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Esta dÍssertação apresenta os resultados de um mapea

mento geológico efetuado na quadrícula de Campinas, á'rea de aflo
ramentos do Subgrupo Itararé. Foram efetuados três modalídades de

mapeamento, ou seja o mapeamento li toestratigráfico , o mapeamento

estrutural, e por fim o mapeamento faciológico ao qual foi dado

maior ênfase, vlsto gue ele permite a reconstrução paleogeográfi
ca quando se util-iza os conceitos de sistemas deposicionais.

Foi possível a individualização de sete unidades fi
toes tïat igráf i cas ínformais, denominadas: Unidade I (Arenitos em

Granodecre scênc i a Ascendente) , Unidade II (Lamitos), Unidade III
(Lamitos e Diamictitos), Unidade IV (Arenitos) , Unidade V (Díamic

titos e Arenitos), Unidade VI (Arenitos com Marcas Onduladas) , !
nidade VII (Diamictitos Vermelhos) . o mapeamento estrutural permi

tiu a interpretação de estruturas de caráter focal e sub-regionaI
sob a forma de horsts e grabens que afetam os contatos da unidade,
aftos e baíxos de caráter ainda não definidosf gue ocorrem em vé

rios l-ocais da área de trabalho,' e sj-stemas lineai'es de falhas e

falhas isoladas, entre os guais o Sistema Linear de Cosmópolis, e

os Sistemas de Santa Cruz da Boa vista e o de Salto Grande-

O napeamento faciofógico permitiu a individual iz a ç ão

de um grand.e nûmero de fácies litológicas, agrupadas em fácies de

arenitos, fácies de conglomerados, fácies de diamictitos, fácies
de Lamltos e fácies de calcãreos. Apesar dessas fácies ocorreren
em diversas posições e str:atigráficas e em díferentes unidades fi
toestratigráficas, o seu agrupamento em associações permitiu a in
terpretação de seis sistemas deposicionais cuja evolução originou
o tr:ato deposicional hoje preservado sob o nome de Subgrupo Itara
ré. Foram identificados dois sistemas gJ.aciais, o Sistema Subgla

ciaL - proglacial de Campinas e o Sistema Supraglacial de Base !
mida de Monte Mor, o Sistema de Leques Subaquosos da Rodovia dos

Bandeirantes, o Sistema de Plataforma de HortoÌândia, o Sistema

Deltaico da Rodovia do Açúcar, o Sistema de Leques AÌuviais de Ca

sa Branca e o Sistema Costelro de Tupi.

RESUMO

VI ÍI



Ihis paper shous l;he geoLogic mapp'ing ín the Itarare
Subgroup that outct'ops in the Canpinas z'egion- Three kinds of
mapping üeve made: Litoest'ratigraphíc mapping strucl;uraL mapping'

and facioLogic mapping, ains at the paLeogeograph¿c reconstv'ution
based in l;he depositionaL modeLs concept.

Seuen unil;y uere identifíed: Unitg I (Fíning upuat'd

Sandsl;one ), Unita II (Mudsl;one ), Un¿tA IrI (Mudstone and

D'iamictites ), Unity IV (Sandsl;one), Unity V (Díanícl;it;es and

Sand.stones ) , UnitA Vf (l'laue BippLed Sandstone ) and UnitA VII
(Red DLamLctxtes ) .

?he structuvdL mapp¿ng attestíng LocaL and sub-regional
horst, and. grabens that affected the untA contqcts, estt'uctu:ral'
highs and. Lous in many pLaces in this area' and Linear and ísoLa-
ted fault sAsten (e.g. the CosnóþoLis Lineat' Sgsten" the Santa

Cz'uz da Boa Vista and Santo Gz'ande SAstemg.

The facioLogic mappíng has defined mang LithoLogic

facies jointer) in sandstone fac'ies ' congLomerate facies " diamic-
tite facies, mudstone facies and Limestane facíes, In sptibe of
the stratigraphíc positíon of these facies" its association hes

permdted l;he int et'p reta1:ion, of si:r depositional systems uhose

deueLopmenb settLed out l;he depositional tnact nomed Itarav'e
Subgt: aup ,

It tnere íd.entified the Campinas SubgLaciaL-Pz'ogLacíal

SUstem" the Monte Mor l"let Based SupragLaciaL System' the Rodooia

dos Band.eirantes Sub-aquous Fan SAstem, the Hot:toLãndia SheLf

System, the Rod.otsia do Açucar DeLtaic Systen, l;he Càsa Branca

ALuoiaL Fan Systam and the lupi CoastaL Systen.
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CAPÍTULo 1

rNrRopuç.Ão

No finat da década de setenta, a Universidade Estadu

aI Paulista (UNESP) em convên.io com o Departamento de 'Águas e E

nergia Elétrica de São Paulo realizou maPeamento geológico do Gru

po Tubarão no Estado de São Paulo, utilizando os critérios adota

dos por soARES øt alíi ll977l para o mapeamento das quadrículasde

Capivari, Porto Feliz, Ibituruna e Laranjal Paulista. Durante o

transcorrer do referido mapeamento verificou-se gue devido às co

berturas inconsolidadas e em face ã grand.e variação fateral de fâ
cies que o Subgrupo Ìtararé apresenta, as áreas sÍtuadas entre as

bacias hidroqráficas do Rio Pardo, Rio Tietê e Rio Paranapanema a

presentavam dificuldades Para a integração dos mapas, e regueriam

portanto um estudo mais pormenorizad.o.

Quando na preparação do I'lapa Geológico do Estado de

São Paulo na escal-a 1:250.000 (Convênio DAEE - UNESP' 198I) ' nova

mente o problema foi trazido à tona, tendo sido então iniciado um

trabalho de mapeamenÈo que viesse a resolver os problemas estrati
gráficos existentes no Subgrupo Itararé na área de transição en

tre a bacia hidrográfica do Rio Pardo e do Rio Tietê. 'A área esco

thida foi a guadrÍcuta de campinas I os trabalhos foram patrocina
dos pela FAPESP, e vieram a resultar nesta disser{:ação.

O trabalho desenvolvido corresponde a um napeamento

geológico em que três abordagens diferentes são feitasr em primei
ro estágio foi realizado um mapeamento litoestratigráfico, a se

guir um mapeamento estrutural- a níveI de reconhecimento e por fim

um mapeamento faciotógicÕ com Íntuito de se fazer a interpretação
de unidades genéticas. Essê enfoque tríp1ice pr:etende reconhecer

as unidades de rocha e sua repartição atual e com lsso, por meio

das unidades genéticas, reconstituir a paì.eogeografia da área à é

poca da deposição do Subgrupo ftararé.
À rìri ncipal importância desse estudo não está refaci

onada à ."="r;r;"-;.-; t';;;"n- u. ,r'."nração de mapas seotósi
cos, mas sim à el,aboração de modelos genéticos gue podem fornecer
subsídios para a elaboração de modelos ProspecÈivos para água sub



terrânea e carvão, o gue aliás já vem sendo feito (SOUZA FILHO

STEVAUX 1985 , 1986, S',I'EVAUX 8-Í. aLíL r9B5) .

Aproveito a oportunidade pal:a aoradecer à f'apf Sp, Fun

dação de Amparo ã Pesquisa do Estado de São Paulo pelo financia-
mento que tornou possível os trabalhos de campo para o desenvolvj-
mento dessa dissertaÇão, e pelo apoio financeiro aos projetos de

pesquisa gue vieram a cofaborar indiretamente Dara a elaboracão
do texto.

Sou profundamente grato ao Prof. Dr. Paulo Milton Bar
bosa Landim, cuja orientação e apoio se fj-zeram constantes duran-
te todo o desenrolar dos trabalhos, permitindo com que as ativida
des de pesquisa tivessem um fim.

Aos professores José Candido Stevaux e José Alexandre
de Jesus Perinotto sou grato pela co-orientação efetuada desde o

inÍcio dos trabalhos até a preparação do abstract, e principalmen
te pela amizade gue demonstram. Àos demais docentes do Curso de

Geologia do fnstituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP ,

eu agradeço pelas discussões, em especi-aI aos professores Norber-
to Morales e Antenor Zanardo, amigos de muitos anos.
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cuja discussão oportuna trouxe Luz ã escuridão proporcionada pela
falta de conhecimentoi aos estagiários Miouel Borduque, Patrícia
Marra Sepe, lvlario Nunes de Oliveira, Otãvio Tobias Soares Mandrá,
e Elizabete Cristina Cardoso, eu€ me acompanharan en fases diver-
sas dos trabalhos de campo e escritório; e aos meus amigos A1fre-
do e Renato Girnosr güe muitas vezes sacrificaram seu firn de sema

na para me acompanhar na descrição de afforamentos.
Ao desenhista Antonio Cesário Porta Junior, aos dati-

Iógrafos Elâine Brigatto, Sonia e Marcos Cesar Sartori , devo meu

muito obrigado por terem desempenhado com efíciência seu trabalho.

centivo.
Iia peJ-a

mau humor

À nmilia, agradeço pela compreensão, peì-o apoio e in-
AIém dlsso agraço profundamente ã eLa, êo Gabriel e ã Ju
paciência com que suportaram as intermináveis horas de

e de ausência de casa.
Agradeço por fim ao apoio recebido por parte do Depar



tamento de Geologia Geraf e Apl-icada

cias e Ciências Exatas, que à medida

me meios materiaj-s para a realização

e do lnstituto de ceoclen-
do possível proporcionaram-
desse trabalho,



CAPÍTULO 2

LOCALI ZAÇÃO E SITUAçÃO GEOLÓGICA

A área de trabalho compreende a folha de Campinas (1:

100.000), designada pela sigla SF-23-Y-A-V, limitada pelos parale
l-os 23o5 e 22o30 ' e pelos merídianos 47o e 47030 ' !'I' composta pe

1as folhas 1:50.000 de Límeira, Cosrnópolís, Americana e Campinas'

Nesta quadrícula encontram-se cidades de importâncÍa no interior
paulista, interligadas por densa rede viária, que inclui ferrovi
as, rodovias pavimentadas e inúmeras estradas vicinais (Fígura 1).

A fol-ha Campínas está situada na zona do l'lédio Tie
tê, na Depressão Periférica PauIista, em área de predominância do

Relevo de colinas Àmplas e Colinas Médias, e algumas ocorrências
do Relevo de Morrotes Alongados e Espigões (Figura 1' IPT 1981a) '
A rede de d.renagern tem dois canais principais: o Rio Capivari a

sul, e o Piracicaba na parte central, ambos correndo de leste pa

ra oeste e desaguando no Rio Tletê.
o Subgrupo Ïtararé predomina em quase toda a fofha,

disposto a norte e nordeste, com l.imite inferior em discor:dância
com o embasamento crìstalino a sudeste r e o superior com a Forma

ção Tatui a noroeste (Figura 2) . os mergulhos regionais para oes

te são suaves (soARES, 1974) com valor médio de'1 o 
f SAAD, 1977')

Ambos os autores citados admitem a possibilídade de variações 1o

cais, e diversos maPas apresentam muitas falhas na área (Figura 2)

mas nenhuma estrutura em particular foi identíficada até então.Em

inúmeros locais a seq{lência das exposições encontra-se prejudica
da por Coberturas Cenozóicas que se concentram nos interflúvios,e
por intrusões de rochas básicas, cujo corpo mais expressívo ocor

re em Barão Geraldo, a norte de Campinas (nigura 2)-
A seq{Iência estratigráfica do SuLrgrupo Itararé na é

rea, foi subdividida por SAAD (1977) em três intervalos bloestrati
gráficos denominados microflora f ,fI e III, da inferior para a su

perior. Por esta divisão, as assembléias fósseis marinhas de Capi

vari (BARBOSA & ÀLMEIDA, Lg49; MENDES , Ig52; ROCHA-CAMPOS 
' 

l- 9 6 6 ) e

Hortol-ândia (SAAD,l,977; ROCHA-CA,I4POS & ROSLER, I978) e a f lora fós
sil de Monte-Mor (BARBOSA & ALMEIDA,1949; MILLAN, 1972,I974,I975)'
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qu.e ocorrem na região em estudo ¡ situa-se no intervalo médio- Ou

tras ocorr:ências fósseis são citadas por diversos autores ' entre
os quals a de lamelibrânquios na Via Anhanguera' a norte do RiÔ

Piracicaba (BARBOSA & GoMES, 1958) e a de restos vegetais em di
versas partes da área (BARBOSÀ & ALMEIDA, 1949; BARBOSA & GoMES

1958; rGG, 1966) , que não foram confirmadas, embora seja frequen
te a ocorrência d.e fragmentos vegetais em toda a seq{Iência.

A área de trabalho encontra-se mapeada por trabalhos
regionais que remonLam a década de quarenta (Comissão Geográfica
e Geológica de São Paulo, L942¡ IGG, L947, L963, 1966 '1974; ANDRA

DE & SOARES , I?TLì CPRMf 1979; IPT, 1981b; DAEE-UNESP I I979,I98If
1982), cuja revisão (Figura 2) permite observar diferentes crité
rios de mapeamento da Formação Tatui, das rochas básicas, das Co

berturas cenozólcas e das falhas. Alêm dos maPas referidos, há di
versos trabalhos estratigráficos regionais que incluiram a quadrí

cula de Campínas, como os trabal-hos de ALMEIDA & BARBOSÀ (l-949)

BÀRBOSA & GOMES (1958) , SOARES (19"72\ , SAAD (1977) ISANTOS (T9791 ,

LANDTN & SOARES (1979) , FIORI & COTTAS (1980) C COTTAS LT ALií
(1981), em que apresentam os mais diferentes pontos de vista em

relação às interpretações paleoambientais para a unidade em estu

do.
Além desses trabalhos, dentro e próximo à área' há

ainda, trabalhos com abordagem específicaf como as descrições de

afloramentos interpretados como vales pré-qlaciais (MELFT & BITTEN

COUT, 1972; FULFARO ¿f aLií, L91 Il , pavimentos de seixos (r'bo'¡1rler

paviments") (ROCHA-CAMPOS ¿Í o"l-ii, 'L976) 
' sedimentos eólicos(BJORN

BERG ¿d o.t ií, 1965\, turbiditos (coTTAS øi a'Lii, 1981) e sedimen

tos costeiros (STEVÀUX ¿t LLii, 1983); estudos sobre seixos de dìe

aictitos (LANDTN & cARMo, L972:) , matriz de diamictitos (LANDIN &

BARROS , I9721 e fácies de diamictitos (SANToS , I979);e descrições
sumárias de sondagens para água subÈerrãnea (MEzZALIRA' f958) '
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CAPITULO 3

GEOLoGIA DO SUBGRUPO TTARARÉ EM SÃO PAULO

O termo Tubarão (WHITE, 1908) ' foi utilizado em San

ta Catarina para denominar as rochas co¡n evidência glacial e con

tendo carvão, agrupadas sob as denominações de "Folhelho PaIermo",

"Folhelho e Arenitos Rio Bonito", "Conglomerado orleans (glaci
al) ", e "Areias Amarelas e Folhe1hos" (Figura 3)- A seqtlência g1a

cial foi denominada de Série Ïtararé por OLTVEIRA (1916,1917,1930

¿r1 ROCHA cAMPoS , 19671 e a pós-glacial de Arenito Tatui por PACHE

CO (19271, enquanto que o Grupo Guatá, formado pelas "Camadas" Pa

lermo e Rio Bonito, surgiu do trabalho de GoRDON JR. (1947 l, que

pôs fin à tentativa de MORÀES REGO (1'936) de utilízar o termo "Sé

rle r t araré-Tubarão " para toda a seq{lência.
A parlir de PETRI (19641 , o termo "Tubarão" passou a

ser tratado pela termÍnologia de Grupo, depois elevado a Super Gru

po em santa catarina (SCHNETDER eÍ o'X-íí, 1974), em substituição
ao termÕ "Série", que se refere ã unidade cronoestrati gráfica ' A

categoria do ltararé tern sido muito d.iscutida mas a mais aceita
para São Paulo é a de Subgrupo (PETRI , 19641 ' que se baseia no fa
to de que I embora a unidade esteja indivisa, permite a identifica
ção de d.iversas unídades dentro del-a, conforme já foi tentado por

BARBOSA & ÃLME]DA (1g4gl ¡ ALMEIDA & BARBOSA (1953) ; BARBOSA & GO

MES (1958) e LOCZY (1964) de maneira formal ' e por SOARES ¿f alíi
(1971\, SAÀD (1977't, SANToS (19791 e LANDIM & SOARES (1979), de mo

do informal- (Figura 4) '
Nestä dissertaÇão será mantida a utiljzação do termo

"Subgrupo" por concordarmos com a argumentação de ROCHA CAMPOS

(1g6'tl de que a unidade poderá vir a ser desmembrada em formações,

assim como aceitamos a designação de Série Rio .Tietê (GAlulA JR' ¿¿

aÌ-ii, 1982) como unidade cronoe strati gráf i ca gue contém os sedi
mentos depositados no intervalo de tempo entre a instalação da ba

cia neopaleozôíca do Paraná e o instante de deposição final dos

sedimentos da Fm Irati.

Classificaaão e Nomencfatura
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3.2. O Grupo Tubarão no Estado de São Paulo

O Grupo Tubarão é composto pelo Subgrupo ftararé e pe

las Formações Aquidauana e Tatui (SOARES & LANDIM' 1973; SOARES ¿t
aLii, 19741 . A situação do conhecimento atual do Subgrupo ltararé
(Figuras 3 e 4) , é comparávef ao estágio em gue se encontrava a u

nidade no Estado de Santa catarina no final da d6cada de sessenta'
ou seja, depois de algumas tentativas baseadas na ocorrência de"ti
lítos" ou na ocorrência de camadas marinhas, as Propostas de subdi

visão passaram a ser feitas com base nos mapeamentos faciológicos
regionais.

BARBOSA & ALMEIDA (1949) foram os pioneiros na propo

sição de unidades para a subdivisão do glacial- (Figura 3) vindo a

mapear a ocorrência das Formações Gramadinho., tietê e rtapetÍninga
ao sul da folha de Pirqcicaba (ALMEIDA & BARBOSA, 1953) . Tanto es

sa proposição. como ã sua modificação apresentada por BARBoSA a GO

MES (1958), não apresentaram aplicação efetiva Porque se basearam

no pressuposto de gue os "tilitos" tinham expressão regional.
A proposta de LoczY (1964) retomou a subdivisão origi

na1 de BARBOSA e ÀLMETDA (1949) para modificá-la e estabel-ecer uma

correlação entre as Formações Palermo e rtapetininga' e entre aFor
mação Passinho e as Formações Capivari e Gramadinho. Essa proposta

também não teve aceitação por incorporar os problemas da anteces
sora, a1ém de considerar os níveis marj-nhos como regionalmente con

tínuos.
Qs levantamentos de perfis efetuados por SAAD 11977)

e o mapeamento sub-regional realízado por SoARES ¿Í. a(-ii (1917)

trouxeram duas propostas diferentes para a subdivisão litoestrati
gráfica do Subgrupo. SAAD (191'1 \ , propôs uma subdivisão em guatro
unidades (Figura 3) , caracterizadas por c]ásticos grosseiros e dia
mictitos (A e C) , e por Clásticos finos (B e D) que hem sido utilí
zada em trabathos de caracterização faciológica (SANTos, 1979; GRA

vENoR & RoCHA CAMPOS, 1983) ou de interpretações tectônicas (SAAD

øt. ae-ii, 1g7g\. SoÀRES ¿t aLíi (19771 , propuseram uma divisão trí
plice (Fiqura 3) , em que as litologias arenosas predominam na uni
dade basal- e de toPo, e as argilosas na intermediária' Esta propos

ta foi modificada e reaplicada por LANDIM & SOARES 11979]. ¡ (Figura

3) para o mapeamento do Grupo Tubarão em todo o Estado (Convênio
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DAEE-UNESP , 1979lr , parclalmente publicado no Mapa Geoló9ico de Re

gião Administrativa V (DAEE-UNESP, 1981) cujas descrições e Ínter
pretações foram publicadas por FroRf & COTTAS (1980) , GAMA JR- ¿t
at-íi (1980) , VrU ¿t ati¡ (1980) e corrÄs ¿t aLíí (1981)'

O recente trabalho de CAETANO-CHANG (1985) , propôs a

sub-divisão do Subgrupo ltararé em cinco unidades estratigráficas
informais na região de Ïtararó a ftaporanga' com base em perfis de

superfície levantados em estradas locais. A unidade I compõe-se por

arenÍtos fluviais, mas não se apresenta de fÞrma contÍnua em toda
a região, e as unidades If, fIf, fV e V, compõem-se respectivamen
te por diamictitos e arenitos, arenitos, arenitos e sedimentos fi
nos, e sedimentos finos corn diamictitos ' Estas unidades são resul
tado de análise estratigráfica prévia e a autora considera que sua

utilização só possa ser efetivada após mapeamentos de campo.

A par dos trabalhos litoestratigráficos desenvolveram
se trabalhos faciológicos onde se incf uern os de SOARES ¿t aL-ií
(19171 t e de LANDfM & SOARES (1g7gl , e mais recentemente, os traba
thos de NAKANO ¿t LLLL (1982') , publicados por CABRÀL JR. e'i aL-ii
(1983) C CIANTELLI JR. ¿T O"T.íi (1983) , O dE CAETANO-CHANG & LANDIM

(1983) , o de STEVAUX øt e!,ii 119841 , CAETANO-CHANG (1985), CABRAL

JR. & MOTTA (1985), aIém dos já mencionados SANTOS (1979) e GRAVE

NOR & ROCHA CAMPOS (1984).

SOARES øt aLii (1977]' teconheceram quatro associações

litológicas ocorrentes nos membros Tietê e Capivari (Figura 3) . A

associação I é constituÍda por arenitos variando de conglomeráticos
a muito finos, estratificação cruzada' siftitos arenosos com lami
nação plano-paralela e maïcas de ondas, calcário cinza e carvão- À

assocíação II é caracterizada por arenitos e diamictitos arenosos,
lamitos maciços e ritmitos. A associação ffI é forrnada por sifti
tos e arenitos muito finos, bem selecionados, marcas de ondas e mi

crolaminação cruzada, à vezes com intercalação de folhelhos e com

granodecrê scencia ascendente. A associacão fV apresenta arenitos
maciços ou com marcas de ondas ' marcas de sofa e aleitamentos gra

dativos, interacamados com ritmitos e lamitos conglomeráticos com

marcas de ond.a, micro-cruzadas e laminação contorcida (Figura 4).
o trabalho de LANDIM & SOARES (1979) distinguiu dife

rentes coniuntos faciológicos para diferentes regiões de Estado (Fi
gura 3 e 4). Na bacia do Rio Paranapanema (llU zt a-Líi, 1980) , a u



.l .,

nidade superior compõe-se por siltitos e arenitos muito finos, lim
pos, com marcas de onda, arenitos finos a médios feldspáticos com

estratificação cruzada; a unidade de média é fo.rmada por siltítos
e arenitos muito finos, timpos laminação plano-paralela, riÈmitos 

'
folhelhos e lamitos arenosos conglomeráticos. A inferior'é compos

ta por arenitos médíos a finos, com bolsões conglomeráti co s , estra
tificação cruzada, Iamitos arenosos congtomeráticos maciços ou gra

dados, às vezes deformados.
Na bacia do Rio Tietê, GAMA JR' dÍ' a-t-iL (1980) ' carac

terizaram a unidade superior por arenitos grosseiros, que variam de

finos a conglomerát.icos , rnal selecionados com estratificação cruza

da, diamictitos pol.imíÈicos maciços ' siltitos e arenitos finos
com laminação plano-paralela. A unidade média foí descrita por are

nitos muito finos, argilosos, intercalados em siltitos e lamitos
ben Iaminados dobrados, diamíctitos 1amíticos. A unidade inferior,
por sua vez, é composta por arenítos maciços e estratificados, gros

seiros, lenticulares, associados a ritmitos cinza'
O Subgrupo ftararé foi caracterizado na bacia do Rj-o

Mogi-Guaçu por FroRr & coTTAS (1980) e coTTAS ef o-l!íL (1981\ como

tendo diamictitos maciços intercalados por arenj-tos e siltitos (l
tararé I) e diversos típos de arenitos com estratificação cruzada,

intercafado por siltitos e argilitos (Itararé II) na unidade supg

rior e diamictitos de matriz argi-1osa, siltitos e arenÍtos com es

tratifícação plano-paralela e camadas dobradas e contorcidas fre
g{lentes na unidade ¡nêd j. a .

os trabalhos desenvolvidos pelo IPT para o Pró-14ínério

para a pesguisa de carvão na área de Ttaporanga, resultou no maPa

faciológico da Serra dos Pais (NAKANo øt aLíL, 1982"1 , (Fígura 4) ,

onde a unidade D (base da Fm Tatui) é formada por siltitos biotur
bados e arenit.os muito finos com micro-cruzadas, assentados sobre

sittitos e siltitos arenosos esverdeadost a unidade C por uma af
ternância de arenitos médios, grosseiros na base, com estratifica
ção cruzada, diamictitos, siltitos margosos e calcário; a unidade

B por arenitos finos com estratificação de pequeno porte, sotopos

ta a Lamito corn grânulos e selxos esparssos; e a unidade A por fo
lhelhos e lamitos cínza, contorcidos, sobrepostos por arenito mui

to fino a sÍltico, intercafado por Iamitos. As unidades facíológi
cas que ocorrem abaixo do conjunto descrito, foram interpretadas pe
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l-os autores, porém esLão melhor descritas no trabalho de CAETANO-

CHANG A LÀNDIM (1983).
O levantamento de perfÍs efetuado por CAETANO-CHANG

& LAND]M (1983) , reconheceu três associações genéticas (pigura 4),

das quais a unidade A é formada por siltitos e arenitos muito fi
nos, Iaminação plano-para1eIa, bioturbados, lamitos arenosos e fo
thelhos; a B por arenitos finos a muito finos, Iaminação ondulaila
e micro-cruzada, estruturas d.e escorregamento, arenitos finos a

médios, limpos, estratificação cruzada de pequeno a m6dio porte; e
a C por arenitos ¡nédios, limpos, estratificações cruzadas de mé

dio porte, clastos de argila, e arenitos finos a ¡nédios regular
mente selecionados, estratificação cruzada em abundãncia.

A pesquisa de carvão Cerquilho proporcionou o estudo
faciológico de subsuperfÍcie refatada Por STEVAUX ¿Í. at-ii (1985)

que identificaram nove fácies, das quais as três superiores (os Ia
mitos Verdes carbonáticos - F9; os arenítos finos limpos, esverde
ados e maciços - F8; e os lamitos vermelho e verdes e calcáreos
com "birdes eyes" F7) , pertencem à Formação Tatuí; as fácies lami
to arenoso vermelho bioturbado (F6) , arenitos com granodecrescên
cia ascendente e estratificação cruzada (F5) , arenito famÍtico
conglomerático carbonoso (F4), siltito carbonoso e carvão (r3), a

renito fino a siftíto com marca de ondas e de fluidização (F2) , à

Formação Rio Bonito; e os Iamitos argílosos conglorneráticos, flui
zados e d.efo¡mad.os por micro fa.Ihas e dobras convolutas (F1) à Fo!
mação Itararé.

A análise estratigráfica realizada por CAETANO-CHANG

(1985) complementando o trabalho anteríor (CAETANO-CHANG & LANDIM,

1983) perrnitiu reconhecer as seguintes fácies genéticas: arenitos
de finos a conglomeráticos com estrâtificação cruzada (fácies rI
1), gue compõe a unidade I. As fácies diamictitos maciços, ligei
ramente retrabalhados, inter'calados por corpos acanalados (ll 2\,
dj.amictitos maciços e acamados, intercalados por canais e corpos
tabulares de arenito e larninitos folhelhóides com ostracóides (rr
3) , diamictitos lamíticos (rf 4), arenitos com granod ecre scênc Í a

ascendente (II 5), ritmitos e lamitos laminados_ (rr 6)f arenitos
diamictíticos (II 7) , compõem a unidade II. Já a unidade IIr é

composta por ritmitos (R 1)f arenitos maciços acamados, deforma
dos, em corpos inclinados (R 2)' arenitos finos, acamados, grada
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dos, em corpos sigmóides e lenticulares (R 3) . A unidade rv' por

sua vez, é formada por siltitos Laminados, bioturbados, com nódu

los de pirita, vitrênio e calcáreo e fósseis marinhos (IT 1), fo
thelhos, lamitos maciços e laminitos }aminados, em granodecrescên

cÌa ascendenÈe (IT 2) , arenitos finos, Iimpos, em corpos tabula
res lobados de base convexar com contato inferior abrupto, afeta
do por diápiros (IT 3) , arenitos médios bem selecionados, lamina

ção cruzada, deformados (fT 4), arenitos nédios maI selecionados,
e¡n ciclos de granodecre scência ascendente, estratificação cruzada

e plano-paral-elo (IT 5) , diamictitos interacamados por conglomerá

ticos, arenitos e siltitos (rT 6), arenÍto fino matriz síltica, es

tratificação cruzada, deformado por diápiros (rT 7). Por fim, a u
nidade V apresenta lamitos folhelhóides e folhelho cinza, com do

bras convolutas (SP 1), Iamitos arenosos superpostos por lamitos '
diamictitos, arenitos muito finos, larnitos levemente conglomeráti
cos (SP 2), arenitos sílticos intercalados por 'folhelhos, suoerpos

tos por sil,titos e arenitos muito finos com laminação plano-para
lela e "ripple drift" (SP 3) , arenitos grosseiros, estratificaçåo
cruzada e depósitos residuais (SP 4)' siftitos e l-amitos cinza
cl-aro com calcáreo micrítico siltoso com ostracóides, algas' bio
turbação e "birds eyes" (SP 5) .

Os trabalhos desenvol\¡idos pelo InstituÈo de Pesqui

sas Tecnofógicas (rPT) para a SfcCT/PRoMINÉRfo ' em Buri I resufta
ram enÈre outros trabalhos, na anáfise estratigráfica apresentada
por CABRÀL JR. a MoTTA (1985)- Neste trabalho foram reconhecidas
quatro unidades no Subgrupo ltararé, a Partir da porção média da

parte inferior do Subgrupo .

A unidade A é constituÍda por siltitos maciços ou com

laminação ondulada, paralela, ou rnicrocruzada, bioturbada e areni
tos muito finos, limpos com laminação cruzada de baixo ângulo mi

crocruzad.a e ondulada. A Un-idade B compreende seq{lências em grano

decrescência ascendente com conglomerados e arenitos con estrati
ficação cruzada, siltitos maciços ou com laminação disrupta e bio
turbada e níveis de carvão. A Unidade C apresenta uma seqLlênciape

1ítica (sittitos, l-amitosf ritmiÈos, diamictitos) intercaLada por
siltitos e arenitos bioturbados na base, e arenitos finos' limpos,
com micro estratif.icação cruzada e ciclos de granodecrescên cia as

cendente a partir de conglomerados até siltitos com carvão, no to
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po, A Unidade D é formada por siltitos, folhelhos, diamictitos, a

renitos muito finos, intercalados por cicl-os em granod ecre scência
ascendente com conglomerad.o, arenj-tos grossej-ros e médios e dia
mictltos arenosos com estratificação cruzada.

' SAAD (19771 , e depois SANTOS (1979), ao estudarem as
facies dos diamictitos e rochas associadas, descreveram a composi

ção e posição estratigráfica das assembléias faunísticas dÕ Sub

grupo Itararé. Citam foraminÍferos arenáceos em matriz lamítica
silto-arenosa, ocorrentes em Araçoiaba e Capivari, tasmanites as
sociados em díamictitos ocorrendo em várias localidades, no topo
do Subgrupo (unidade D) , além de invertebrados diversificados o

correndo em Capivari, Hortolândia e Itaporanga. SANTOS (1979) des

creve aínda diversas estruturas, tais como feições cuneiforrnes de

arenito, estruturas al-ongadas noldadas, concentrações lineares de

seixos. Afgumas dessas estruturas são discutidas por GRÀVENOR &

ROCHA-CAI,IPOS (1983) , gue mencionam ainda, canais preenchidos so

bre o ehbasamento, e descrevem dobras fechadas e fafhas de rejei
to métrico afetando diamictito e arenito.

As interpretações resultantes desses mapeamentos e

l-evantamentos de perfÍs são bastante diversificados e f reqllente
mente contraditórias guando comparadas entre si. Apesar disso, o

quad.ro geral do Subgrupo Itararé é o seguinte (Figura 4):
SAÀD (1977) e SANTOS (1979) intêrpretam as regiões a

norte e a suf (arco de Ponta Grossa) , como fonte de sedimentosrccrn
predomínio de áreas marínhas para oeste do Estado, e incursões es

porádicas que atíngiram Hortol.ândia, Capivari, Araçoiaba, Gramadi
nho e Itaporanga, onde se instafaram em condições litorâneas e sub
fitorâneas em plataforma externa à calota de gelo- A "moutonée"
de Safto, o "drumlim" de Sor:ocaba, os pavimentos de cl-astos de Mon

te Mor e Jurumirim, indicam ação direta do ge1o, cujo movimento
foi para noroeste. Os "eskers", os pseudomorfos de cunhas de gelo
Gramadinho e da Rodovia Castelo Branco, aÌém de diversas formas
de críoturbação indicam a proximidade da frente glaciaf à época
de sua formação. A ocorr:ência cíclica de depósitos continentais e

marlnhos é explicada pela deposição glacial continental, seguida
de ingressão marinha por época degelo .e retomada de deposição con
tinental quando se processa o soerguimento isostático devido a re
tirada do gelo.
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GRAVÐNOR & ROCHÀ-CAMPOS ('1 983) consideram como regis
tro de ação direta de gelo, o vale gfacÌaf com til de alojamento

na Rodovia Castel-o Blanco, Viaduto Dona Catarina e a ocorrência
de til de fluxo na Rodovia Salto-Rio das Pedras após Capivari'

LANDTM & SOARES (1979) concluiram que a porção infe
rior do Subgrupo apresentou área sem deposição a nordeste do Esta

do, condições continentais (lacuste e fIúvio glaciais) no sul , e

um embaciamento no centro leste (marinho profundo) ; tais condições

foram substituídas por extensa plataforma sob influência glacÌal ,

com domínio de ondas a suf e centro leste e atividades fluviais e

flúvio-gtaciais a nordeste, flúvio glacial e litorânea no centro

leste e litorânea e deltáica a sul (GAMA JR. zt a!-ií, 1980¡ vlu ¿t

o"lii, 1980; COTTAS øt alii, 1981)'
Os demai-s trabalhos mencionados identificam sistemas

deposicionais em áreas mais ou menos localizadas. Díversos siste
mas deltáicos alimentados por fonte, sob influência gl"acial, desen

volvidos em corpos marinhos também sob influência g]acial, foram

Ídentificados na parte média e suPerior do Subgrupo. Na região de

Itaporanga, CAETANO-CHANG a LANDIM (1983), identifÍcaram um siste
ma deltáico cujo prodelta são os siltitos que contém a fâuna Ita
porangaf e CfANTELLI JR. øÍ a"I-ii (1983) identificaram um segundo

sistema deltáico superposto ao primeiro, na Serra dos Pais; CAETA

No-CHANG (1985) denominou a ambos, respectivamente , de Sistema

Deltáico Itaporanga com intensa progradação da costa, e Sistema

Deftáico Serra dos Pais, um sistema costeiro com freqtlentes ""t9
vasses" nos distributários. Na Região de Buri, CABR.AL JR. & NIOTTA

(1985); identificaram rrm sistema deltáico com forte inf l-uência flg
vial (unidade B) , gue teve como prodelta os sedimentos da unidade

A. Na bacia do Rio Tietê, soAREs øf o"Líí (1977) interpretaram um

sistema deltáico de proporções subregionais com lobos que progra

daram em uma bacia aberta para oeste/ e STEVÀUX øÍ o"!-íi (1984,

1985) identificaram um lobo com proporções locais, com mergulho

cleposicional para nordeste. Além destes trabalhos, FULFARO øt aLíi
(1gg4) fazem rápida menção aos lobos del-táicos afogados pela deno

minada "transgressão Palermo "

- Outros sistemas deposicionais foram identificados no

sul do Estado por CÀETANO-CHANG (1985) ;' que interpreta uma suces

são demarcada pela porção distal de leques aluviais na base,suPer



posta por um sistema supra-glacial marginal que é encoberto Por um

sistema de planÍcie de "outwash", e esLa, por sua vez' por um sis
tema de plataforma que é assoreado por uma frente deltáica tipo
"fIysh" antes de se desenvofverem os sistemas deÌtáicos menciona

dos. ROCHA-CAMPOS a SUNDARAM ('l 981)' descrevem um sistema lacustre
pró-glacia] em ltu, Para a mesma região, SOUZA FILHo & STEVAUX

(1984) interpretaram um sístema de leques subaquosos que é super
posto por um complexo deltáíco frequentado por gl ac iare s , encerrado
por un sistema deltáico costeiro, que persiste até ser coberto pe

l-os siltitos pfatâformais da Formação TatuÍ. CABRAL JR. & MoTTA

(1985) apresentam uma evolução para a regíão de Buri. Na qual um

sistema plataformal é atafhado por um sistema deltáico con fortein
ffuência fluvial a que nos referimos, que por sua vez.é afogado por

um sistema de plataforma com incursões de frentes dettáicas, banas

costeiras e Iobos deltáicos; o encerramento da seqtlência ê rea:.iza
do por um sistema de legues costeiros.



CAPfTULO 4

METODOLOG IA

O mapeamento geológico, como método cientÍfico, obe
dece estágios preceituados pela metÒdologia científica. A segllên
cia de desenvolvimento dos trabathos d.e mapeamento é discutida
por muitos autores, mas, sem dúvida, o mapeamento sistemático da
Bacia do Paraná realizado pela Petrobrás, originou uma seg{Iência
de trabalhos padrão, os passos fundamentais desta seqtlência são:
análise de dados bibliográficos, fotointerpreta ção geológica e tra
balho de campo, conforme pode-se observar nos trabalhos de ANDRA

ÐE & SOARES (1910, 197 1l e VIEIRÄ (19731 , entre outros.
Os trabalhos de mapeamento geológico no Subgrupo fta

raré, requerem uma abordagem diferente da tradicional em virtude
da reconhecida complexidade da unidade. Em substituÍção aos refe
ridos métodos, diversos autores procuraram trabal-har com conjun
tos litoJ.ógicos como TOM.IIÀSI (1973) o fez em Santa Catarina, SOA

RES e Talli (191'l) na regíão de Tietê, LANDTM & soARES (1979) em

todo o Estado de São PauLo, e FIORI & LANDIM (1980) na região de

São Sebastião do Paraiso, quando mapearam a Formação Aquidauana.
A seq{lência adotada para o mapeamento faciológico a

qui apresentadof envolve três passos: um mapeamento litoestrati
gráfico, em que são mapeados conjuntos litológicos; um mapeamento

estrutural-f para o reconhecimento de estruturas tectônicas da 4
rea de trabalho; e um mapeamento faciológico, que perm.ite o enten
dimento das relações entre as fácies componentes dos conjuntos li
to1ógicos ieconhecidos. Cada uma destas etapas exigem revisão bi
bliográfica, fotointerpreta ção e campo.

I1

O mapeamento dos conjunlos litotógicos compreende a

cartografia dos principais corpos de rocha que podem ser individu
alizados. Corresponde aos trabalhos básicos para.o estabelecimen
to de referênclas geológicas parâ uma região. E denominado litoes

amento Litoestr tl ráfico
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tratigráfico porque discrimina os corpos unicamente em função de
suas caracteristicas 1Ítológicas.

A análise da extensa bibliografia disponível sobre o
assunto resultou no quadro geológico do Subgrupo ltararé apresen
tado nas Figuras 3 e 4, e permitiu observar que a seq{Iência estra
tigráfica para a área de trabalho inicia-se por rochas cristati
nas, superpostas pelo conjunto heterogêneo do Subgrupo rtararé,
'que é coberto pefa Formação Tatui, Todo este conj.unto apresenta-
se falhado, introdído por sils e diques de rocbas básicas, e enco
bertos por sedimentos inconsolidados de coberturas de espigão, de
vertente e de fundo de vale. TaI guadro geológico permitiu a êla
boração de modelo, fotoínterpretativos (Figura 5) a serem utifi
zados em fotografias 1:60.000. Os modelos baseiam-se no mótodo de
SOARES & FIORI (1976), embora estejam modÍficados principafmente
no que diz respeito à foto interpretaç ão.

O objetivo da fotointerpretaçåo foi o de separar as
principais zonas fotolitológicas, inferir seu caráter litotógico
e a sua forma espacial-. Os modelos fotointerpretat ivos utilizados
(Figura 5), prevêem as diversas possibilidades de refações de con
tato, atitudes e caracterÍsticas litológicas do referido grupo de
rochas aflorantes na área de trabalho.

Os trabal-hos de campo foram realizados em duas fases:
reconhecimento e levantamento sistemático. O reconhecimento regio
nal teve objetivo de propiciar a familiarização do auÈor comos ti
po litoló9icos, a identificação dos conjuntos 1itológicos e sua
posíção estratigráfica. .A maneira de se conseguir estas informa
ções, foi por meio de fevantamento expedito ao longo da Rodovía A
nhanguera (Sp 330) , Bandeirantes (Sp 348), Rodovia do Açúcar (Sp

308), Campinas-Capivari (Sp 101) e Americana-pirac icaba (Sp 304)
O fevantamento sistemátíco compreendeu a descriçãode

mais de 400 aflo¡amentos. represent-ados em perfis vertj-cais, e com
as formas dos corpos, seu conteúdo litológico e suas estruturas
sedimentares identificadas.

A fotointerpreta ç ão definitiva utilizou fotografias
1:35.000 (Terrafoto, 1918l, I nas quaís foram coloca.das as informa
ções obÈidas em campo. Os mapas litoestratigráfi cos foram prepara
dos em folhas 1:50.000 e, após revisões posÈeriores, reduzidos à
escafa 1 : 100.000 (Figura 49) .
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4.2. Md

Os trabalhos desenvolvj-dos no mapeamento litoestrati
gráfico, demonstraram a necessidade da utilização de métodos que

dispensassem informações de campo, visto que pouco foi obtido a ní
vel de afloramento, fäce å dificuldades semelhantes à interpretadas
por SA-A.D. (19771 . A niveÌ regional as dificuldades estão relaciona
das às coberturas inconsolidadas, à grande espessura e variabilida
de da unidade,. que não fornece niveís guia para trabalho regional-.

O material bibliográfico disponÍvel constitue-se de

mapas geológicos reglonais (1 :250,000), imagens de sensores remo

tos e as observações de outros autores sobre o assunto. As informa
ções geofísicas ou de poços, quando existentes, são de má gualida
de. Em face destas situações, procurou-se analisar os dados sobre
a unidade no Estado de São Paulo, em seguida observar o cÕmporta

mento da base e todo do Subgrupo Itararé por meio de mapa de con

torno estrutural e por firn obter dados estruturais da faixa de a

floramentos por meio de anál-íse morfoestrutural.
As informações estruturaís presentes na literatura tra

tam do comportamento espacial de unidades estratigráficas mais re
centes que o Subgrupo Itararé, que ãpresentam diversos tipos de es

truturas tectônicas (SoARES , 19741 , ou das variações de espessura
da unidade em questão ao fongo do Estado de São Paufo ( LANDIM,

19131 , ou de unidades internas a ela na faixa de afloramento pag

lista (SAÀD, 1971; SAAD øÍ aLíL, 191 91 '

nto Estruturaf

4.2.1

Às curvas de contorno estrutural foram obtidas a par
tir de informações geológicas presentes em mapas 1:250.000. Os ma

pas utilizados foram as falhàs de Campinas, do Projeto SapucaÍ (cP

RM, 1981) e a do convênio DÀEE-UNESP (DAEE/UNESP , 1982]. .

As linhas que são denominadas "curvas de contorno es

trutural-", são obtidas pela ligação de pontos de mesma cota de uma

superfÍcie. O processo de elaboração prevê a obtenção das cotas na

superfície de referência, o que é seguido pela interpofação de cur
vas equidistantes. Essas curvas representam, portanto, as díreções

Ma de Contorno Estruturaf
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da superfÍcie, reconstituindo o relevo atual- dela. O processo se

guido para a Õbtenção dos pontos cotados utilizou mapas geológi
cos e topográficos na seguinte seqtlência:

- Transcrição do mapa geológico para folha transpa
rente indeformável, com atenção principal para a área de ocorrên
cia da superfície de interesse (base e topo da unidade).

- Àjuste da folha transparente com os dados geológí
cos à folha topogrâfica de mesma escala.

- Obtenção de pontos cotados, localizados na

secção da linha de contato com as curvas de nivel.
- Interpolação das curvas de contorno estrutural' o

bedecendo-a e ao princípio de que a curva deve estar em área de

ocorrência da unidade subjacentes nos pontos em gue a topografia
tenha cota menor que a sua própria.

4 -2.2. Aná1ise Morfoestrutural

A anáIise morfoestrutural é um conjunto de técnicas
de foto ínte rpreta ç ão que permite a interpretação de estruturas téc

tônicas por meio da anál-ise das formas de relevo e drenagem, com

a utilização de model,os geomorfológicos obtidos em áreas de geolo
gia bem conhecida, Essa metodologia foi introduzida no Brasif por
PoNTE (1969), e desenvolvida inicialmente para a pesquisa de pe

tróIeo, Durante a década de setenta seu uso ficou restrito a pes

quísas acadêmi.cas, com os trabafhos de FIORT & SOARES, (191 4\ e

CASTRO (1978), vindo a ser retomäda com a reativação da pesquísa
de petróleo na Bacia do Paraná, que resultou nos trabalhos de

SOARES el alíi (1981a, 1981b, 19821 , e na Bacia do Amazonas (MI

RANDA, 1983} .

As etapas de deêenvofvimento da ánalise morfoestrutu
ral segue os passos da interpretação lógica, em que a fotoleitura
consiste na aquisição de dados; a fotoanálise a manipulação des

tes e a fotointerpretação a aplicação de model-os fotogeológicos
para a obtenção de informações estruturais. O tipo de elemento tex
tural utilizado pela fotoaná1ise, determina o caráter do trabalho,
se análise morfoestrutural de drenagem ou se de relevo.

inter



4 .2.2.1

O uso dos elementos texturais de drenagem para a in
terpretação estrutural, foi tentando inicialmente pelo tratamento
estatístico dos traços de fratura por NORTHFLEET ?,L o,Líi (19711 ,
depois por FIORI & SQARES (1974'), cASTRo (1978) e posteriormente
pelo uso de formas assimétricas, anelares e radiais por SOARES ¿¿

at-ií (1981a, 1981b, 19821 e MIRÄNDA (1983). As lineações de dre
nagem dão informações a respeito dos sistemas de falhas e de fra
turas, e podem identificar aftos e baixos estruturais; as formas
anelares e radiais permitem interpretações a respeito das atitu
des e de altos e baixos estruturais.

A anáÌise morfoestruturaf desenvofvida para a quadrí
cula de Campinas utiliza as lineações de drenagem, as formas de as

símetria e as formas anômalas (radiaís e anelares), obtidas em fo
tografias aéreas 1:60,000. A fotofeitura desenvolveu-se na seqtlên
cia que se segue 3

- extraçáo da rede de drenagem em estereoscópios de

espelho Wild.
- transferência da drenagem para folhas 1:90.000.
- redução para a escala 1 :130.000.
A fotoanálise consiste na identificação dos elementos

textur:ais e estruturais mencionados, classificados segundo SOARES

øf aLLi (1981a) . o roteiro seguido foi: preparação do mapa de li
neações de d.renagem col-ocando-se papel transparente sobre o mapa

de drenagem; identificação de alinhamentos de drenagem e zonas ho
rnó1ogas unidirecionais; preparação do mapa de assimetria e identi
ficação dos graus de simetria entre afluentes dos trechos finea
res selecionados conforme a classificação de SOARES ¿i. a.Lií, (op

cit)preparaçåo do mapa de formas anômalas, classificando-as segun
do o referido autor.

A fotointerpretação atribuiu significado estrutural-
às f ormas obt j.das peì..a f otoanálise, pelo uso de mode]os f otoi.nter
pretativos indicados por SOARES ¿Í o"I-íi (1981a, 198'1 b, 1982), por
MI RÀNDA (1983) e pelos modelos enunciados:

- Os alinhamentos de drenagem com encosta abrupta com

elementos de drenagem curtos, contraposta a encosta suave com e

lementos longos, são lnterpretados como traços de falhas de alto

AnáIise l"lorf oe strutural da Drena





- obtenção da atitude da superfície definida
três pontos.

. medição das dístâncias entre os pontos com régua

de cristal (0,1 nm) .

. obtenção da direção pela união do ponto de cota

intermedlária com o ponto de mesma cota obtida pela interpolação

dos pontos re stantes .

. obtenção do mergulho pela razão entre a altura
do ponto intermediário e a menor distância no plano horlzontaf en

tre a reta que estabelece a direção e o ponto de cota mínima'

- traçado das atitudes nas fotografj-as aéreas'

- transferência das atitudes Para as folhas topográ

ficas.

4.3. Mapeamento Faciol-ógico

Definidos os principais conjuntos litológicos e as es

truturas que os afetam tornou-se necessário uma análise faciológi
ca oreliminar Þara gue fosse possíve1 estabelecer o relacionamen
!q l/f e+r

to entre as fác.ies componentes das unidades litológÍcas e a inter
pretação dos processos responsáveis por elas e a recriação da pa

feogeografja local.
os trabalhos de VISCIIER (1965) , FISCHER & GOWEN (1969)

e SELLEY (1982) entre outros ressaltam a importância do uso de

perfis col-unares para a reconstrução ambientaL e a identificação
de modelos deposlcíonais. O Grupo Tubarão vem sido estudado por

meio de perfis colunares ¡ mas a maior parte desses estudos os uti
lizam para lnterpretações litológicas ou tectônicas (SOARES'1972;

SAè,D, 1 977; SANTOS , 1919; SAAD ¿f aL, '1 979; GRÀVEITOR e ROCHA-CA-¡4

POS,1983;CANUT]O,1985).outrosautoresentretantoosutilizapa
ra a identificação do motivo deposicionaf como é o caso de FTORT

eLANDI¡{(1980),POPP(1983),FRNcAeCÀI'DAS(1983)'NAWrl']o¿/v
a!-(1982',l,CAETANO-CHANGeLAIJDT¡1(1983),STE\¡AUX¿14¿(1984e
1985) , SOUZA FTLHO e STEVA.UX (1984) , CÀETANO-CFIANG (1985) ' CABRÀL

JR. e MCTA (1985) .

Os trabalhos de MTALL (1 917, 1978) propõe a incorpora

ção do uso de um código de fácies à discrição de perfis verticais'

pelos
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após o gue seu uso vem se tornando comum na literatura internacio
nal , a ponÈo de uma proposta de um código para diamictitos ter si
do proposta por EYLES e EYLÐS (1981) e EYLES ¿.t aL (1983), e uti
lizado posteriormente por EYLES e EYLES (1984a e b) '

O uso dos perfis verticais e do código de fácies é a

pticado a dados obtidos em sondagens ou em perfis de campo monta

dos em secções colunares. os principais problemas oferecidos por

seções de superfÍcie são a obliteração de estruturas pefa altera
çåo e pela interrupção da seq{lêncía vertical peJ'a ausência de a

floramentos, mas favorecem a identíficação da forma, orientação e

dimensões dos corpos.
Os trabalhos de campo foram novamente retomados para

efetuar trabalho ern detalhe nas áreas desprovidas de cobertura,

nas proximidades de Limeira no norte de Capivari, na área entre

Santa Bárbara do Oeste Piracicaba e fracemápo1is, e no vale do Rio

capivari próximo a Campinas e entre Monte Mor e Capivari' Diver

sas áreas vizinhas como.a Rodovía campinas-salt.o (sP) e a Rodovia

do Açucar (SP 3OB) estão sendo estudadas em projeto para1elo, mas

embora sirvam de referência não serão o objeto desse t¡abalho'
O levantamento em detafhe cob¡riu todos os aflora¡nen

tos das áreas referidas descritas com ctinômetro e trena e reple
sentados em perfís verticais que foram correfacionados com base

em sua altimetria, obÈida em plantas 1:10'000f e sua posição em

relação à base dos conjuntos lito1ógicos.
As seqtlências verticais obtidas foram interpretadas

à luz dos modelos faciológicos das figuras que constituem seqllên

cias ideais bastante discutidas na literatura. o código de fácies
util_izado para as seqllências ideais e para as obtidas em campo é

uma variação do código Proposto Por E]ILES ¿L a'L (1983) e MTALL

(1979) e está exPosto na figura 6.
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xo, flutdtzãção
tiI de åLlãsão

trÌ de è.tojânenlo

EiÌ de aÞlasão,depós1to 9lácio-mårlnho
depósitos de escô!¡egameîto e de fluxo

depóslbos de fluxo de deÈritos

AreDlto de ¡nrliLo fino a fìûo ¿ hê-
d1o
Àrenito de nluito fino a fÌno

gradado

lôm1naç5o prâno par¡ lela,lr neação

es!!atlf icaçào cruzàdã tèbulã!

estÌâtl f lcação cruzadâ acanalada

eslra tlf IcaOâo cruzãdã slqmoldàì

defósitos de fluxo de detritos

barras longi tudinals,depóslto rês ldual

preench Imen to de canal

leques aluvials

depósttos de cô¡¡ence de ¿ìenslda¿te

fluidlzaçâo,depõsitos de corlenbe de 1..

fluxo plðnar {reglne de fruxo superio!)

¡eqrme de fluxo lhterior alto

!e9lhe de llìrxo lnferlor l'lédj.o

tracão e sr-rspenção

legine de fluxo lnferior baixo

oscllação

osc i I.ìção forâ de fase

deFós i Èos de escorregalllenro,flurdização

decantação e fÌuxo de denstdðde em !egt-

fluxos de densldàde

f lu!d1zação,bloturbâção

ca 1nênto 9tac1èI ("droplng")

depósl roE paludåIE

nãrcas ondu Ladas s inétrlcas

narcas ondulãda s t¡uncanÈes
( " hunnockys" )

de formação pÌást1ca

I àhlniçào plano pa¡â le Iâ

â Itêr¡ånc ia l1Èo.Ió!¡ica rltnlca

ha¡cas dÊ onda s cavalgan!es

selxos esfarsos

f llmeÊ de ârglIa,plantas

onduladas, .micÌo cruzadas
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CAPÍTULO 5

MÀPEAMENTO L I TOE STFÀT I GRÁF TCO

As diver'sas atividades de campo e de escritório que

foram mencionadas no capítulo anterior pelmitiram a elaboração do

quadro geológico que será descrito e discutido à frente, à medi¿la

em que as inforrnações forem sendo apresentadas'
A mètodologia apticada para este trabalho: fotointer

pretação geológica, fotointerpre ta ç ão estrutural, tratamento de da

dos bibliográficos e anáIise faciológica, foi sendo utilizada à me

dida das necessid.ades surgidas durante o decorrer do tempo'Uma vez

realizada a fotoínterpretaç ão e os trabalhos de campo, foi neces

sário fazer a opeão para gue rm d.eterminado enfoque fosse detalha

do. No presente caso os aspectos e strati qrráficos receberam maior a

tenção; no entanto a seq{1ência de mapeamento 1ítoestratigráfíco, ma

peamento estrutural e anáIise faciológica ê adequada para que se

jam levantadas díversas hipóteses para guiar os trabalhos de maior

detal,he que esperamos que sejarn desenvolvidos em trabalhos futuros'

?o

5. 1 . Resultados

A fotointerpretação preliminar, com fotos 1:60'000

(USAF, 1964) apresentou eficiência quanto à definição do contato da

Formação Tatui com as rochas do Subgrupo rtararé, definição de cor

pos consideráveis de diabásio, e determinação das coberturas.No en

tanto, no que diz respeito à defínição de pequenos corpos introsi
vos e de limites faciológicos de pequena expressão morfológica ou

de pouco contraste de tom de cinza, as fotografias nessa escala a

presentam baixa eficiência. Já as fotografias 1:35'000 (Terra Foto'

1978) compensaram a perda de informações em tazão de sua maior es

cal-a e do melhor contraste e nltidez '
os modelos fotointerpretativos utilizados obtíveram

bons resultados quanto à identifícação segura de diabásio' ila For

mação Tatuí, de rochas crístalinas e de corpos de arenitos espes

sos, porém não permitiram uma boa diferenciação entre Lamitos e



díamictitos.
As unidades mapeadas foram a Formação Tatui, o emba

samento cristalino, as coberturas inconsolidadas de vertente e es

pigão (rpcve) e de fundo de vale (Qcfv) , os corpos de diabásio e

as unidades do Subgrupo ltararé: unidade I (Arenitos em granode

crescência ascendente) , unidade II (Lamitos) ' Unidade III (Lamítos

e Diamictitos) , unidade IV (Arenitos) , unidade V (Diamictitos e A

renitos) , unidade VI (Arenitos com marcas onduladas) e

VIf (Diamictitos Vermefhos) .

a ocorrência de rochas cristalinas é caracterizada
por áreas de tonalidade escura, alta resistência à erosão, tropia
elevada (orientada e muito orientada), baixa permeabilidade- A

principal dificuldade apresentada para o seu reconhecimento col
siste na presença de solos espessos que se confundem com coberÈu

ras de verLente e de espigão. A área de sua ocorrôncia está apre

sentada na figura I com predomínio do relevo de morros-
A Formação TatuÍ ê muito bem caracterizada em foto

grafia aérea pela ocorrência de duas quebras negativas continuas
que separam zonas fotolitológícas resistentes, com tonafidade cfa
ra e com mosqueamento característico. À quebra negativa de sifti
tos e arenitos muito finos, com cores avermelhadas, cimento cal
bonáticos, com alguns nívels conglomeráticos relatados por SoARES

(19721 , FÛLFARO øi LLii (1984t, STEVAUX Q.t aLii (1984 e 1985). A sua

área de ocorrência apresenta relevo de colinas amplas (figura J-) .

Os corpos de diabásio apresentam tons escuros indi
cando solos com alto teor em ferro e argila, m.icro-refevo marcada

por ocorrência de bfocos ' encostas resistentes e muito res.isten
tes embora sem cornijas. A drenagem frequentemente apresenta-se
com barramento, com coberturas de fundo de vale a montante e cor
redeiras a juzante; encontra*se controlada por traços de fratura,
com encostas abruptas assocíadas I e, comumente os pequenos cursos
encontram-se interrompidos em charcos suspensos.

As coberturas apresentam tons muito cfaros, densidg
de de drenagem, resistência à erosão e feições de micro-refevo nu

los, com ì-argos como formas anômafas. os depósitos de fundo de va

l-e, com diversos nÍveis de terraço apresentam lagoas riniformes'
e tem .seu limite superior na quebra negativa ma.is baixa da encosta.

Às coberturas de vertente e de espigão correspondem

uni d ade



å depósitos gue constituem supdrfÍcies de baixa dectividade com

lagoa¡ circulares situadas no topo dos interflúvios ocupando é
reas com relevo de colinas ampl"as (Figura 1) , ou ao longo de encos
tas com decfividade de até 58. As ilo primeiro tipo correspondem
às coberturas de espigão, correl acionávei s ã Formação Rio Claro, e
as do segundo tipo às coberturas de vertenter mais jovensre as ve
zes originárias do coluvionamento das do primeiro tipo. Ambas com

preendem arenit.os maciços, inconsolidados, às vezes com alguma ma

triz, cores amareladas ou avermelhadas, com linhas de seixos. For
mam manchas isoladas nos espigões, testemunhando restos de uma su
perfície de agradação que. teve caimento de para w.

As unidades do Subgrupo Itararé mais facilmente iden
tificáveis são os arenitos, que apresentam quebra negativa bem mar

cada, resistência à erosão elevada (resistente e muito resisten
te) , perrneabitidade alta e tonal,idade clara. A distinção entre os

diversos tipos só é feita pela sua posição estratigráfica.
Os lamitos e os d.iamictitos formam um conjunto carac

terizado por tons médios, baixa permeabilidade, variando graus de

resistência à erosão e frequentes rupturas de declive.

5.1 .1 . Unidades do Subgrupo ftararé

As diversas unidades mapeadas no Subgrupo ltararé
formam um conjunto complexo, em que as diversas rel.ações de conta
to nem sempre podem ser observadas por estarem encobertas. As re
giões próximas à Campinas, Monte Mor, Limeira e Caiubi possibili
tam a observação das relações entre .as unidades f e II; IIr, IV e

V; fII e VI e VI e vII, permitindo a elaboração da fiqura 7,

5,1.1.1, Unidade I Àrenitos em Granodecre scênc i a Ascendente,

A unídade I corresponde aos arenitos que ocorrem na

base do Subgrupo ftararé na região de Carnpinas, eom secções tipo
na Estrada Municipal para a Empresa Lix, na Rodovia dos Bandeiran
tes próximo ao pontilhão da avenida Dunlop e na estrada Campinas

Capivari no pontilhão da Fepasa. Fora da área de trabalho ocorrem
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em fndaiatuba e em Sorocaba.
A litologia característica compreende os arenitos gra

dados, embora eles possam ser maçiços, ou com estratifj-cação cruza
da. Outros tipos litológicos compreendem diarni ctitos , cong }omerados
e l-entes lamÍticas. A unidade encontra-se assentada sobre as ro
chas do embasamento cristalino e sobre lamitos da parte inferiorda
Unidade II, com o= qrrui= está interdigitado. O contato superior é

gradatlvo com os siltítos da parte superior da. Unidade II.
As principais litofácies identíficadas nessa unidad.e

são os diamictitos maciços (D** a D.m (c) ), os conglomerados com es

tratificação cruzada (Ga) os arenitos gradados (Ag ), ': arenitos
com estratificação cruzada (At,/Ac) , os diamictitos acamado= (Drn= (.))
e os arenitos maciÇos (Am) .

5. 1 . 1 .2. Unidade fI LamiÈos

A Unidade II corresponde a um espesso pacoÈe de fami
tos individuaf i z ados na parte inferior do subgrupo ftararé. os têr
mos IÍÈo]ógicos caracterÍsticos são os lamitos ritmicos na porção
inferior e siltitos na superior. As secções-tipo afforam nos ar
redores do Campus II da PUCC e na Rodovia dos Bandeirantes Km 96 e
97 ern Campinas, e nas proximidades de HortoÌândia, Fora da área de

trabalho ocorrem ao su1 de Indaiatuba, em Salto e em Itu onde apre
senta seixos pingados.

Essas rochas encontram-se assentadas sobre o embasamen

to cristalino, interdigíta-se em sua parte inferior com a Unidade
I, a qual recobre com os siltitos d.a parte superior. Seu contato
superior não é observável na área de trabafho porém é gradativo
como a Unidade fII na Rodovia do Açucar. Em Hortol-ância apresenta
fauna fóssi1 composta por espécies cle Phestia, Nucufopsi s , Edmond i a
(?) e folaminÍdeo indeterminado (ROCHA CÀMPOS e ROSLER 1978) .

As litofácies reconhecídas nesta unidade foram os la
mitos maciços (Fm) , os lamítos acamados (FI-Fc) os ritmitos (Fl) ,e
os siltitos (Fc e Fm) .
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5.1 .1 .3. Unidade III Lamitos e Diamictitos
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A Unidade III constitui-se de uma associação entre la
mitos, diamictitos e arenitos persistente desde as partes mais in
feriores do Subgrupo ÏÈararé até as mais superiores. Encerra cor
pos de arenito e diamictito com proporções mapeáveis e que foram

designados como Arenitos (Unidade IV) e Diamictitos e Arenitos (U

nidade V) .

Os principais termos lítológicos sâo siltitos, folhe
thos, ritmitos e diamictitos, cinzentos, com intercalação de areni
tos predominantemente muito finos, As melhores ocorrências encon

tram-se em ¡{onte Mor, Santa Bárbara do Oeste' Caiubi, Limeira, na

Anhanguera a norte do Rio Piracicaba e em Capivari, onde ocorre a

fauna fóssiI homônima, Neste Saztgo foram reconhecidos Peruvispira
delicata, Atte4ua'qe:I1_g sP nov ' Limipecte
ra grossopunctata, Strebtopteria sp, Phestía sp,bivalves indetermi
nados e colunas de crinoides (MENDES 1952 e ROCUA-C,\¡rII,'O s 1966).

As relações de contato com a Unidade rT é gradativa
na Rodovia do Açucar, como já f,oí referido, e com a Unidade vI é e

rosiva, como pode ser visto no km 131 da rodovia do Açucar'
As principais titofácies reconhecídas nessa unidade fo

ram os folhel,hos (Fl) , siltitos (Ft e Fm) , arenitos muito finos(Ap,

Ad, Ao) , diamictitos fluidizados (Dmmr) e diamictitos estratifi.ca
dos (Dms) , calcáreos aïenosos (Ac) e calcáreos siltosos (Fc) , os

d j ami ctitos espessos

5.1 . 1 .4. Unidade IV Arenitos

A Unidade IV constitui-se de vários corpos de areni
tos que ocorrem em vários níveis estratigráficos dentro da unidade

III. Os principals termos 1iÈoIógicos são os arenitos conglomeráti

cos, e os arenitos médios e finos, acÕmpanhados de corpos de con

glomerados I lamitos e carvão.
As principais ocorrências podem ser encontradas em Mon

te Mor, santa Bárbara do oeste, capivari e entre Limeira e America

na. Os conLatos inferiores são erosivos, frequentemente afetados
por diápiros, Os contatos superiores são brancos ou parcialmente
gradacionais com a unídade III, mas são de carater erosivo com a u
nidade V.

ivariensis, &þylg-Spg
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I

A ocorrência mapeada em Monte Mor contém a tal-oflora
hornôníma composta por Lepidodendhun pedroanun' Lycopodlopsis pe

droanun, Lycopodiopsis pechoanus, L'Derby' Rhacopteris cf chubu

tiana,R. cf ovata (P seudoshacopterÍ s ) , Botrychiopsis cf plantiana,
Noeggerathiops i s hislopii, Paracalamitales Australis, entre outras

forr.nas, além do concostráceo Eaia e o euripterÍdeo cf$ Eurypteres
(MILLAN 1972, 1974, 1975) , A ocorrêncía mapeada na estrada para

Cosmópolis poderia conter restos de lame l-ibrânqu ios (Barbosa' co

municação pessoal in Barbosa e Gomes 1958) , rnas a ocorrência não

foi confirmada em camPo.

As litofácies reconhecidas foram os arenitos com es

tratificação cruzada tabular (At) e acanalada (Ac) , areniÈos mui

to finos (Ae, Àd, Ao) , arenitos com marcas onduladas (Ao) 
' conglo

merados maciços (Gm) e com estratificação cruzada (Gt) , Iamitos com

carvão (Fmc e Fl-c) , lamitos arroxeados (Fm) '

5.1.1.5.

A Unidade V compreende um corpo lenticular constituí
do por diamictitos com corpos de arenit-os' Sua secção tipo encon

tra-se na Rodovia Campinas -Capivari entre os quilômetros 34 e 37 '
onde RocHA cAMpos øt aLií (1977) estudaram as linhas de bfocos a
Ii presentes.

O contato basal é erosivo com as Unidades IIf e IV e

seu contato superlor não pode ser observado. As principais Iitofá
cies reconhecidas foram os diamictitos maciços (Dmm¡ 

' os diamicti
tos com clastos estriados (Dmms) , os diamictitos deformados (Omm

(d)) , os bfocos em linha (Gm (s) ) oS arenitos deformad.os (Atd e Acd)

e arenítos com estratificação cruzada acanalada'

Unidade V Diamictitos e Arenitos

Esta Unidade corresponde ao que foi denominado como

Membro Tupi por BARBOSA & ÀLMEIDA (1949\, ALMEIDA & BARBOSA(1953).

BARBOSÀ & GOMES (1958) e Formação Tietê por FÚLFARÔ ¿Í a'Lií 1984i

constitui o conjunto arenoso que ocorre na parte superior do Sub

1 .6. !_n fggq"-yT At""itos ""* Ma..
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grupo Itararé, com af l-oramentos tipo na rodovia do Açucar entfe
os kms 132 e 136 e na cidade de Tupi ao longo da rodovia Piracica
ba- Santa Bárbara.

' os arenitos muito finos e finos são predominantes em

bora arenltos de granuÌação médía e grosseira sejam comuns'Secun

dáriamente ocorrem diamictitos lamitos, calcáreos e carvão' A uni
dade faz contato superior transicionaf com a Formação Tatui, guar

da relaÇões ainda desconhecidas com a Unidade VII e faz contato
brusco, erosivo em parte com a Unidade ITI-

Na área de trabalho ocorre na porção oeste, nos espi
gões entre Monte Mor e Santa Bárbara do oesÈe e a norte de Capiva

ri, Fora da quadrícula de Campinas ocorre em Mombuca e em CerquÍ

tho onde encerra as jazidas de carvão de Bairro Aliança e Mato Se

co e a taloffora de Cerquilho, com Glossopteris, Gangamopteris'

Noeggerathipsis e coníferas do típo Paranoclailus (DOLIANfTT & MI

LLAN 1972) .

As principais litofácies reconhecidas nesta unidade

foram os arenitos com marcas onduladas (Ao) , arenitos muito finos
(Ap e Ad) arenitos estratifícação cruzada sigmoidal (As) ' areni
tos com estratificação cruzada tabul'ar (At) e acanalada (Ac), con

glomerados macÍços (Gm) , diamictitos lamíticos (Dmg (r) ) , diamic

titos fluidízados (Dmmr) , 1amítos com carvão, calcáreos Silicifi
cados (Sm, So) .

5.1 .1 .7. Unidade vfl

Esta unidade constÍtuÍ um conjunto complexo cuja ca

racterístlca prj-ncipal é a cor veïmel-ha, e por essa razão vem sen

do correfacionada à Formação Aquidauana (COTTAS & FIORI ' 
'1 980) 'Na

área de trabal-ho ocorre na região de Cosmópolis, geralmente em a

floramentos esparsos gue não permitem o estabelecimento de uma se

ção típica adequada,
os prlncipais tipos litológicos são os arenitos ' os

diamictitos e os lamitos vermefhos, Secundariamente ocorrem cafcá

reos silicificados. As prì-ncipais fácies reconhecidas foram ás já
referidas para as Unidades IIITIV e vI porém aPresentam ainda con

glomerados com estratíficação cruzada (Gz) , diamictitos arenosos

Diamictitos Verme lhos



(Dms (c) ), lamitos arroxeados (F1f Fm)

(Sm, So, Sa).

5,2. Discus são

5.2.1 . Coberturas fnconsolidadas

Em reLação às técnícas de foto- interpretação geológi
ca e mapeamento lito-estratigráfico verificamos que o fator que

traz maior irnprecisão é a presença das coberturas inconsolidadas.
A foto-interpretação geológica pelo método lógico (SoARES e FroRr
(1976)) está baseada na análÍse de feições erosivas e utiliza de

modelos geomorfológicos erosivos para a interPretação. No presen

te caso, a maior parte da área está total ou parciaLmente encober
ta por vários tipos de sedimenlos inconsolldados. Nesse caso sur
ge a questão: quando as coberturas devem ser mapeadas e qual ã
classificação deve ser utilizada para a discrimínação dos seus di
versos tipos.

O critério de mapeamento utiÌizado considera a cober
tura quando ela encobre todas as formas de relevo relacionadas à

rocha subjascente ou encobre o suficiente para que não seja poq

sÍvef a definição dos contatos formacionais. O principal problema

dessa opção é gue a área considerada encoberta é ampliada enorme

mente i em contrapartida a segurança para o mapeamento das unida
des consolidadas é aumentada.

O mapeamento dos diversos Èipos de coberturas consi
derou sua sítuação geomorfológica. As áreas cobertas foram portan
to cfassificadas em coberturas de espigão, de vertente e de fundo

de vale, Deste modo essas unidades podem ser mapeadas como unida
des litoestratigráficas sobre as guais podem ser tecidas conside
rações genéticas e estratigráficas a partir da forma e conteúdo
litológico dos corpos,

As coberturas de espigão são correlacionávei s as co

berturas denomínadas como Formação Rio Claro (BJORNBERG LÀNDIM

1g661 , Formaçao P.irassununga (FRETTAS et alt i 1'g7';;.f.e=t"" unida
des correspondem aos depósitos inconsolidados mais antigos atrl
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buídos ao Terciário-Quaternário ' PeIa nossa maneira de ver são

testemunhas de uma superfÍcle de agradação em cujo inÍcio haviam

raras formas aluviais que foram cobertas por colúvios.
A superfícle referida acima deve ter correspondído

ao "porto interflúvio" dos rios capivari e piracicaba e Piracica
ba -Mogri-Guaçu. A raridade dos sedimentos aluviais deve estaT re
Iacionada à ausência de áreas altas confinando uma bacia, como no

caso da Formação Rio Claro. A Presença de lagoas no espigões co

bertos por essas unidades é atribuÍdo por BJORNBERG e LANDIM(1966)

a restos da antiga drenagem e por CABRAL JR. e È1OTTA (comunicação

pessoal) à formas dissolução, Pelo nosso entender são formas de e

xudação do Iençol freátj-co, visto que suas formas são semelhantes

às encontradas em regiões semi-áridas da Bahia e dos Estados uni

dos (RAy, 1963) . O conteúdo litoJ-ógico mostra portanto . predomí nio
de areias argilosas maciças (coluvionares) sobre raros arenitos
estruturados e argilas de rios esporádicos e lagoas de exudação.

As coberturas de fundo de vale são atribuÍdas ao Qua

ternário e são originados por barramentos locais da drenagenr- Apre

sentam diversos níveis de terraços separados por alguns metros que

devem representar os estágios deerosão da barragem' Alquns dos de

pósitos estão associados à drenagens situadas sobre o espígão; nes

ses casos os aluviões devem ter idade similar às dos colúvios na

sua parte j-nferior' porém manti-veram-se em desenvolvimento até re

centemenle. As explorações para cerâmica Permitem identificar a

existência de depósitos arenosos (canais ?) e argilosos (planícíe

de inundação?) , porém não permj-tem descrição faciológica detalha

da.
os depósitos d.e vertente são de idade correfata á dos

aluviões, pois mostra interdigitamento com eles' Constituem depó

sitos de titologia variada, formados por coluvionamento de rochas

intemperizadas e das areias dos depósitos de espigão. As cobertu

ras podem portanto serem agrupadas em um sÍstema deposicional de

espigão, mais antigo onde os colúvios predominam sobre alúvíos e

elúvios; e em um sistema de vertenÈe e fundo de vafe onde coexis

tem lateralmente os colúvios e os alúvios.

5.2.2. Critérios de Mapeamento do Subgrupo Itararé
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A análise das propostas de definição do Subgrupo IÈa

raré dentro do Grupo Tubarão demonstra gue a partír dos primeiros
trabathos os critérios utifizados para sua definição foram genéti
cos. A presença de "til,itos" foi consideracla até recentemente co

mo indicadora de cfima e deposição glaciaI, elementos fundamentâis

para a definição do Subgrupo Itararé.
Em Santa catarína a aplicação desse crítério foi gran

demente auxiliada pela ocorrência de carvão nas camadas superiores

do crupo Tubarão, vindo a reforçar o conceito do cÍclo pós -glaci
aL Em São paulo e no norte dO Paraná os carvões ocorrem no sub

grupo Itararé junto aos "tilitos" o que levou à sua eliminação co

mo fator determinanÈe de condições pós glaciais' O final do gla

cíal foí portanto considerado coTa .: maís alto "tilito" da coluna

conforme o conceito de PÀCHECO (1927 I .

o criÈério do úItimo acarreta un problema

gue é provocado pela falta de continuidade d.os corPos de diamicti
tof proporcíonandÕ diferentes espessuras para a F¡n' Tatuí, confor
me alertou SOARES (1972\ . Nesse trabalho o referido autor conside

rou a existência de um ciclo glacial e de um pós glacial no Grupo

Tubarão, caracterizou a Formação Tatuí como um conjunto de sifÈi
tos com corpos de calcáreo e silex, separados dos arenitos e dia

m.ictitos da Formação Itararé por uma superfície parcialmente ero

siva, A partir desse trabalho o topo do Subgrupo passou a ser mar

cado pelo diamictÌto ou corpo espêsso de arenito mais altÕ na co

Iuna do Grupo Tubarão. O evento discordante é contestado por SAAD

(1977) que não o identificou por FÚLFARO ¿t aLíí (1979) que o re

conhece apenas na porção leste do Estado de São Paufo, e por STE

VAUX ¿¿ aI-íí (,1 984 e 1985} que identificou passagem gradacional

entre as unidades ern Cerquilho'
A parte dessa polêmica o fato é que a Formação TatuÍ

é facilmente indj-vidua I i z ada quer em fotografias aéreas onde aPa

rece com encostas íngremes com quebra negativa bem marcada na ba

se; quer em afloramentos e sondagens Porque apresenta caracterís
tica homogeneidade litológica com seus siltitos e arenitos muito

finos; guer em perfís radioativos pelo comportamento regufar da

curva de raios gama.

os "tilitos" também foram utilizados para a subdivi
são interna do Subgrupo Itararé' Essas rochas eram consideradas
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contínuas e as propostas de BARBOSA e ALMEIDA (1949\ , BARBOSA e

cbr'lns (1958) são exemplos tipicos desses conceitos. Afém dos "ti
litos" outro critério genético adotado foi o reconhecimento de ca

madas marinhas, em geral utilizadas em conjunto com os "tilitos" '
como fez LANGE (1956)' SANDFORD e LANGE (1960) e LOCZY (1964', '

A substituição dos critêrios genéticos por critérios
litológicos começou a ser f,eita por meio dos trabalhos da Petro

brás em santa catarina, os "tilitos" como têrmos genéticos e os

diamictitos como rochas, deixaram de ser utilizados para a identi
ficação de unidades do Subgrupo Ïtararé devído ao seu caráter len

ticular e sua ocorrência generalizada. Em Santa Catarina, a divi
são trÍp]ice obtida (Figura 8) foi resultado de mapeamentos facio
lógicos regionais que identíficaram dois pacotes argilosos separa

dos por um arenoso. os anbientes e as fácies genéticas interPreta
das na oportunídade independem das unidades litoestratigráfi cas(Fi

gura 8).
Em São Paul-o o uso de critérios lítoIógicos foi uti

lizado por soARES øi. e!-iL (19'771 e LAND]M e SOARES (1979) gue j-

dentificaram duas unidades arenosas separadas por uma argilosa e

porsÀAD(19l7leSANTOS(1979)queídentíficaramduasunídadesa
renosas alternadas por duas argilosas. Essas, entre outras contro

vérsias não admitern aínda a formalízação de unidades Iitoestrati
gráficas no SubgruPo ltararé.

Mais recentemente FULFARO ¿t a'tLi (1984\ propuseram

a utilização do têrmo Formação Tietê para o pacote arenoso situa
do abaixo da FormaÇão Tatuí, correlacionável à Formação Rio Boni

to. por sua vez, CAETANO-CHANG 1985 propôs uma nova subdívisão pa

ra a área de Ìtararé-rtaporanga , ligej-ramente diferente da propos

ta por SAAD ('1 g77l e SANToS (919\ . Ambas as propostas guardam en

tretando resguícios dos critéríos genéticos, visto que FULFARO ¿.t

a.,Líi (1 984) usam o termo "ciclo deltáico mais alto" para a Forma

ção Tietê, e CAETANO-CHANG (1985) relaciona as cinco unidades por

e]-adefinidasaossistemasdeposicionaisidentificadosnaregião'

5.2.3. Unidades Lito*estrat igráfica s lnformais

Deve haver uma preocupação de que seja feita uma de
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FIGURÀ 08 Resumo das Unidades Litoestratigráficas '
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t983; PoP 1983; STEVAUX 1984')
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finição baseada em critéríos exclusivamente 1itológicos. Ao con

trário do que postula CAETANO-CHANG (1985) : "o mapeamento genéti
co permite o mapeamento lÍtoesÈratigráfico" acreditamos que o ma

peamento genético permite entender as difículdades de se mapear

as possÍveis unidades litoes tratigráfi cas do Subgrupo rtararé'
Neste trabalho foram mapeados sete unidades infor

mais. Dentre elas as Unidades I, IV e V aPresentam expressão loca

lizada porque estão confinadas ã bacias do embasamento ou Porque
são lenticulares, enguanto que a Unidade II dificilmente pode ser

diferenciada da unidade III em distâncias regionais. PoltantÔ as

unidades que poderiam vir a ser formalizadas são a Unidade VI , a

Unidade VII e o conjunto das Unidades I e V.

A Unidade VI corresponde ao Membro Tupi de BARBoSA e

ALMEIDA | 1g4g, à Formação Tietê no conceito de FULFARO zt dL 1984 1

à Formação Rio Bonito designada para cerquilho por STEVAUX øt aI]-L

(1984 e 1985) e à grande parte da unidade v de CAETANO-CHANG (1985).

A Unidade VfI é inconfundÍvel deviclo à sua cor vermelha-arroxeada,

embora essa seja cor de alteração; dentro del-a há dois conjuntos
que poderiam ser mapeados caso não houvesse a cobertura: a Parte
superíor, correlata à Unidade V e a inferior correlata à parte mé

dia e superior da Unidade III.
o conjunto formado pelas demais unidades poderia ser

mapead.o e subdividido em membros representados pelos diversos cor
pos arenosos das Unidades I' IV e V.



CAPfTULO 6

MAPEAMENTO ESTRUTURAL

6.1 . Resuftados

A sÍtuação estrutural das rochas que sobrepõe-se ao
subgrupo Itararé foi descrita pÕr SOARES (1974) . Neste trabalho o
referido au.tor considera gue tais rochas estejam dispostas em três
homoclinais que dominam a faixa de dobramentos no Estado de São

Paulo.
Os referidos homocllnais apresent.am mergulho suave

para oeste e encontram-se perturbados por diversos típos de estru
turas focais tais como domos, horsts e grabens, sistemas de fa
thas e falhas isoladas. A área de trabalho situa-se na porção sul
do homoclinal do Rio Tíetê, onde, segundo o referido autor háama
ior concentração de estruturas dômicas conhecidas da bacj-a. Àlém
dos domos o sistema de horsts-graben de Pau D'aIho e os sistemas
Lineares de falhas de Rio das Rochas - Pirac i caba , Ipeúna e Passa
CÍnco-Cabeças são as est.rutuïas de maior expressão na regÍão.

Os dados estruturais específicos ao Subgrupo Itararé
são apresentados por LANDfM (19131 , por S?\ÀD (1.977) e SÀAD ¿i L

Lii (1979) , que trabafharam com valores de espessura de sedimento
da unidade. Segundo as informações de LANDIM (1973) a quadrÍcula
de Campinas situar-se-ia na parte superior de uma calha deposicio
nal alongada a N20V{, incluindo Presj-dente Prudente e Carfota Prenz

nas áreas de maior subsidência. Os trabalhos de SAÀD (1977)e SAAD

zt a,Líi (1979) confirmam a sítuação descrita mas demonstram a va
riação de comporÈamento tectônico da área como pode ser visto na

figura 9.

Na falta de informações mais detalhadas, a respej.to
da geologia estrutural e tectônica da área de trabalho foram eIa
borados os mapas de Contorno Estrutural e Anátise Mor f oe strutura-I.

6.1 .1 . MaÞa de Contorno Estrutural
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o mapa realizado sobre a folha Campinas (DAEE-UNESP-

1982) apresenta forrnas estruturais menores que as descritas Por
SoARES (19741 . A base do subgrupo Itararé apresenta direção geral
N20E com mergulho para W' embora esteja afetado pelo alto do.capi
vari com eixo N85W e o alto de Jaguariuna com direção.N40w (Figu

ra 10)

O topo do Subgrupo apresenta-se disposto em três ho

moclinais. o homoclinal do baixo Capivari apresenta direção N75E

com mergulho Nw e se desenvolve entre o rio Tietê e Mombuca. Está

cortado por um sistema de horsts e grabens orientados N15WeN15E.

O homoclinat do Piracicaba corresponde à área entre Mombuca e o

suf de Limeira, com direção N20E e mergulho WNW; a principal fei
ção dessa estrutura é o bloco adernado de Tupi. o homoclinal de

Limeira desenvolve-se do su1 desta .cidade até alguns km a norte
do ribeirão Tabajara, com direção N60E e mergulho Nw sua princi
pa1 feição estrutural compreende um sistema de horsts e grabens o

rientad.os a N30W.

o mapa de contorno estrutural obtído a partir do pro
jeto Sapucai (Figura 11) concorda em grande parte com o já descri
to, Algumas diferenças são notadas como uma orientação N50W Para
o alto do Capivari e a identificação de duas estruturas no rio Ca

manducaia (N85W) e no Rio Jaguari (N50W) . No homoclinal do Capiva

rí identifica-se apenas um graben localizado entre os ribeirões
Lambari e Tijuco Preto e disposto N408, a1ém de um baíxo estrutu
ral..próximo à inflexão para o homoclinal do Pirac.icaba' Neste, des

taca-se estrutura dômica fechada envofvendo parte do bloco aderna

do de Tupi e com expressão sub-local'. No homoclinal de Limeira es

tão bem definidos os horsts dos córregos Tatu e Pinhal- e do Ribei
rão Tabajara, orientados a N3Oow.

6.1 .2. AnáÌise Morfoestrutural

As técnicas de análise estrutural que foram utiliza
das permitiram a interpretação de alguns elementos estruturais Io
caís, embora cada uma delas tenha apresentado resoluções diversas'
A análise do relevo foi a técnica que melhor definlu a atitude de

camadas, porque é o único método guantitativo entre os que foram
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utilizados. À análise da drenagem permitiu a identificação de sis
temas lineares de falhas e de sístemas de fafhas isoladas através
do mapa de lineações de drenagemi no enÈanto o mapa de formas anô

malas e o de assimetria não apresentaram informações significati
vas (Figura 12 abcd) .

A anátíse do relevo apresentou o inconvenienÈe de a

presentar informações apenas nas áreas desprovidas de cobert.ura.
Ainda assim seus valores de direção e atitude foram compátiveis
com os encontrados em campo, tendo apresentado predomÍnio d.e rumo

de mergulho pâra oeste e sul (Figura 12b) .

A anáIise das lineações de drenagem forneceu um mapa

que apresenta alta densidade de elementos curtos (llneações de dre
nagern) e um grande número d.e el-ementos longos, não paralelos às

rupturas e quebras de decfive (alínharnentos de drenagem discordan
tes). Os elementos curtos deverão ser tratados estati sti- camente

no decorrer do ProjeÈo Capivari, e os elementos longos foram in
terpretados como traços de fathas e sua distrÌbuição. analisada. A

principal estrutura interpretada foi.o sistema linear de Cosmópo

Iis (Figura 13), um conjunto de traços de falha dispostos N30E ao

longo de uma faixa com cerca de guarenta km de extensão e dez de

largura. Dois sistemas de falhas isoladas apresentam-se em desta
que, o sistema de Santa Cruz da Boa Vista (N20w) e ode SalÈo Gran

de (N6 0w ) (Figura 13).
As análises das formas anômalas e de assimetria apre

'sentam baixa confiabítídade uma vez que em nenhum dos casos apre
sentaram formas ramificadas compfetas, as de maior confj-abilídade
segundo SOARES øt alii (1981). No entanto diversas formas ramifi
cadas incompletas puderam ainda ser identificadas (Figura 12 c e

d) ; as formas radiais não apresentaram nenhuma forma estruturada,
as formas anelares foram interpretadas como linhas de forma de a.I

tos e baixos estruturais, e as formas assimétricas interpretadas
como indlcadores do mergulho das camadas ou do movimento relativo
das falhas.

O confronto dos diversos mapas em uma única carta in
tegrada (Figura 13) permitiu o apuramento dos resul-tados. Ao se

comparar os mapas de atitudes obtidos pelo reÌevo e pela drenagem

observa-se que nas áreas cobertas, pobres em informações da a

náfise do relevo, a análise da assimetria permite a inferência de
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mergulhos. Nas áreas de afloramentos algumas formas de assimetria
demonstram re.Iação apenas com os processos geomorfológicos e pude

ram ser eliminados com o auxílio da anáIise de relevo. o confron
to do mapa de assímetria com o maPa de lineações permite a inter
pretação do movimento relativo das falhas.

A comparação entre os mapas de formas anelares, de

assimetria e de análíse do relevo permite a interpretação estrutu
ral de algumas das delineações fornecidas pelas formas anelares. A

figura 13 mostra os diversos baixos e altos estruturais baseados

em formas ramifícadas incompl-etas e em formas simples completas '
Estas estruturas também deverão ser verificadas em campo e Por
geofísica.

6.2. Discussão

Todas as técnj.cas aplÍcadas para aná1ise estrutural
da quadrícula de Campinas säo de cunho regional. Os estudos estru
turais fizeram apenas o reconhecimento de algumas prováveis estru
turas que deverão ser detalhadas por outros métodos. Dentre as téc
nicas utilizadas a análise de relevo mostrou-se bastante eficien
te em áreas denudadas, a anáfise da drenagem é indicada para 4
reas cobertas e a anáIise das lineações de drenagem pode vir a se

mostrar eficiente para a identificação de altos e baixos caso se

jam aplicados os tratamentos estatísticos recomendados por PONTE

(1969) e cASrRo (1978) .

As esturutras detectadas não são suficientemente de

talhadas para que seja feita uma anáIíse tectônica aprofundada En

tretanto al-gumas evidências podem ser discutidas a priori:
a - os traços de falha à nordeste da quadricula são

paralelos às estruturas do embasamento, em particular à falha de

Campinas.
b - os traços de falha à noroeste e nornoroeste são

paralelos às díreções da estrutura de Pau d'AIho e os sistemas fi
neares de falhas de Rio das Rocha s-Piraci caba-Charqueada e do Rio

Cabeças-Passa Cinco (SOARES 197 4\ .
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c - as falhas e al-tos estruturais reconhecidos
interferem na deposição do Subgrupo rtararé.

nao
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d - algumas fal-has l-imitam corpos básicos e

desaparecem na área de ocorrência dos sils-
Essas evidências indicam que o evento tectônico que

ímprimiu a maíor parte d.as estruturas tenha se desenvolvido poste

riormente à deposição da unidade. É possÍvel que tenha havído mais

de uma fase visto que. há falhas anteriores e posteriores às intru
sões básicas. SOARES 1197 4l e FÛLFARO ¿t aL 11 982) postularam gue

o principal periodo evolutivo das estruturas tenha sido concomÍ

tante à reativação Wealdeniana. Nesse mesmo trabalho SoARES (op.

cit.. ) sugere que a atuação tectônica tenha se iniciado já anterior
mente, no que é apoiado por SOUZA FILHO (1983) que indicou a exis
tência de um evento compressívo na passagem Permiano- Triássico ,

que teria se re sponsabi 1i z ado pelo domo de Pitanga.
As informações disponíveis na área não perrnitem te

cer considerações aprofundadas em relação à idade do tectonismo,
mas é provável que as falhas tenham estilos semelhantes às descrí
tas por SOARES 1197 4l já que podem ser relacionadas aquelas pre

sentes nas unidades sobrej ascentes.
os trabalhos de LANDTM (1973) e SAÀD ¿Í- o-t-ií (1979\

que estudaram a evotrução tectônica do Subgrupo Ttararé consideram

a área paulista como uma sub bacia compartÍmentada à NE pel-o arco

da canastra e a Sw pefo arco de Ponta Grossa. sÞ'p.D øt aLii (op.

cit.) identificaram dols pulsos de deposição na unidade, al-ém de

mosÈrarem que a àrea do Alinhamento do Tietê comportou-se como é
rea persistente em subsidência e gue a área de trabalho foi mais

subsidente à sudoeste e chegou a apresentar uÍì alto na região de

Rio das Pedras e Limeira.

q?

outras



CAPfTULO 7

I'{APEAMENTO FACIOLÓGICO

7.1

As unÍdades 1i toestratigráfi cas são conjuntos onde
podern ser identificadas dlversas litofácies relacíonadas em um ou

rnais conjuntos faciológicos. A figura 14 mostra a ocorrência das

diversas fácies identificadas nas d.lversas unidades mapeadas. Co

mo pode ser observado na referida figura as litofácies estão ali
agrupadas em cinco categorias: os arenitos,ra6ottnlo*erados, os dia
mÍctitos, os lamitos e os calcáreos.

AnáIise Facioló .Ica

t-t-t.

7.1.1.1

Fácies de Arenítos

Arenitos imaturos, amarelos, variand.o de conglomera
dos até argila laminada. Os ciclos são repetidos em espessurasque
podem chegar até Im. os termos basais são conglomerados ou areni
tos congfomeráticos maciços I com marcas de so1a. A parte médiacc[
põe-se de arenitos médios com estratificação plano paralela e are
nito fino com marcas ondufadas cavalgantes ( "cÌimbing riple drift').
A parte superior é formada por siltitos r as vezes com marcas ondu

ladas e tamito cinza laminado. os corpos são tabulares com ligei
ro mergul-ho em corte longitudrnal e ligeiramente fenticulares, em

corte transversal.
Encontram-se associados com arenitos maciços e dia

mictitos acamados, as vezes encontram-se deformados (Agd) e ape

nas raramente apresentam a seqllência completa.
Os processos gue podem ser interpretados a partirdes

sa litofácies são processos de fluxo em velocidade decrescente as

socíado à decantação (correntes de turbidez). Algumas estruturas

Arenitos Gradados (Aq)
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associadas, como alugumas marcas onduládas simétricas indicam a

ação de oscifação entre um legue de suspensão e outro.
Esta fácie é exclusiva da Unidade f (a¡:enitos em gra

nodecrescência ascendente) , podendo ser observada na estrada para

a Pedreira Lix e no cruzamento da FEPASA com a Rodovia Campinas-

Cap iv ar i

7 .1 .1 .2. Arenitos Maciços (Am)

Arenito fino a grosseiro com raros fragmentos de la
mitos dispersos. Os grãos médios e grosseiros estão suportados por

matriz de areia fina com.pouca argila e cor branco amarelada. Quan

do observado em afloramentos amplos atgumas linhas sugerem formas

acanaladas e estruturas em prato("dish")e colunas ("pi1Iow").
Encontram-se associados à fácies de arenitos grada

dos ou formando corpos esPessos com Passagem I'ateral- para lamitos'
A estrutura maciça e os fantasmas de estruturas de escape de flui
dos indicam forte atuação de processos de fluidização sobre as

outras fáciês de arenltos tornando o conjunÈo uniforme. Constitue
outra litofácie exclusÍva da Unidade r, e tem seus melhores aflo
ramentos na Rodovia dos Bandeirantes no pontilhão da Àvenida Dun

rop.

7'1'1'3' Arenítos Muito Finos (Ap/Ad'/Ao)

Arenito muito fino com qradação para siltito, sele

çãovariável, cor creme, Iaminação plano paralela (Ap) , fentes com

micro estratifícação cruzada por migração de ondas (Ad) ("rip1e-
drift cros beding"), marcas onduladas com d.rapes ("draped") de ar
gita (Ad) . Às vezes apresentam níveis de arenito médío com clas
tos de argila formando lentes, restos vegetais fragmentados, e sei
xos pingados.

Apresentam-se em corpos tabuLares com passagem supe

rior para arenitos ou em corpos lenticulares com passagem fateral
para lamitos, Frequentemente apresentam deformações por diápiros '
dobras convolutas, rnicrofal-has e estruturas de fluidização (Apd'



Add, Aod).
Diversos processos podem ser interpretados, a partir

de tração em regime de fluxo inferior (conglomerado de lamitos) ,

tração regime de fluxo superior em fluxo planar (plano paralela) ,

tração em regime de fluxo inferior (migração de ondas) , oscilação
alternada por decantação (drapes) .

Os corpos lenticulares ocorrem na Unidade IfI ' e na

Unidade VII podendo ser observados na Rodovia Campinas - Capivari
(Sp) nas proximidades de lvlonte l"1or e no trevo de Capivari, Dä Ro

dovia Anhangiuera a norte do Rio Piracicaba, e na rodovia Cosmópo

lis-Holambra. Os corpos tabulares ocorrem nas proximidades IV e Vf

podendo ser observados na Rodovia do Açucar a norte de Capj-varl ,

no km 33,8 da Rodovia Campinas-Monte Mor, e no trevo de Limeira,

na Rodovia Anhanguera km 1 40.

7.1.1.4

Arenitos finos a muito finos, Iimpos, cor amarelo

clara, acinzentada ou vermelha, marcas ondul-adas simétricas, as

simétricas, marcas de interferência com seixos pingados' corpos ta

bul-ares decimétricos a métricos com base às vezes deformada por

diápiros. Freguentemente sobrepõe-se à fácie dos arenitos muito

finos, interdigita-se com a fácie dos arenitos com cruzadas sig

moidais, e pode estar sotoposta e sobreposta à fácj-es de arenitos

com estratificação cruzada.
os processos gue podem ser interpretados são os de

oscilacão com contribuição restrita de tração e ocasional presen

Ça de "dr:opping". Constitui-se da fácies caracterÍstica da Unida

de VI, porém aparece na Unidade VII e nas porções basais e do to

po da unjdade fV. Seus melhores afloramentos estão na estrada San

ta Bárbara-piracicaba no trevo de Tupi, onde Stevaux et a-L (1983)

estudaram as c<¡nclições de sua deposição.

Arenitos com l"larcas Onduladas (Ao)
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7 ,1 .1 .5. Arenitos com Estratif icaç!o C-¡gzada

Arenitos finos amarelos, vermelhos, limpos, ligeÍro

Si idaÌ (As)



afinamente para o topo, estratificação cruzada de pegueno porte
tengencial no topo e base (sigmoidal), seixos pingados' corpos ta
bulares decimétricos. Ocorrem interdigitados às fácies arenitos
com marcas ""::::::; ;,:::T;ï;"T::'1"'""i1;." vr, no rrevo para

Tupi. Sua ocorrência indica atuação de processos tracionais combi

nados à decantação gue permite a manutenção de parte da forma de

Ieito. Os raros seixos pingados indicam contribuiçãode "dropping'J

7.1.1.6

Arenitos grosseiros, médiOS e finos, freguentemente

conglomeráticos, feldspáticos, matriz lamítica, cores amarelas e

avermelhadas, estratificação cruzada tabular com afinamento para

O tOpo, gradação normal ou inversa no "Set". Podem passar para ar
gila vermelha no topo. Corpos tabulares e lenticulares, base aca

nalada, erosiva. Assenta-se sobre as mais diversas faciologias,
mas frequentemente apresenta conglomerado residual- na base ou em

um ou mais níveis acima.
As estruturas e a granul-ação indicam a atuação de tra

ção com regime de fluxo inferior-superior e superÍor baixo. A aI
ternância ocasional- com lamitos indica que a corrente responsável
pela deposição apresentava f]uxos torrenciais ocosionais.

Esta litofácie é comum nos corpos arenosos das Unida

des IV, Vf e VII, podendo ser observada dentro da cidade de Monte

Mor, no trevo de Tupi, na rodovia do Açucar a norte de Capivari,
na rodovia Santa Bárbara-Iracemápolis-

Arenitos com Estratificação Cruzada Tabular (At)
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1 .1.1.7. Arenitos com Estratificação Cruzada Acanafada (Aa)

Arenitos de granulação média, às vezes fina, micáeeo,

matriz argílosa, cor amarela e arroxeada, estratificação cruzada

acanalada de até um metro. Corpos lenticulares intercal-ados com

Iamitos vermelhos. Associa-se com arenitos com estratificação cru
zada tabular.

As estruturas indicam processos de tração em regime



de fluxo inferior. Ocorrè nas mesmas situações que os arenj-tos com

estratifÍcação cruzada tabular e na Unídade V.

7.1,1.8. Arenitos corn EstratifÍcação Cruzada (at-aa¡

Arenitos de granulação média a fina, às vezes muito

fina, lamÍticos, amarelo amarronzados, estratificação cruzada aca

nalad.a (Aa) e tabular (Azl , e microcruzada por mígração de ondas,

marcas onduladas simétricas, seixos pingados e estruturas em pra

to e em pilar. Ocorrem em corpos de forma lenticular sobrepostos

aos arenitos gradados e aos maciços e sotopostos a siltitos.

correntes de

oscilações e

contrada na continuidade da Avenída das Amoreiras
daiatubaf por terra, no distrito industrial e nos

SA nas proximldades do Aeroporto de Viracopos.

1.1.1-9. Arenitos Deformados (Atd e Acd)

As estruturas representam formas desenvofvidas em

regime de fluxo inferior médio e a1to, associados à

"dropping" , afetadas. por fluidização.
Esta fácie é exclusiva da Unidade f,

Arenito grosseiro, conglomerático, feldspático, maf

selecionado em corpos acanalados de base erosiva, arenitos mé

dios, feldspáticos, mal sefecionados, estratificação cruzada bem

desenvofvid.a, marcas onduladas assimétricas, corpos aÌongados aca

nal-ados de espessuras variáveis, rompidos de várias forrnas. Ocor

re associado a diamictitos deforma¿los, sobrepostos' a diamictitos
macíços e sotopostos a díanictitos com clastos estriados.

os processos que poderiam ser responsáveis por sua

formação são atividades de corrente em regime de fluxo variávef
de inferior afto e inferior baixo, e deformação plástica intensa.

ocorre na Unidade V, podendo ser observado na Rodo

via Campina s-Capivari nos kms 34, 35 e 37 onde RocHA CAlvIPoS ¿f aL

(1976) descreveu tais corpos.

'7.1.2. Fácies de conglomerados

podendo ser en

em direção a fn
cortes da FEPA



7.1.2.1 . Conglomerados com Estratificação Cruzada (Gt)

Conglomerados e arenitos conglomeráticos com estratl
ficação cruzada tabular, gradação normal e inversa nos "sets", cor
te e preenchimento e planar, base erosiva seixos polimitlcos as
vezes facetados e estriados, com porte até decimétr.ico. Comumente

associado å diamictitos maciços, acamados, lamíÈicos e arenosos.
Os seixos com estratificação cruzada e planar indi

cam regime de fluxo superlor até alto. Sua ocorrência está associ
ada à fácies da Unidade I, IV e VII, podendo ser encontrado na ro
dovia Santos Dumont km 6 em ponto ifustrado por FULFARO ¿Í a"!,Lí
(197 1l , na Rodovia D. Pedro I no km 128 e na Rodovia do Acucar no
km 131 e 131 ,7.

7 .1 .2- 2. Conqlomerados Macicos (Gm)

Conglomerados polimíticos, seixos subdec imétrico s, im
bricados / raramente estruturados, dispostas em corpos lenticula
res e il:regulares ("lag deposits"). Situam-se em contato erosivo
sobre as mais diversas fácies e passam para arenitos com estrati
ficação cruzada tabular para o topo. Esses depósitos representam
superfícies de reativação de correntes, depositados sob regime de
fluxo superior al-to. Ocorre nas mesmas locafidades dos arenitos
com estratiflcação cruza<la tabular e mais raramente junto com os
arenitos com estrat.ificação cruzada acanalada.

7.1.2.3. Bl"ocos em Linha (Gm(s) )
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Esta litofácie não é propriamente um conglomerado, po
rém foi incluído junto desses porque constitui-se de blocos decimé
tricos dispostos em superfícies subhorizontais, espaçadas em inter
valos métricos. Estes blocos encontram-se com o topo facetado (Ne
Nw) e estria¿lo (N75w e N) e estão associados aos diamictitos com

seixos facetados. Os processos para sua formação são discutidos po
rém o mais aceito é o de "stress" glacial, conforme ROCHA-CAMPOS

et. at Lí (1976) que estudou a ocorrência do km 35 e 37 da Rodovia



Campinas Capivari

t. t.3. t

Fácies de Diamictitos

Lam.itos conglomeráticos ligeiramente siltoso, cor cin
za, maciços (Dmm) e parcialmente retrabalhados nas partes superio
res (Dmmc) . Seixos facetados podem ser comuns, e estriados sãomajs
raros. Ocorrem em corpos irregulares preservados em cavidades do
embasarnento ou em corpos focalmente tabulares d.e espessura métrica
e base erosiva. Mantem contato basal com diversas litologias, mais
comumente com o embasâmento e com fácies de arenitos com estratifi
cação cruzada acanalada e tabular.

À estrutura maciça e a péssima seleção indicam ausên
cia de processos de tração ou suspensão, podendo ser interpretada
deposição por ablasão. Ocorre na Unidade I, na rodovia Santos Du

mont km 6, onde foi estudado por LANDIM & CARMO (1972), no mesmo

afforamento representado por FULFAR] eî dLíi (191 1); ocorre ainda
na Rodovia dos Bandeirantes, trevo com a Santos Dumont, na Rodovia
D. Pedro Lno kms 126,5 e 128. outra ocorrência pertence à Unidade
V, podendo ser vista no km 34 da Rodovia Campinas Capivari, e uma

úl.tima aparece na Rodovia do Açucar km 131,7 na Unidade IV.

'1 .1.3.2. Dìamictito com Clastos Estriados (Dmm (s))

Diamictitos l"lacl s (Dmm e Dmm (c) )

Lamitos siltosos conglomeráticos cinza, macíços, cfas
tos dispersos e em linha (blocos em 1ínhas) , frequentemente faceta
dos e estriados. ROCHA CAI4POS et a!-ii (1976) encontrou 39å e 482

de seixos estriados com estrias subparaÌeJ-as (86,8 e 87,98). Ocor
re em um corpo tabular que pode ser encontrado nos kms 34, 35 e 37

da SP 101 (Campinas-C apivari ) . Esta única ocorrência está associa
da a diamictitos e arenitos deformados e pertence à Unidade V. o
processo interpretâdos são a atuação de "shear" glacial seguido de
abfasão.



7 .1 .3,3. Diamictitos Deformados (Dm¡n (d) )

LamÍto siltoso conglomeráticos amarelo - esverdeados,
seixos raros, estrlados por estrias subparalelas (83r38), segundo
ROCHA CAMPOS øt alii (19'f 6l . Associam-se a arenitos deformados,so
brepõe-se à dia¡nictitos maciços e sotopõe-se a diamictitos com clas
tos estr.iados. Ocorrem en corpos deformados contidos em um pacote
aproximadamente tabufar com até cinco metros de espessura. A ocor
rência descrita é a mesma dos kms 34, 35 e 37 da Rodovia Campinas-
Capivari, pertencente à Unidade v.

Os processos interpretados são concordantes aos pro
postos por RocHA CÀMPoS ¿t aLii (19761 , e são basicamente ablasão
e deformação por liguefação da massa d.e gelo.

7.1-3.4. Diamictitos Espessos (Dmm Dmg)

Lamitos congloneráticos, cinza escuro, predominante
mente maciços e as vezes com ligeira estratificação plano parafe
Ia, seixos de tamanhos diversos, às vezes com gradação normal
guanto ao diâmetro, Àssoclado à diamictitos estratificados, a fo
fhelhos a l-amitos deformados, a calcáreos sj-ltosos e a arenitos
muito finos deforrnados ou não.

As estruturas indicam decantação e caimento cujas ca
racterÍsticas foram destruídas por deformação posterior. Ocorre
na Unidade III, no km 41f5 da Rodovia Campinas-Capivari, nokm145
da Rodovia Piracicaba-Americana, nos kms 131 e 139,8 da Rodovia A

nhanguera.

7. 1 .3.5. Diamictito

Lamitos ricos em seixos, cor
zes ritmicos. Seixos polimíticos às vezes
triados. Apresentam associação íntima com

podendo ser encontrado nos mesmos locais e

com as mesmas fácies.

Estratificados (Dms )

cinza laminados, às ve
facetados e raramente es

os diamictitos espes sos,
com relações }aterai s



7 .1 .3.6. Dia¡nictitos Fluidj-zados (Dmm (r) )

Esta fácie apresenta duas sub fácies: lamitÕs argilo
sos cinza médio, seixos esparsos, maciços, com. restos de laminação
plano paralel-a, micro-fafhas, convolutas; e lamitos arenosos ou a

renitos muito f j-nos lamíticos cinza claro; maciços e com restos de

estratlficação micro cruzada, diápiros, micro falhas, pires e co
1unas, restos de matéria orgânica (vegetais) , cimento carbonático,
Ambas as fácies estão interacamadas ¡ fazem passagem inferior grg
dativa para dì.amictitos estratificados e folhelhos e superior pa
ra arenitos muito finos, com os quaÌs também se associam.

As estruturas indicam decantação (lamitos) e tração
em regime de f l-uxo lnferior baixo (arenitos) , calmento e fluidiza
ção intensa. Ocorrem na zona de contacto entre as unidades IV, V

e VI , com a Unidade IfI . Estão melhor caracterizados fora da área
de trabalho, como em Cerquilho, em TieÈê e Jumirim, Na área podem

ser observados na RodovÍa Campínas Capívari, km 39.

7 .1.3.7. Diamictitos Acamados (Dms (r))

Lamj-tos conglomeráticos e famitos arenosos ligeira
mente conglomeráticos, seixos pofimÍticos, fragmentos de lamito pa
ralelos à base, maciÇos, corpos decimétricos com gradação normal
quanto ao tamanho dos seixos I base erosiva afetada por diápiros.
Associado a arenitos gradados, e arenitos maciços.

As estruturas indicam processos transicionãis entre
f l-uxo de lama e fluxos de densidade ocorre na Unidade I, podendo
ser observado na estrada para a Pedreira Lyx.

1.1.3.8. Diamictitos LamÍticos (Dmq (r) )
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Lamito vermefhof maciço com grânulos dispersos na ma

triz. Os grãos são subcentlnétrÍcos, compostos por quartzo, areni
to e sil"tito. Associa-se a arenitos con estratificação cruzada ta
bular e a diamictitos arenosos.

Origina-se por fluxo de fama e ocorre na Unidade VII



e ocasionalmente na unidade
Tupi.

7 .1 ,3.9. Dianictitos Arenosos (Dns (c) )

Arenitos 1amÍticos con seixos suportados pefa matriz I

cor amarela, maciço ou com estratificação grosseira, seixos polimí
ticos que poden ser de Ìamito. Corpos que chegam a vários metros,
l¡ase erosiva. Interdigitados com arenitos com estratificação cru
zada tabufar e diamictitos lamíticos.

Esta fácie é resultante de fluxos de detritos e ocor
re principalmente na Unidade VII. Suas melhores exposições encon
tra-se fora da área no km 278 da rodovia Casa Branca-Mococa.

7.1-4. Fácies de Lamitos
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VI . Pode ser observado no trevo para

7 -1 -4.1 . Lamitos Macicos (Fm)

Lamltos cínza escuros I maciços, com ligeiro acamamen

to marcado por concreções carbonáticas, piritosas. Assentado so

bre o embasamento e sotoposto a lamitos acamados.

Devem representar depósitos desenvolvidos por decan
tação em condições redutoras, Ocorre na parte basal dos lamitos (U

nidade II). Seus melhores afloramentos estão na Avenida Dunfop pou

co após o Campus II da PUCC em Campinas.

1 .1 .4.2 . Lamitos Acamados (FllFc)

AIternância de bancos decimétricos de famito cinzall
geiramente laminad.o com bancos decimétricos de siltito ou arenito
muito fino com laminação paraleJ-a ou cruzada por migração de onda,
representando uma seqllência TCDE. Sobrepõe-se aos lamitos maciços,
gue desenvoì-vem diápiros nos corpos arenosos; sotopõe-se aos rit
mitos e passam lateralmente para os arenitos qradados e maciços.
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Esse conjunÈo representa ação combinada de processos
de tração e decantação comuns em correntes de turbidez, seguida de

decantação. Ocorre na porção inferior da Unidade II, com aflora
mentos bons nos fundos do Campus If dä PUCC em Campinas.

7.1.4.3. Ritmitos (Ft)

Al,ternância rítmica entre camadas centimétricas de

famito cinza e de siltito cinza claro gradado. Com nódulos de pi
rita, Èubos de vermes horizontais, e raramente com camadas subde

cimétricas labulares de arenitos muito finos com marcas onduladas
cavalgantes. Este conjunto representa seqllências TDE de Bouna com

unidades TC ocasional. Ocorrem sobrepostos aos famitos acamados e

sotopostos a siltitos.
os processos responsáveis são decantação simples (TE),

alternand.o com decantação e traçãÕ em regime de fluxo inferior
baixo (TD) , ocasionalmente mais energético (Tc).

Ocorre na porção inferior da Unidade rI, com af l.ora
mentos ao longo dos kms 96 e 97 da Rodovia dos Bandeirantes.

7.1 .4.4. Siltitos (FÌ e Fm)

Siltitos cinza escuros com teor variável- de argila,
maciços e ligeiramente laminados às vezes bem lamínados.Podem por
tar fósseis marinhos como em Hortolândia e Capivari. Assenta-seso
bre as fácies IamÍticas descritas anteriormente sobre os arenitos
gradados e maciços e com estratificação cruzada e sobre os diamic
titos maciços I e os acamad.os. Para o topo intercala-se com diver
sas f áci.es de d,iamictitos e de arenitos.

Esta fácies é resultado de decantação simples e re
presenta a porção superior da Unidade II I aparecendo também na g
nidade III. Pode ser observada na Rodovia Anhanguera entre Campi

nas e Hortofândia.

7 -1 .4 .5. Folhelhos (FI)



Folhelhos pretos e cinza esverdeados, lÕca.lmente ma

ciços, seÍxos esparsos, Ientes de arenito fino carbonátl-co, maci

ço deformailo, bolas de areia, lentes de cafcáreo arenoso com pig
tas fósseis, carbonático, piritoso. Assocíado à diamictltos espes

sos e estratificados.
Representam o registro de decantação simples em con

dições redutoras. ocorre na Unídade III e pode ser observado na

Rodovia Campinas-Capivari, km 24,5 e Rodovia Anhanguera km 131 .

1.1,4.6, Lamitos com Carvão (Fmc e Ffc)

Seqllência de arenito lamítico e lamito acinzentado,ri
co em matéria orgãnica e carvão., com estrutura maciça ou fl-aser
associado a lenticul-ar. Intensamente bioturbarda. Associada a are

nitos muito finos.
Representam depósitos de decantação em condições res

tritas ricas em matéria orgânica. Pode se apresentar infl-uência
de correntes com regime de fluxo inferior intermítente- Ocorre na

Unidade fV e VI podendo ser observado no km 135,2 da Rodovia do A

çucar na antiga mina na Fazenda Jacuba em l"lonÈe Mor e fora da é
rea em Cerquilho (Bairro Aliança, cerquil,ho Vefho e ¡4ato Seco) .

7.1.4.?. Lamitos Arroxeados (FI e Fm)

Lamitos rnaciços ou laminados, as vezes muito argilo
sos, cor roxa ou vermelha, micáceos no topo de lâminas arenosas-
Em corpos lenticul,ares sub decimétricos a métricos associados prin
cipalmente a arenitos com estratificação cruzada acanalada-

Representam depósitos de decantação em condições oxi
dantes, Ocorrem nas Unidades fV, VT e VI em afloramentos variados
d.entro da área.

7 -1.5.. Fácies de Calcåreos

7.1 ,5.1 . Calcáreos Siftosos



Siltitos calcíferos, margas e calcáreo micritico. ma

ciços ou com bandas ¡nais ricas em carbonato; matriz sil-to argilo
sa, cor cinza, restos fosfáticos indeterminadosi corpos .Ienticula
res, deformados, inclusos em seqüências de diarnictitos esPessos
(Dmm) .

7. 1 .5.2. Calcáreos Arenosos

Arenitos calcíferos e calcáreos alenosos com matriz
silto argilosa com matéria orgânica. Cimento carbonático, seleção
má, imaturo, grãos de quartzo corroídos e subst.ituidos por calci
ta. Corpos lenticulares deformados em diamictitos maciços e folhe
thos .

7 .1 .5.3, Calcáreo Silicífícado (Sm-So-Sa)

Corpos de sÍlexito geral,mente maciços mas com restos
do calcáreo original onde estão preservadas marcas onduladas ou

formás aIgá1icas. Corpos fenticulares associados a arenltos muito
finos, siltitos e diamictitos fluidizados.

Representam restos de antígos calcáreos substituidos
por sílex. As estruturas preservadas indicam concentrações algá
lícas e cor:pos sob ação de oscíl,ação. Ocorrem principalmente na U

nidade IV e na parte superior das Unidades fII e VII. As diversas
ocorrências são encontradas em estradas rurais próximas a Limeira
e Santa Bárbara do Oeste.

7.2. Interpretação Faciológica

os diversos trabalhos de mapeamento faciológico de

senvolvidos nas últimas décadas no Subgrupo Itararé fevaram nãosó

à sua divisão Ii toestratigráfica , como em Santa Catarj-na' mas ao

reconhecimento de unidades genéticas, O mapeamento genético vem

sendo utiÌizado para apoiar a prospecção de petróIeo já a longa
data, e mais ïecentemente vem sendo utilizado para a prospecçãode
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carvão minerais radloativos e para água subterrânea. Assim, ao la
do das unidades lito estratigráficas (formações, membros, etc) , u

nídades cronoe strati gráf i cas (período, andar, etc) , unidades bio
estratigráficas (zonas, andares, etc) , as unidades genéticas vem

sendo utilizadas, ainda que de ¡naneira informal.
A hierarquía das unidades genéticas tem como unidade

maior o sistema deposicionaJ-, definído. como o conjunto litológieo
originado em uma determinada provÍncia físiográfica. o sistema de

posicional é constituído por diversas fácies genéticas ou motivos
deposicionais,que compreendem as rochas originadas em determinado
sub-ambiente da provÍncia fisiográfica. A identíficação da evolu
ção do sistema ou dos sistemas deposicionaís em um determinado pa

cote lito1ógico representa portanto o reconhecimento da evolução
paleogeográfica da área em estudo.

No presente trabalho, mapeamento l l toestratigráfico
reconheceu sete unidades de mapeamento, nas quais a análise facio
1ógica identificou inúmeras fácies. Estas mostram relações espaci
ais que estão sumarizadas nas figuras (motivos deposicionais) onde

estão representadas relações de campo e relações hipotéticas obti
das por interpretação. Essas colunas representam associações de

fácies que tem ligações genéticas e que constituem os sistemas de

posicionais reconhecidos na área de estudo. Os sistemas identifi
cados são: sistema glacial de Campínas e de Monte l{or, sistema d.e

leques subaguosos da Rodovia dos Bandeirantes, o sistema de plata
forma de Hortolânilia, o sistema deftaico de MonÈe Mor, de Santa
Bárbara e de Capivari, sistema costeiro de Mombuca-Tupi- Limeira,
e sistema de leques aluviares de Cosmópolis.

A deposição glacial tem sido estudada nos úftímos 3
nos sob o ponto de vista de sistemas deposicionais. Há diversos es

tudos de processos glaciais em geleiras ativas e das for¡nas e con

teúdo litológico de depósitos pleistocênicos, cujo conhecimento
permite a elaboração de modelos tridÍmensionais representativos de

sistemas gì-aciais como os que.foram apresentados por BOULTON e DEY

NoUX (1981) e ÐYLES ¿l o-I-ii (1 983).

sistemas Glaciai



As ocorrências de diamictítos do Subgrupo Itararè no

Estado de São Paul-o apresentam-se em seqllêncì-as incompletas e fre
guentemente em exposições alteradas ' no entanto aqueles que são in
terpretados como tilitos admitem duas classificações genéticas bá

sicas: depósitos sub glaciais (tititos de alojamento) e supra gla
ciais (tilitos de ablasão e fluxo) conforme propuseram GRAVENoR e

ROCHA-CAMPOS (1983). Dentrô da área de trabatho as ocorrências de

fácies interpretadas como tilitos estão associadas a sistemas Slg
ciais do tipo subglacial próglacíal e supra glacial de base úmida-

7.2.1-1. Sistema Subqlaci al-Proql- ac i a I de Campinas

o sistema subglaci aI-progl ac i a I de Camplnas é consti
tuído pelas fácies diarnictitos maciços (Dmm) parcialmente retraba
thada (Dmm(c)), congÌomerados com estratificação cruzada (Gz), rit
mitos (Fl(d)) e siltitos (Fm) , que ocorrem com as relações mostra
das na figura 15 (a e b) . ocorrem preservados em vales ou em bfo
cos baixos de falha do e¡nbasamento e constituem a porção inferior
da Unidade I.

Fora da área de trabalho há pelo menÕs quatro ocorrên
cias do mesmo tipo: em Jundiaí, Salto, no viaduto Dona Catarina, e

em sorocaba (Figura 16). En todas elas a díreção de f l-uxo é parale
1a à direções estruturais do embasamento e as seqllências superpos
tas aos diamictitos apresentam sedimentos finos e grosseiros. Há

também pelo menos outras três ocorrências nas proximidades da A
rea, mas em situação estratígráfica diferente: no km 114 da Rodovi
a do Açucar, na parte.média do Subgrupo Itararé e em Cerquilho e em

Jumirim, na porção superior da Unidade (Figura 17). as três corres
pondem à seqtlências pouco espessas de dianictitos maciços que po

dern apresentar bl,ocos em linha (JumirÍm) , grande abundância de sei
xos estriados e facetados (km 114), e base erosiva com deformaçôes
associadas. Estas ocorrências situam-se sobre arenitos que corres
pondem à fácies de planÍcíe ou frente deftaica de fobos deftaicos
do Subgrupo Itararé.

7 .2.1 .2. Sístema Su lacial de Base Úmida de Monte Mor
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O sistema supraglacíal de base úmida de Monte I'1or

compreende as fácíes diamictitos maciços (Dmm) , diamictitos defor
mados, (omm(d) ), arenitos deformailos (Atd e Acd), diamictito côm

clastos estriados (Dmm(s)) e'blocos em finha (cm (s)), como está
apresentad.o na figura 18. Esse conjunto corresponde à parte supg
rior da Unidade v e está assentado em contato erosivo sobre fá
cies de canal e frente ¿leltaica proximal de um lobo deftaico. Ou

tras ocorrências similares aparecem nas proximidades.da área em

Capivari e na Rodovia castelo Branco (Figura 19).

7 .2.1 .3. Considerações Finais

os processos interpretados para a seqtlência de fáci
es da figura i I admitem uma evofução de processos subglaciais de

alojamento ou de ablasão (Dmm) seguidos de posição supragtacial
por fusão (Dm¡n(d) ), talvez por fluxo, e por correntes de degelo
(Atd e Acd) . os corpos que estão deformados são evidencia de pro
váveis colapsos por fusão de blocos de gelo soterrados. A parte
superior representa uma retomada de avanço gfacial- com deposição
de til de alojamento (Dmm) e formação de pavimentos intratifiti
cos (Gm(s)). Essa seqtlência de eventos é semelhante à proposta
por ROCHA CAMPOS øt eLLí (19761 e é perfeitamente compátivel com

o nodel-o supraglacial de base úmida da figura 20.

os valores dírecionais obtidos para ocorrência do km

34 da Rodovia Campinas-Capivari indj-cam ffuxo para norte na base
da seq{lência, seguido de f]uxo noroeste na parte superior (RocHA

cAMPoS ¿t o"LLi 19761 . Nas proximídades deste corpo há a ocorrên
cia do km 114 da Rodovia do Açucar, cuja direção é oeste.

As fácles apresentadas na figura 15 representam tili
tos de alojamento (Dmm) parciafmente retrabalhados (Dmm(c)) e su

perpostos por depósitos de lavagem (Gz). A seqtlência simpliflcada
indica a existência de um único avanço onde a seq{.lêncÍa de proces
sos e a col"una resultante é característica do sistema subglacial
proglacial cujo rnodelo está na figura 21. Os depósitos de finos
(F1) em que há predornínio de decantação e caimento de seixos po

dem representar depósitos lacustrinos como os apresentad.os Pela
associação de fácies proximais (figura 2'1 ) ou podem constituir os
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FI GUR.A 18 Sequência Ideal de Facies da Ocorrência de MonÈe Mor
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Este ststeñ¿ desenvolve-se segundo BouLToN )' DEYNOUX (1981) taDio et¡ qeleiras ßub Pô

lares coÍìo en polares, porëli EYLES èt. âL (1983) dlstingulras uh slstehó esPecfflco para as sub
polares, que possuêrD bâse rnolhada ê outro pårå ås polares de base seêâ. o slstetnå aqùl descrlto
desehvolve-se elt qeleiraÊ sub pola¡ês, quê apresentar¡ reg1Ìne terho-dlnãnico basal co¡¡plexo, côm

brnånòo de9€1o e ¡econgelår,eDto cíêlicôs ê f,luÌo po neio de deslize bðsal cohbll¡àdo å defornaçà

À zonà de irðDsporte bâsat é esÞesså graças à tncorporação de clåstos po¡ repetÌdos
corceLanenÈos dÈ águå de de9elo e ¡ìevrdo aos dobramentos co¡nPressivos desenvolvidos nã zonâ dé

cavataanrerro. c, es!ås). regressrvo prod¡¡? zonås oe esLã9nôção gue proPjciån o ôcsenvolvjhenlo -

dos scawalénentos {"slìear") n¿ zon¿ ativa, e ¿ iÍìPlÂntação das Planícjes naneloDares Dô zonà dê

gelo estàgnBdo.
os processos de deposição são o âIojanento; co¡¡ t¡ação stgnlficåtlvà, que pode

ôconoãnhâdo de òefornação PoÌ 91ácio-Lectonização; s fùsão do gelô estãgnado e o f,luxo
ras, gue¡ coh "stress" j.ntÊ¡grahu]aÌ eÌevado, quer fluxo fluido. O sistenè de lawageh aPlesentâ
lðgos e correDtes efènerås e àtivas. ir¡staladås entre as ìllo¡alnas nalnelona¡es. o mãteri.al que

fluj para å drenagen é rècoberto pelos Eedinentos l.åcustrinos ê pelos fluvrais das corrêntes efë
neràs¡ e é lettabålhãdo qudndo chegà âté as co¡rentes at¡vâs. À fusão do qelo eståqnðdo levã å

defomãção ôe todos os sedihentos óepôslÈados.
À seq éncið resultåhte ¿p¡esentå Cìlamlctito nac1ço e defor:ma¿lo na base (DÌìn e DÌ¡r¡(s)),

coF consolidãção no¡nåÌ. e se¡xos gue podeh Ler forÎnàs gLaciãis. são tecobe¡tos Po¡ diàmlctrto -
ressedihenÈado, nacìço e grðdðdo fDÌùntr) e Dng(¡)) e Por ù¡ì compìexo de dialnlctltos con suPorte
dð natri-z e de cldstos, rêssedlñentãdos, ÌlåcIços¡ gradados e retrabalhàdôs (D¡¡ùn{r), Dcm(r) , -
lt¡glr), Dca(r), Dês{c)), lDterdigltados coh Lltofácies lànlticas, grosseiras (Fl,5r,
St, Sh, ct, cp). À Êeqtlèncj.À aprêsehta defômåçõêÊ el¡ anticlinði E ðconPanhådlos Por fâIl¡às e sin
cliDars secundå!j'os.

FIGURA 20 Sistena Supraglacial en Geleiras de Base Unida
(BOUITON e DEYNOUX 1981; EYLES et a1j,i 1983)
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o slsle¡ìa subgìàcrâl_Proglaclal se desenvolve eD gelerrås temperadàs cula ßovinehùo

se faz por deslize bâsÀ1. À dePoslçãô é sub-glacial e¡¡ condlçõès de base nolhãdð. À zonå de L¡ãÌs

porre basÀì ðpresenÈå esPessùrð restrltâ devldo à fusão Prowocada tanto PeIo calor geÔteinal co

l¡o pelo âtrlÈo contrå o Eùbst¡åto. Ouãndo recuat¡ depositåIn t.1t de aloJår¡ehto produztndo Dnð Pal-
sàgem de superfície de ttl noldado ("fluted suÌiåce"), cortada Por lede fìuv1ãl de ãgua de dege

I.-
À seqtjênciâ Lltológicà constitui ú conjunto de håssas Plênàres ou lentlculàre6 de

diÐicÈiros deforFadôs (Dnßfs) inle¡drgitâdas con litofácies fluvtals de contåto cotn gelo, EÊteE

diahlctìtos JomaF unidades suPerlþstas, colñ bãsê erosrva, êo¡¡ ålÈè conPåclaÇãc' Prê-diagenéttca ,

concentråções locà1s de clãstos, suPe¡ficies "d¡u¡línzadas" e linearlzadâs' seixos et¡ fðÌhå de

ferro-de-e¡)gona! pðralelos åo ¡novinento tlo gelo (BOU',TON, 1978; EYI¡S et- À1. I983). Às dlfere!
tes unidèdes podenì àpresenrar co! e seixos de caracterÍsttcâs dlferentes, estanClo ¡ecoberta6 no

topô por pe -aueñðs espessuras de draJ¡ictlto ressedime¡tado lDns(i)) pelo fluxo eJn encostàs oìr pelo

c1sãIhanento Eubgtðc1âI, e dÊ ôiamictitos. estråtlftcados (Þns). o conjunto todo é recoberto Por
sedincDtos flDv'als où låcuslrinos '

FIGURA'] 2]' Sistema Subglacial -proglacial (BOULTON e DEYNOUX

1981; EYLES et alii Ì983)
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ïegistros do evento transgressivo que preservou os sedimentos da

erosão, Essas seqllêncÍas podem no entanto fazer parte de um siste

ma de vale g Iac iolacustrino ou gláciomarinho proximal. (Fjord) co

mo será discutido adiante -

Todas as ocorrências registradas na área de trabalho

ou nas suas proximidades correspondem a depósitos de geleiras tem

peradas. Isso significa que os corpos glaciares não deveriam ter
extensão regional, e é bastante provável que a água iÌe degelo que

precedeu a chegada desses corpos na bacia tenha sido responsável

pela deposição deltaica que os glaciares víeram posteriormente a

cortar.

7.2.2. Sistema de Leques Subaquosos da Rodovia dos Bandeiran

tes

As fácies ocorrentes na Unidade I iexceto as fácies

conglomerados com estratificação cruzada e diamictitos maciços) o

correm associadas com as fácíes da porção inferior da Unidade Ir'

Essas fácies mostram-se organizadas em seq{lências típicas gue po

dem ser observadas na estrada para a pedreira Lyx (arenitos grada

dos, maciços, diamictitos acamados) , entre o km 94 (arenitos maci

çoS)eoskms96e97(ritmitos)daRodoviadosBandeíranteseno
cruzamento da Rodovj-a Campinas -Capì-varí com a Ferrovia Paulínía-

Itu (arenitos gradados) , dentro do Campus lI da Pucc (lamitos aca

mados) e na estrada Campinas -Indai atuha nas proximidades desta ci

dade (lamitos acamados, ritmitos, arenitos gradados' deformados) '
cujo empilhamento hipotético está ilustrado na figura 23' As fâ

cies referidas mostram atuação de processos de tração + decantação

(lobos de suspensão) , escorregamenÈos ' fluxos de massa e decanta

ção. Associada ã elas ocorre no entanto a fácie arenitos com es

tratificação cruzada, onde o processo predominante é a tração ' em

boramostretambé¡nalgumasevidênciasdeftuidização.41émdeSSa
situação, os ritmitos mostram bioturbação e em ocorrências de fA

cies de arenitos há marcas onduladas simétricas, indÍcando oscil'a

ção.
A grande maioria das fácies mencíonadas' as dj-versas

seqllências referidas e a seq{lência hípotética da figura 23 são com
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paráveis às fácies de turbiditos aPresentada por llalker ( 1978,

1980) figura 24, Fora da área de trabalho diversos artigos descre
vem litologias e fácies (figura 25) que podem também serem incluí
d.os como fácies de turbiditos, formadas por leques subaquosos. Di

versos trabaLhos de interpretação faciológica utilizan-se clo mode

lo de Bouma (Figura 24) para a interpretação de pares de argiJ-a a

reia e areias gradadas como resultantes d.e leques subaquosos. Des

de que os turbiditos foram definidos os modefos de fácies clás
sicos (Mutti e Lucchi | 197 1; Wa1ker, 1978, 1980 e Mutti ' 1980) fo
ram definidos para depósltos no talude e na planícÍe abissal.

De acordo com o modelo de walker, figura 24 a seqtlên

cia de Ìndaiatuba é interpretada como fácies d.e "slumps" (figura
26') , a seqtlência da estrada da pedreira Lyx e do km 94 da Rodovia

dos Bandeirantes como fácies de canal do leque subaquoso, a seqtlên

cia da ferrovia como "supra fan", e as seqllências dos kms 96 e 97

da Bandeirantes e da PUCC como porções de leque distal. A partir
clos trabalhos de FAVERO e PASSEGA (1980) e de outros trabalhos rea

lizados na ptatafor¡na Antártica (wRrGHT e ANDERSON, 1982) admite

se o desenvolvimento de lobos de suspensão em função apenas da den

sidade relativa do fluxo que entra em um corpo aquoso e admite-se
gue o desenvolvimento de leques subaquosos depende do declive da

bacia receptora. No Brasj-l' DELLA FAVERÀ (1984) e depois CAETANO

CHANG (1985) descreveram e ínterpretaram seq{lências turbidíticas
na plataforma; essas seqilências seriam irentes deltaicas de del-

tas de alta carga.
A interpretação dos leques subaquosos de Camp.inas co

mo leques desenvofvidos em declives altos em razão 'de desnÍveis
tectônicos ou mais provavelmente formas de erosão glacial , alimen
tados por correntes de degelo, permite explicar a presença de es

truturas de água rasa (bioturbação e oscilação) e a presença pró
xima de fácies fluviais (arènitos com estratificações cruzadas) .

As seq{lências poderiam ser interpretadas como deltas de alta car
ga, como pode ser feito em Itu (Figura 25) não fosse a Presença
das fácies deformadas e das fácies de movimento de massa,ambos os

tipos relacionados con declj-ves acentuados '

7.2.3. Siste de Plataforma de Hortolândia
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A parte superior da Unidade II e a parte inferior da

Unidade III compreende um conjunto de fácies caracterizado Pelo
predomÍnio de'litologias finas. As fácies siltitos, fol-helhos, caf
cáreos siltosos I diamíctitos espessos e estratificados compreen

dem um conjunto depositado Por decantação, onde há contribuição
de caimento ("dropping") em diferentes intensidades.

A área de ocorrência dessas fácies é nuito pobre em

af l-oramentos e não permite aproximação melhor do que a ordem de a
presentação das fácies, que obedece sua prováve1 segtlência estra
tigráfica. Por essa seq{Iência é possíve1 a Ínterpretação de um cor
po aquoso de expressão sub-regional persistente em longo período
de tempo já que os finos apresentam espessura superior a duzentos
metros de espessura. Esse corPo aquoso apresentava conilições redu
toras. (cores cinza e pirita nas fácies) , ausência de caimento na

porção basal e maior f req{.lê.ncia no topo, e uma ocorrência de fós
seis marinhos em Hortolândia.

Os fósseis de Hortolândia (SåAD 1977, ROCHA-CA¡{POS e

ROSLER 1978) são os melhores indicadores das condições do corpo a

quoso já que os gêneros são predominantemente bentônicos da região
subl-itorãnea, segundo SANTOS f 9'791 , embora o mesmo autor gue as

fitofácies são de plataforma externa pelo modelo de ANDERSoN (19721 .

Para o topo a maior freqllência de seixos caídos pode

indicar a retomada de ação glacial nas margens da bacia e uma ma

ior contribuição do gelo dentro dela, vindo a caracterizar um sis
tema glacio marinho distal (Figura 22).

Fora da área de trabalho os dados bibliográficos des

crevem un sistema de plataforma correlacionávef ao de Hortolândia
em Ïtu e Salto, denominado como "marker" transgressivo Por SoUzA

FILHO e STEVAUX (1985); além desse, CAETANO-CHANG (1985) descreve
também un sistema de plataforma rasa no suf do Estado de São Pau1o,

mas não é possÍvel a correlação deste com o de 1tu-Safto e o de

Hortolândia.

7.2.A. Sistema Deltaico da Rodovia do Açucar

No Subgrupo Itararé em São

deltaicos vêm sendo ínterpretados desde
Pau.lo, diversos sistemas
que SOARES øÍ. aL (1977',) ela
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boram seu model-o deposicíonal para as porções média e superior da

unidade. Na área de trabalho, há diversas seqllências faciológicas
características de lobos dêltaicos como as que podem se vistas nas

figuras 27 e 28, cujas colunas ídealizadas estão nas figuras 29 e
30. Na figura 29 onde a seq{lência está completa observa-se uma as

sociação basal de.finos com sittitos j.ntercaLados por arenitosmu-i

to finos, seguído de fácies maís grosseiras com arenitos rnuito fi
nos com estratifj-cação cruzada tabular e acanalada , cong lomerados

maciços , 1amítos arroxeados, lamitos com carvão, arenitos plano

paralelos e arenitos bimodais' que passam para fácies finais no to
po tais como arenitos com marcas ondufadas siltitos e folhelhos.
Estas seqttências aparecem em ciclos íncompletos e repetidos como

pode ser visto nas figuras 27 , 28 e 30 -

As fåcies de frente dettaica proximal- (arenitos mui

to finos) , planície de ltai ca/p lanÍc ie aluvial (conglomerados maci

ços, arenitos com estratificação cruzad.a tabular e acanalada, la
mitos arroxeados e lamitos com carvão' arenÍtos Pfano parafelos'
bimodais e arenitos com marcas onduladas) compreendem a unidade IV

(arenitos) , enquanto que as fácies de prodelta + frente deltaica
distat (siltitos e arenitos muito finos) e plataforma ( siltítos'
folhelhos) constituem a Unidade IIf (lamitos e diamictitos) '

A repetição dos corpos arenosos ocorre e¡n ciclos de

dezenas de metros quando sua seq{lência arenosa está completa e po

de medir até quarenta metros de espessura (figura 27) mas pode se

apresentar ern seq{lências mais curtas quando apresenta ciclo incom

pleto (figuras 28, 30). Os corpos são alongados e com rápida va

riação lateral (figuras 27, 28, l.
As fácies de planície de ltaica/p lanÍc i e aluvial apre

sentam fácies de canal onde podem ser identíficados os depósitos
residuais (cm) , fácies de barras longitudinais (At) , fácies de bar

ras em ponta.I (Ac e Frn) , e fácies de planície de inundação (Fl e

Fm) onde podem se desenvolver depósitos de carvão (Fmc e Ffc)co
mo os do sÍtio da Mina em Monte Mor, As fácies de retrabalhamenÈo

do lobo deltaico são representadas por fácies de praia (Ap)de in
termaré (Ao) e mais raramente por fácies de dunas (Ab). As fácies
de prodelta apresentam dois tipos de processos básicos: a decanta

ção que origina os siltitos e os folhethos, e o cairnento, que de

pendend.o da sua intensidade pode originar os diamÍctitos espessos
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FIGURA 29 Seguência Ideat de Facies da Lobo Deltaico de Monte Mor
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e os estratificados - É rnuito frequente a existência de deformações

plásticas e f l-uidização nas fácies de prodelta em virtude da pro

gradação da planícÍe deltaica, o que pode oríginar os diamictitÕs
fluidizados quando o sil-tito ou folhel-ho possui seixos pÍngados.

o caimento pode também ser intenso sobre areías da frente deltaÍ
ca, vindo dessa maneira a originar os diamictitos arencisos-

A granulação grosseira das fácies arenosas ' a forma

atongada dÕs corpos de areia, a frequente re.lação direta entre fá
cies de canal e de prodelta (figuras 27' 28,29 e 30) indícam pro

gradação rápida. Por outrÕ fado a associação de corpos glaciares
com a planície deltaica (fígura 27 e 41) indica associação dos gla

ciares com os fobos deltaicos ' que progradam no mesmo sentido pg

ra o interior da bacia. os cursos alimentados dos 10bos deltaicos
provavelmente foram correntes de alta carga' e que devem ter ori
ginado fluxos turbiditos no prode:l-ta proximal , o que explica a

frequente presença de ritmitos entre os pacotes de litologia fi
nas.

Fora da área de trabalho foram identificadas seqllên

cias deftaicas semelhantes na Rodovia do Açucar (figura 31) e há

descrições na bibliografia, entre as quais a de CAETANO-CHANG e

LANDIM, 1983 e 1984 (figura 32) e o de cABRAL JR e MOTTA (1985) (fi
gura 33) .

O intervalo II de SAAD (1977) comPreende portanto as

unidades IfI, IV e V' gue contém as rochas gue foram formadas em

um complexo deltaico onde os lobos deltaicos podem ter progradado

graças ås águas de degelo de peguenos corpos glaciares que avança

ram bacia a dentro.

7.2.5. Sistema de Leques ALuviais de Casa Branca

Na porção norte e nor'deste da área mapeada ocorrèm

diversos afforamentos das fácies conglomerados com estratificação
cruzada, diamictitos lamÍticos, diamictitos arenosos, aIém de are

nitos com estratÍficação cruzada tabular e acanalada lamitos vel
melhos, siltitos e arenítos muito finos. Infelizmente a extensaco

bertura da região não permite que seja estabelecida uma seqtlência

Iitológica ideal, no entanto as diversas fácies gue ai ocorrem âd
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FIGURA 34 Sequência Ideal de Facies para â Unidade C de Buri
(CABRAL Jr e MoTTA 1"985 )
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mitem ter sido originadas por fluxos de massa, correntes de regi
me de fluxo superior e inferior alto e processos de decantação e

caimento. Esse conjunto de processos sedimentares aparece também

em outros trabalhos realizados em especial o de FroRr (19771 e Fr

ORI e LANDIM (1980), e o de CABRAL ,fr. e MOTTA (1985) .

Os perfis idealizados obtidos a partir dos trabaLhos
de FIoRI (19771 e FIoRI e LANDIM (1980) , Figura 35 e o de CABRAL

Jr, e ¡4OTTA (1985), Figura 36 mostram a repetição de corpos areno
sos que segundo os primeiros autores representam leques aluviais
que adentram ã um corpo lacustrei e segundo os outros dois corpos
respondem à leques deltaicos. Na roilovia Casa Branca-Mococa (Figu

ra 38) e na cÍdade de .Águas da Prata (Figura 37) ocorrem segtlên

cias faciol-ógieas que ilustram nuito bem a progradação de um des

ses corpos arenosos em cada uma das áreas.
As fácies peliticas gue ocorrem dentro da área repre

sentam portanto corpos aquosos com contribuição glacial por gelos

flutuantes. As fácies arenosas encontradas nessas seqllências de

monstram frequente retrabalhamento pÕr ondas e por marés, as fâ
cies grosseiras representam a progradação de tais leques para den

t.ro do corpo aquoso,

7.2,6. Sistema Costeiro de TuPi

A parte superior do Subgrupo' Itararé apresenta na é
rea de ocorrência da Unidade VI e VTI corpos Lenticulares de are

nitos nos guais são identíficadas as fácies arenitos muito finos,
arenitos com marcas onduladas, arenitos com estratificação cruza
da sigmoidal conglomerados maci ços , areni tos com estratificação
cruzada tabular e os com acanalada, tamitos com carvão (figuras 39

40, 41 , 42, e 43l. .

o conjunto de fácies apresentando demonstra uma refa
ção íntima entre fácies de planÍcie deltaica com fácies costeiras.
os conglomerados maciços ' ou arenitos com estratificação cruzada
tabular e os com acanal-ada representam os canais distributários,
os lamitos com carvão, a planície de inundação de lobos deltaicos
presentes em uma planÍcie costeira que é representada por arení
tos muito finos, arenitos com marcas onduladas, arenitos com es
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FIGURA 38 Sequência fdeal de Facies da Formação Aquidauana entre
Mococa e Casa Branca.



tratificação cruzada sígmoidal que representam áreas sob inffuên
cia de ..o¡das e marés.

o corte atual da topografia recorta de maneira ir
regular esse sistema costeiro fazendo com que em alguns locais fi
que preservado parÈe do sistema deltaico, como em Tupi (figuras 40

e 421 e LimeÍra (figura 39) , parte de um sistema de ilha barrei
ra (figura 41) ôu o prode ltalpfata forma (figura 28)- Na Rodovia

d.o Açucar (figuras 41 e 43) há uma provável coalizão entre parte
de um lobo deltaico cortado por um sistema glacial ainda ma1 defi
nido (figura 43) e o sistema costeÍro ai representado por fácíes
de um sistema ilha barreÍra.

Situações semelhantes às descritas podem ser encontra
das em Pitanga (fíg. 44) onde as fácies de praias estão bem defi
nidas; em Cerquilho (figura 45) e na Serra dos Pais (figura 46)on

de dois sisternas deltaicos foram descrj-tos por STEVAUX ¿f qLií
(1985) e por CAETANO*CHANG e I,ANDIM (1983, 1984) ; em Mato Seco on

de há um belo exemplo de seqtlência de itha-barreira com depósitos
carvoeiros (figura 47); e entre Piracicaba e Tietê onde fácies de

frente deltaica e prodefta estão presentes (figura 48). Como )ã
foi mencj,onado, a presença de fácies de sistemas glaciais é re
gistrada também em Cerquilho (figura 17) e em Jumirim.
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FIGURA 46 - Sequência Ideal de Facies do Sistema Deltáico
Serra dos Pais
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CAPÍTULO 8

EVOLUçÃO PALEOGEOGRÁ,FICA

O trabatho de SAAD (L977 ) apresenta uma divisão pali
nológica do Subgrupo ftararé em três intervalos. Apesar de genera

lizada,ela permite uma boa inferência temporal dentro da unj-dade,

e será utilizað,a para a definição dos diferentes estágios evolati
vos da unidade.

O terço inferior do Subgrupo ltararé corresponde ao

intervalo Microflora I de SAAD (L977\ . O conjunto litológJ-co nele
compreendido e o resultado da evolução do Sistema Subglacial -Pro
glacial de Campinas, do Sistema de Leques Subaguosos da Rodovia

dos Bandeirantes e do Sistema de Ptataforma de Hortolândia.
A instalação da bacia na região se deu sobre um rele

vo acidentado, com altos e baixos com grande declividade. Essas

formas podem ser o resultado de ação tectônica ou g1acial, prova

velmente de ambos os fatores. É possível gue houvessem vales g1a

ciais em diversas altitudes e de diferentes amplitudes onde o ge

1o deixou til-s de alojamento que foram parcialmente retrabalhados
e recobertos por sedimentos fluviais de lavagem ou lacustrinos nos

vales mais altos e por sedlmentos finos nos vaLes mais baixos inun

dados pelo mar.
O recuo do gelo propiciou uma transgressão que em pri

meiro estágio afogou os vafes, deixando terras aftas emersas, de

onde provieram as fontes alimentadoras dos leques subaquosos que

se desenvolveram nas bordas com alto declive desses vales. Os le
ques apresentam portanto distrjbuição irregular, tamanhos diferen
tes, padrão de paleocorrente variável, âssociação íntima com del
tas de alta carga e cursos fl-uviais, formando corpos arenosos ir
regulares e erráticos.

A efetivação do evento transgressivo cobriu os altos
do embasamento e fez cessar o desenvolvimento dos leques subaquo

sos na área. A essa época o gelo deve Ler se retirado por comple

to, não deixando registro na plataforma formada. Nesta fase as con

dições marinhas fizeram "on fap" sobre o embasamento, cOmO pode

ser observado no trevo para Holambra, Dâ Rodovia Campinas Mogi4ua
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çu e em Salto, sobre o granito que ocorre na Rodovia do Açúcar.No

final do intervalo a ação glacial voltou a influenciar a sedimen

tação antecedendo-se aos avanços que originaram os deltas da par

te média do Subgrupo Itararé.
O terço médio do Subgrupo ftararé corresponde às ro

chas depositadas durante o intervalo Microflora II de SAAD (L977').

O conjunto litológico originou-se devido ao desenvolvimento do Sis
tema Deltaivo da Rodovia do Açúcar, Sistema de Leques Aluviais de

Casa Branca com íntima associação com sistemas glaciais, entre os

qual-s o Sistema Supraglacial de Base Umida de Monte lvlor.

A partir da instalação definitiva da "Pl-ataforma Hor

to1ândia", a atuaÇão marginal dos glaciares permitiu a progradação

da linha de costa por meio de lobos deltaicos alimentados por água

de geIo. Tais corpos deltaicos apresentaram diferentes feições con

forme sua situação geográfica; a sul da área constituiam-se del
tas de alta carga e a norte sua carga era tal que eram leques cos

teiros.Nesses lobos deltaicos gue provavelmente precediam o avan

ço de corpos de gelo houve condições para desenvolvimento de car

vão, como em Monte lulor.

Durante todo o intervalo Microffora If de SAAD (1977)

os lobos se desenvolveram em sucessivas progradações e abandonos,

com frequência cada vez maior conforme o passar do tempo. Os ele
mentos paleogeográficos desponíveis para este sistema são as dire

ções do fluxo de água e do gelo e as direções de linha de costa;
em l"lonte Mor o fluxo de água se deve a S!{ e NW, o fluxo de gelo a

NW e a paleo linha de costa situava-se a NNWr os demais l-obos t
dentificados situam-se já no interval-o l"licroflora f II deSAAD(L977\

e mostram nos corpos inferiores, direções de fluxo de água para W

em Limeira e SW em Capivari, com linha de costa NNW e NW' respec
tivamente.

O terço superior da unidade corresponde as rochas se

dimentares durante o intervalo Microffora III de SAA'D (L917r. Sua

parte inferior e média é resultado da sedimentação promovida pg

1o Sistema Deltaico da Rodovia do Açúcar na parte centro sul e pg

l-o Sistema de Leques Aluviais de Casa Branca na parte norterambos
em transição para o Sistema Costeiro de Tupi, responsável pela de

posição final do Subgrupo Itararé.
Neste intervalo de tempo os lobos deltaicos passaram
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a apresentar fluxo para w e WNW com lÍnha de costa a N, na regíão
de Santa Bárbara, tendo sido substituídos por um amplo sistema
costeiro, com pequenos lobos deLtaicos, mineralizados com carvão.
Na área de trabalho a paleo- linha de costa apresentava-se com di
reção N em Limeira, Santa Bárbara do Oeste e Caiubi: infletindo
para NE em Capivari chegando a ENE em Cerguilho e EW em Mato Se

co; os corpos deltaicos dispunham-se a WNW em Limeira, NNW entre
Santa Bárbara e Iracemápo1is, WSW entre Tupi e Caiubi e a W em Ca

pivari.
Durante toda a evolução do Subgrupo ftararé a sedi

mentação na porção norte e nordeste da área apresentou-se mais e

nergética. Nessa região é provaveJ- gue a sedì-mentação tenha se i
niciado com a instalação dos feques aluviaj-s no j-ntervalo lvlicro
flora fI, e mesmo no fínal da sedimentação, quando o complexo cos
teiro já havia se ínstalado, os corpos deltaicos dessa região ain
da correspondiam a leques costeiros.



CAPfIULO 9

CONCLUSÕES

Em termos metodol-ógicos verificou-se que o mapeamen

to geológico pode ser reafízado de tal forma que ao seu término o

geólogo tenha obticlo informações suficientes para realizar uma a
nálise faciológÍca eficiente e urî levantamento estrutural seguro.

o mapeamento geológico do Subgrupo rtararé deve ser
realizado sobre uma fotointerpretaç ão detalhada, em que os limi
tes fotolitológicos estejan bem determinados e correlacionados. A

sistemática adotada para esse trabalho, com mapeamento litoestra
tigráfico seguido de análise faciológica demonstrou gue:

- os resultados obtidos não permitem a distinção de

unÍdades estratigráficas formais por enquanto na área, a não ser
talvez, na parte superÍor da do Subgrupo, onde ocorre a Unj-dade IV
(Arenitos com marcas ondul,adas) , e na parte nordeste onde ocorre
a Unidades VII (Diamictitos Vermelhos) .

- a análise faciológica, já testada em áreas vÍz j¡has

(Regíão do Baixo Capivari e Cerquilho) demonstra um bom grau de

eficiência quanto à elaboração de modelos deposicionais.
* a atual resoLução da análise faciológica quando as

sociada ã "estratÍgrafia litológica" informal pode levar ao aba4
dono de .novas tentativas de subdivisão litoestratigráf ica do Sub

grupo ftararé uma vez que em muitas áreas já se atingiu um está
gio de conhecimento muito mais avançado do que aquele necessárío
para a subdivisão formaf.

- o enquad.ramento dos corpos mais pcssantes de areni
to dentro de uma única denominação (Arenitos) f o:i a única manejra
possivel de se tratar desses.corpos, uma vez que ainda não é pos

sível- se estabelecer as relações entre eles, e a sua real posição
estratigráfica. Embora esses corpos ocupem posições estratigráfi
casdiferentes preferimos não nomeá-Ios individualmente de modo que

não houvesse.proliferação demasiada de nomes.

o estudo estruturaf real-izado corrèsponde a um está
gio inicial de um fevantamento detalhado, e para ter maior efici
êncÍa ileveria ser complementado com trabalhos adicionais de campo.



As diversas têcnicas
caencla:

- a anãlise das lineações de drenagem pode ser b"e
tante aperfeiçoada, caso seja tratada por métodos estatísticos,en
tretanto mesmo assÍm apresentou boa resolução para a determinação
de estruturas f ineares.

- a análise das formas anelares de drenagem não d9

monstrou alto grau de eficiêncÍa em virtude das diferenças de a

plainamento demonstrado pelo re 1êvo .

- a análise da assimetria de drenagem apresenta efi
ciêncÍa razoável em áreas cobertas, mas ê grandemente deficíente
em áreas de afloramento do Subgrupo.

- a análise do reIêvo é nuito eficiente em áreas dis
secadas pela drenagem, mas poderia ser muito mais utilizada caso

as feituras dos pontos fossem tratados em computad.or.

Em termos geológicos as conclusões obtidas a respei
to do Subgrupo Itararé permitem o estabel-ecimento de hipôteses de

trabalho para pesquisas posteriores no campo de água subterrânea
e carvão.

O Subgrupo ftararé na região de trabalho pode ser sub

dividido em diversas unidades litoestrat igrá f icas informais, com

expressão localizada. Tais unidades foram denominadas por Areni
tos em granodecrescência ascendente (Unidade 1), Lamitos (Unidade

fI), Lamitos e Diamictitos (Unidade III) , Arenitos (Unidade IV) ,A
renitos e Dia$ictitos (Unidade V) , Àrenitos com Marcas Onduladas
(Unidade VI) e Diamictitos Vermel-hos (Unidade VII). Essas unida
des guardam as seguintes relações:

- Arenitos em granodecres cência ascendente: assenta
dos sobre o embasamento e interdigitados aos Lamitos.

- Lamitos : interdigitado e sobreposto aos arenitos em

gr anod.e cres cênc ia ascendente ¡

- Lamitos e Diamictitos: contato inferior desconheci
do, contato superior brusco e parc.ialmente erosivo co¡n os Areni
tos com Marcas Onduladas, passagem fateral desconhecida para os

Diamictitos Vermelhos.

- Arenitos contato basal brusco ou erosivo e superi
or brusco ou gradativo com os Lamitos e Diamictitos e os DiamicÈi
tos vermelhos, com os quais está interdigitado.
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com Arenitos.
Arenitos com Marcas Onduladas: contato inferior

brusco e localmente erosivo com Lamj-tos e Diamictitos, com Areni
tos e com Diamictitos Vermelhos; contato superior brusco a Forma

ção Tatui t passagem lateral desconhecida para os Diamictitos Ver
melhos.

As unidades mencj-onadas são resul-tantes da implanta
ção de diversos sistemas deposicionais que se sucederam no decor
rer do tempo. Se adotarmos a proposta de SAAD para a subdivisão
do Subgrupo em intervalos palinológicos teremos a seguinte situa
ção:

intervalo Microflora f: instalação e desenvolvimen
to do Sistema de Leques subaguosos da Rodovia dos Bandeirantes e

afogamento de seus leques pela implantação do evento transgressivo
que originou o Sistema de Plataforma de Hortolândia.

intervalo Microflora II: instalação e desenvolvimen
to do Sistema Deltaico de l"lonte Mor, Santa Bárbara e Capivari na

região centro e sudoeste e do Sistema de Leques Aluviais de Cosmó

polis na região nordeste da área. Os lobos deltaicos desenvolve
ram-se nos rumos NW, V{ e SW.

intervaLo Microflora III: transicão dos sistemas
anteriores para o Sistema Costeiro Mombuca Tupi Limeira, com

Iinha de costa a norte e nordeste, com pequenos lobos deltaicos
com desenvol-vimento para o rumo W e NW.

As atividades gì-aciares impressionaram de diversas
formas o registro sedlmentar do Subgrupo ftararé.fnicialmente pro
piciaram o refêvo acidentado necessário para a instalação dos l-e

ques subaguosos na base da unidade. A água de gelo supriu a carga
e a descarga necessárias para o desenvolvimento dos referidos cor
pos, vindo ainda a permitir o desenvolvimento clos corpos deltai
cos, todos notadamente com caracteristicas de alta carga. As gele
i-ras interferiram diretamente de duas formas.

por meio de largamento de particulas ( "dropping" )

quando sob forma de gelo flutuante.
por meio da instalação do Sistema subgì-aciaI - pro

glacial de Campinas, com fluxo de gelo controlado pelo substrato;
e do Sistema supraglacial de Base Umida de Monte lr{or, com fluxo

Arenitos e diamictitos: contato inferior erosi-vo
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para NW.

Os cicl-os de repetição de litologías, descritos des
de os trabalhos pioneiros sobre o Subgrupo ltararé correspondem a

repetição de ciclos de instafaçäo e desaparecimento de lobos del
taicos, condicionados pela aproximação e recuo de geleiras próve
nientes de fora da bacia,

Com relação aos recursos econômicos do Subgrupo fta
raré, notadamente água subterrânea e carvão, podem ser prospecta
dos com os seguintes guias paleogeográficos.

- Sístema de Leques Subaquosos da Rodovia dos Bandei
rantes: potenciatidade e prospectividade média a baixa para água

subterrânea. Corpos lenticulares, erráticos com vazão de I a 5 m3

/hora .

- Sistema deltaico de Monte l"1or, de Sant.a Bárbara e

de Capivari: potencialidade nédia a alta para água, média para car
vão, prospectividade média para água e carvão. Corpos lenticula
res com forte controle paleogeográfico produção de até 35 m3 /hora
e ocorrência de carvão em Monte Mor.

- Sistema de Leques aluviais de Cosmópo1i.s: potencia
]idade alta, prospectividade média para água subterrânea. Corpos
lenticulares, forte controle pa leogeográfi co , produção de até 50

m3 ,/hora .

- Sistema Costeiro de }4ombuca - Tupi - limeira:poten
cialj-dade e prospectividade alta para carvão e água. Corpos tabu
fares, forte controle pafeogeográ fico , produção de até 100 m3/h e

ocorrência de carvão em Capivari.
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