas sobre arenitos médios a grossos com cascalho. Dada a impossibilidade de

erosåo pronunciada dos arenitos Pirambóia pelo agente deposicional do sistema

Botucatu (vento), o caráter discordante do contato não pode ser facilmente

evidenciado no campo, mas pode ser sugerido em estudos petrográficos e

mineralógicos mais minuciosos.
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l6.Os resultados de petrografia e mineralogia de pesados apontam para diferenças

consideráveis entre os arenitos dos dois sistemas. O sistema Botucatu distingue-se

do Pirambóia pelos teores de pesados localmente elevados, pelos maiores índices

de maturidade mineralógica (ZTR e rczão de quantidade quartzo/feldspato), pelo

contexto tectônico menos efetivo (maior razäo de tamanho quartzo/feldspato) e

pelo maior volume médio de cimentação. A cimentação silicosa e/ou ferruginosa

precoce dos arenitos Botucatu seria responsável pela maior proteção dos minerais

à dissolução, daí as texturas de corrosão pós-deposicional aparentarem menor

desenvolvimento que nos arenitos Pirambóia.

1 7. Esmectíta é o argilomineral mais comum como cimento de arenitos pouco

alterados, em ambos os sistemas. Se eodiagenética, ela pode indicar escassez de

água em circulação no ambiente de sedimentaçáo e soterramento.

lS.Caulinita associa-se às vezes à esmectita, podendo ser interpretada nesses casos

como seu produto de alteraçâo. É encontrada com freqüência, impregnando os

gráos do arcabouço ou, quando desmantelada, preenchendo os poros.

19. Haveria condições de canibalismo durante a deposiçäo da Formaçáo Pirambóia,

cuja indicação é relacionada a estruturas do lipo armoured bal/s (bolas

encouraçadas).

20. Condições evaporíticas, indicativas de paleoclima árido a semi-árido, devem ter

persistido desde o final da sedimentaçäo do Mar Passa Dois até o desfecho do

sistema Pirambóia. Em relação ao Mar Passa Dois, as evidências de ambiente

evaporítico citadas na bibliografia incluem oóides fibro-radiados com elevado teor

de Sr (Coimbra & Giannini 1989) e níveis de gipsita nodular silicificada a quartzina.

Outros indícios de sedimentação evaporítica, encontrados no topo da Formaçäo

Terezina nos trabalhos de campo deste projeto, incluem sÍlica pseudomorfa de

cristiais centimétricos de gipso com hábito em espada, camadas de material

silicificado gretado (Camada Porangaba de Matos 1995, em domínio paulista) e

dobras enterolíticas e feepes embrionários na Formaçáo Terezina, na região de

Jacarezinho, PR e Santo Antônio da Platina, PR. Em relação ao sistema

Pirambóia, destaca-se o registro de paligorskita, como cimento de arenitos da

fácies ACg, próximo ao contato com os arenitos finos do sistema Botucatu. Já

neste último, destacam-se: observação, em lâmina delgada, de cimento de

quartzina e pseudomorfos tabuliformes intercrescidos de g¡pso, encontrados na

análise ao MEV/EED da amostra lP.01hp (sistema Botucatu superior) indicativos

de alta taxa de evaporação.
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2l.Admitido um paleoclima árido a semi-árido para o sistema Pirambóia, o caráter

úmido deste sistema eólico (sensu Kocurek & Havholm 1993) deve ser

necessariamente atribuido à proximidade entre lençol freático e superfície

deposícional, o que pode ser explicado pelo contexto costeiro proximal.

22.O registro tectônico a ser observado em afloramento sugere falhas

preponderantemente distensivas, com rejeitos decimétricos a métricos, com blocos

rebatidos do lipo horstlgraben exibindo rejeitos decimétricos a métricos.
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AN EXO 3

Seção geológica ao longo da Rodovia BR'153
sul das folhas topográf icas Cambará e Jaca rezinho
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ANEXO 4

Seção geológica ao longo das Rodovias BR-153 e PR-439
Trecho entre Ribeirão do Pinhal e Santo Antonio da Platina (PR)
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ANEXO 5
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ANEXO 6

ao longo da Rodovia BR'466
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Seçäo geológica ao longo da rodovia entre Manuel Ribas e Cândido de Abreu (PR)

ANEXO 7
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ANEXO B

seção geológi ca ao longo das Rodovias BR-373 e BR'277
Trecho entre Guarapuava e Relógio (PR)
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Legenda ":: 'rts

Estruturas sed i mentares

Laminação cruzada com truncamento côncavo-convexo

Estratif icação plano para lela

Estratos com deformação hidroplástica

Séries submétricas de estratificação cruzada acanalada

Lentes centimétricas de silte

Laminação heterolítica do tipo wovY

Séries submétricas de estratificação cruzada acanalada
com seixos nas superfícies migrantes (slípfoces)

Acamamento de aspecto maciço

Séries submétricas de estratificação cruzada acanalada

Acamamento intensamente bioturbado
(Provavel mente bioturbado)

Camada de argila com estrutura em chama

lntraclastos centimétricos de silexito

Lâminas de argila contorcidas

Séries métricas de estratificação cruzada acanalada
com laminação transladante subcrítica

lcnofósseis do gênero Muensferio

Nível de grânulos (/og)

lcnofósseis sem gênero identificado

Anexo 10

Parâmetros estatísticos das rosáceas

N - Número de medidas
PMx - Percentagem máxima

PMd-Percentagem média

DV- Desvio padrão
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Contatos entre fácies

Contato planar, concordante

Contato erosivo

Contato irregular concordante - sobrecarga
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