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1 - TNTRODUÇÃO

Nos úl ti mos anos , cons i derãve'l progresso ocorreu
no conhecimento da estrati gnafi a do Grupo Tubarão (Neopal eo

zõi co), em vãri as partes da Baci a do Paranã, atravõs de ma

peamento geolõgico (e.g., ANDRADE & S0ARES, 1970, 'l 97.|; S0A

RES et aL.,1973; VItIRA, 1973; T0I4MASI, 1973), I evantamen
to de seções e/ou processamento de dados de subsuperficie de
poços perfurados pela Petrobrãs (Petrõleo Bras'i leiro, S.A.).
(n.9." S0ARES, 1972; FULFAR0, l97l; LANDIM, .l970,1972; 

ME

DEIR0S & TH0MAZ FILH0, 1973.)

Tai s pesqui sas penmi ti ram um mel hor conheci mento
das caracteristicas I itolõgicas regìona'is do Grupo e sua
distrjbuição areal e estrat'igrãfica, o que tem levado a no

vas 'i nterpretações sobre rel ações espaci ai s entre corpos no

chosos n fãcies e ambientes sedjmentares, paleogeografia¡ ê

elementos tectônicos atuantes durante a sedìmentação.

0utros traba I hos de detal he têm permi ti do uma me
'lhor def"inição da origem e fãcies de determinadas lito'l ogias
do Grupo Tubarã0, parti cu'l armente, dos di ami cti tos , do Sub

grupo I tarar-e com base na uti I i zação de t6cni cas di versas
(anãlise de fãcies, sedimentologìa, microscopia eletrõnica).
(n.9., FRAKES & FIcUEIRED0, 1967; R0CHA-CAMP0S, FARJALLAT &

Y0SHIDA, 1969b; LANDIM, .l970. 
)

Do ponto de vjsta bioestratigráfico, dispõe-se,
atualmente, de um esquema de subd'i visão do Grupo, ênì base
pal inolõg'i ca (DAEMON & QUADR0S, 

.l970), que of erece apo'io ini
cial para corre'l ação jntrabass'inal e datação aproximada das

camadaô em termos da escal a padrão do tempo geol 6gi co.

No que di z respei to, especi fi camente, ao Subgrupo
Itarar-e, unìdade inferior do Grupo Tubarã0, e que cont6m dia
m'i cti tos e rochas associ adas de ori gem g'laci al , mui tos aspec
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tos estrat'igrãficos importantes permanecem, contudo, ainda,
obscuros, por fal tar um arcabouço estratigrãfi co regional
consistente, que permita entender, adequadamente, as rela
ções espaciais entre os corpos litolõgicos e a distribu'ição
de muitas feições geolõgicas e paleontolõg'i cas.

Tal arcabouço õ de i mportânci a fundamental e trans
cende o âmbi to do interesse puramente c'ientíf i co, pri nc'ipal
mente, paleocl imãtjco, e que se relaciona com o levantamento
das caracterís ti cas de uma das õpocas gl aci ai s mai s extensas
e duradouras que afetaram a crosta da Terra. Com efei to, a

seqtlência sedimentar, essencialmente clãstica, do Subgrupo
I tararé encerra um con junto de I'i tol ogì as, tambõm, de i nte
resse econõmi co. Nel a são encontradas camadas de carvão que

iã foram uti I i zadas comerc'i al mente no passado (R0cHA-cAMp0s,
1974) , poss ívei s rochas armazenadoras e mesmo geradoras de

hi drocarbonetos (l'lEDtIR0s & THOMAz FILH0, op. eit.) e I i tol o

gias de interesse tecnolõgico como materiajs de construção
( DAMASCEN0, I 973) .

Al6m disso o conhecirnento da distribuição espacia'l
de possiveis corpos armazenadores de ãgua ã de suma 'i mportãn
cia, pois sobre a fai xa sedimentar ocupada pelo Subgrupo,pâF
ticul.armente, na margem oriental da Bacia do Paranã, locali
zam-se i mportantes concentrações unbanas que uti I i zam cada
vez ma i s , ãgua s ub terrânea para o seu abas teci men to.

Dentro do contexto aci ma esboçado, a presente di s

sertação apresenta os resul tados pre'l imi nares de um projeto
global, que visa o estudo da estratìgrafìa da faixa oriental
de afloramento do Grupo Tubarã0, em especial do subgrupo Ita
rar-e, tendo por base o levantamento sistemãtico de perfìs es

tratì grã'Fi cos perpendi cul ares ã fai xa de afl oramento ( supos
tamente, tamb6m, grosseiramente, coincidente com a direção
geol õgi ca ) , ao 'longo de todas as es tradas disponívei s que

cruzam a extensa fai xa sedimentar. 0s perfi s, posteriormen
te, transformados em seções colunares, seriam correlaciona
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dos entre s i , tanto I i tol ogi camente, como bi oes trati grafi ca
mente, servjndo de base para a localização de outras feições
sedjmentares importantes.

As ãreas i ni ci al men te es tudadas referem-se ãs par
tes centro e sul do Estado de São Paulo (Figura l), por cons
titui rem as regiões clãssicas e mais significativas de ocor
rôncja do Subgrupo Itararõ, tanto em termos de espessura co
ttlo, no que tange, ã complexjdade da sua histõria sedimentar.
Do ponto de vista estratigrãfico, ôbrangem, ainda, a ãrea-tj
po do subgrupo I tararé. Por razões de ordem prãti ca, ti ve
mos que excl ui r os dados referentes ãs regiões nordeste do
Estado de'São Paulo e sudeste de Minas Gerais, embora tenham
s i do as mesmas percorri das e exami nadas .

r 0 esquema estratigrãfico resul tante do levantamen
to de oi to perfi s , aqui apresentado, serve ai nda de base pa

ra a anãlise de alguns aspectos pa'l eontot6gicos, bioestrati
grátjcos, referentes ã distribuição da fauna e flora rõsseil
do subgrupo I tararã, que por outro I ado, foram uti I i zadas na
so'l ução de problemas de correlaçã0, al6m de permitir avaliar,
ai nda que brevemente, aspectos da hi s tõri a tecto-sed,i nrentar
e da paleogeografia do i ntervalo estratigrãfi co abrangido.

A dissertação, ora apresentada, complementa-se com

a anãì i se da di s tri bui ção, caracterî'sti cas e provãveì gônese
de di ami cti tos do Subgrupo I tararã, na mesma ãrea, gue cons
ti tui .tema de dissertação de mestrado el aborada peì o profes
sor Paul o Roberto dos Santos o que col aborou com o presente
autor nos trabalhos de campo.

AcRADECIMENT0S. Nesta oportunidade o autor deseja
regi strar, de uma manei ra especi al , a mai s profunda grati dão

ao Prof . Dr. Antoni o Car'los Rocha-Campos pel a ef i caz e

segura orientação nesta dissertaÇão, co'l aborando, com dedi
cação, âtravõs de proficuas di scussões e sugestões, durante



-4r

o desenvolvimento e composição deste trabalho; ao Prof. Muri
lo Rodolfo de Lima, ao Ge6l. Mitsuro Arai e aos alunos do Ing

tituto de Geociências, USP, Srs. Carlos E.S.Pontes, Josã R.

Canuto e Rodolfo Díno, pe'l a preparação e identificação das

amostras pal ino'lõgicas, coletadas por mim; ao Prof . Dr.Ronal
do Gama de Carvalho, pelo auxítio no levantamento das seções
estratigrãficas; ao Eng. S6rgio Scavone e ao Prof.Dr.Yociteru
Hasui, pelas discussões e sugestões prestadas, durante a fa
se de elaboração da metodologi a uti I izada neste trabalho;aos
Profs. Drs. Vi cente Jos6 Ful faro e Keni ti ro Sugui o, pel as su
gestões dadas, sempre que sol i ci tados; ao Sr. Ci ro Perei ra
Borges , pel o auxil i o pres tado nos traba I hos de I aboratóri o;
ao Sr. Cl ovi s Perei ra Borges, pelo auxll i o na confecção dos

desenhos,aqui incluidos; ao Sr. Jaime Alves da Silva e equipe,
pelos trabalhos grãficos; ã Sra. Nair de Campos Louzada e Sr.
Jos6 Ponchirolli, pelo serviço datilogrãfico¡ â Sra. Ceci
lía Maria P.B. Saad, pelo auxilio prestado durante trabalhos
de campo e pel a compreensão nos mui tos momentos de ausênci a

do lar; aos meus famil iares, pelo estimulo e incentivoi aos

ami gos e funci onãri os do I ns ti tuto de Geoci ênci as da USP ,que
de uma manei ra ou outra, col aboraram na execução des te traba
I ho. Fi nal mente, ao meu grande ami go e col ega Professor Pau

I o Roberto dos Santos , co-autor moral desta di ssertação r o

meu mui to obri gado peì a ami zade si ncera durante esses anos

de convívi o.

0s trabal hos de campo e I aboratõri o aqui rel atados
foram executados ao abrigo do Convênio entre a Comi ssão Nacio

nal de Energia Nuclear (CNEN) e Insti tuto de Geociôncias da

Universidade de São Pauìo (IG-USP) referente ao Projeto: "Pg
drões de sedimentação das rochas ctãsticas clo Grupo Tubarão
da Bacia do Paranã" (TC-19/74),

A atual di s.sertação cons ti tui parte da contri bui ção
bras i I ei ra ao Projeto nQ 42 do Programa Internaci onal de Cor

relação Geolõgica (PICG), "Upper Paleozoic of South America!',
o qual conta com o apoio financeiro do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnolõgico (CNPq) (Processo
2222.02r 9 175) .



-5-

m
T--l

[-

LEOETDA

Rochoa ra¡¡ novo¡

6r¡to Tuborðo

Erùo¡anarlo

€acolo

O lO 5OXm

.,r\¡oros
*,,',i;:lil:l.V'"''

..i -Èt'oultt lo \-

...Í3, n"tì\""' 
"o., 

) ro,,| '¡\ \øi'S

-J
h,

1*^'""
J'

Locrllrrç¡o dr ¡rc. d..3tudo.



-6-

2 - TRABALHOS PRÉVIOS

seria, atõ certo ponto, desnecessãrio revisar, no
vamente, a literatura anterior relacionada com a estratigrg
fia do Grupo Tubarão, em geral, e do Subgrupo Itararõ, em
particular, na ãrea abrangida peìo presente estudo. No que
tange ãs referônci as at6 1967, es tão el as.r rìa sua quase to
tal i dade, anal isadas em R0cHA-cAMp0s ( I 967) . Referi r-me-ei ,
portanto, somente, ãqueì as de maior perti nônci a para o assun
to es pecífi co des ta di ssertaÇão, comentando-as de acordo com
a natureza da contri bui ção ofereci da.

Inicialmente, no que tange ã subdivisão I i toestra
tigrãfi ca do Grupo Tubarã0, na ãrea paul i sta da Baci a do pa

ranã, merece referênci a o trabal ho pì onei ro de BARB0sA &

ALMEIDA ('l 949a, b). com base em reconhec.imento estratigrãf i
co reaìizado ao ìongo de algumas estradas que cortam a faixa
de afloramentos e ainda atravãs de anãl ise do perfi ì geolõgi
co da sondagem real i zada pel o ex-consel ho Naci onal de petrõ
leo, em Araquã, propuseram estes autores a subdivisão do G.g
po Tubarão (então denominado "sãr'ie") em cinco formações, da
base para o topo: I tu, capi vari , Gramadi nho, Ti etô e I tapetj
ninga. As quatro primejras corresponderiam ao Subgrupo Ita
rarã da atual concepção, contendo diam.i cti tos de provãvel
origem glacjal, e a última, subdividida em trãs membros (T-U
pi, Tatui e Taquaral ), correspondendo a seqüência põs-glacial.
BARB0SA & G0MES ( I 958) i ntroduzi ram, subseqllentemente, al gu
mas modificações na estratigrafia pnoposta, com base no reco
nhecimento de uma discordânci a regional na base do Memb ro
Taquaraì, incluido, destarte, no Grupo passa Dois sobrejacen
t€, em razão de seu contato transi cional com a Formação I ra
ti. Identificaram, ainda, um nível de diamictito (',Tilito
Pi tanga " ) no Membro Tupi e el evaram o llembro El i as Faus to,na
base da Formação I tu, ã categori a de formação.
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A impossi bi I i dade prãti ca da uti I i zação da subdi vi
são propos ta reconheci da por di versos autores ( R0CHA-CAMP0S,

1967 ¡ LANDIM, 1970; S0ARES, 1972) resu'l tou no seu abandono.
R0CHA-CAMP0S (1967 ) argumentou, adequadamente, com respej to
ã uti I i zação de uma s ubdi vi são provj sõri a do Grupo Tubarão
em uma unidade inferior, poFtadona de diamictitos e rochas as
sociadas de provãvel origem gìacial, denominada Subgrupo Itg
rarõ e outra sobrejacente, mas desprovida de evidôncias de

origem glacial (seqtlôncia p6s-glacial ), para a qual sugeriu
a denominação de Formação Tatui, pF'ioritãria em reìação ã

Formação Itapetininga, jã mencionada.

0 exame da Iiteratura posterior a 1967 evidencia di
ferenças na uti I i zação da nomencì atura do Grupo Tubarão, na

ãrea abrangida pelo presente estudo, por parte dos di versos
autores. A Tabela I sintetiza algumas das diversas classifi
cações e nomencl aturas apareci das at6 o presente.

No atual trabalho, preferi manter a c'l assificaçãoe
nomencl atura proposta por PTTRI ('l 964) e R0CHA-CAMP0S (1967) ,

denomi nando as duas subdi vi sões do Grupo Tubarão, respecti va

mente, Subgrupo I tara16 e Formação Ta tui. No pri mei ro caso,
os resu'l tados des te pro jeto, e de pesqui sas ef etuadas por ou

tros autores demonstram ser ai nda conveniente manter a cate
$oria de Subgrupo para a seqtlência Itararé, tendo em vista
a possibilidade de sua subdivisão litoestratigrãfica e a con

saguinidade estreita entre os elementos que o compõe. Qua!
to ã formação Tatui, não discutida em detalhe na presente dis
sertaçã0, considero ter a mesma, no geraì, um conjunto de

caracteristicas que permite indiv'idualizá-ìa e diferenciã-la,
adequadamente, da un'i dade equi val ente da parte sul da Baci a

( Subgrupo Guatã ) .

Com respei to ã f ãci es e pa'leogeograf i a do Subgrupo
Itararõ, 6 fundamental o trabalho de FRAKES & CR0t,lELL(.l969),
que apresentaram uma sintese sobre a g'l acì ação neopal eozõi ca

da Améri ca do Sul , incl usi ve Baci a do Paraná. R0CHA-CAMP0S,
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FARJALLAT & Y0SHIDA (1968, 1969a), R0cHA-cAMp0s et dL. " 
(1976

e no prelo) e FRAKES, FIGUEIRED0 & FULFAR0 (.l968) descreve
ram vãri os ti pos de es truturas g'l aci a i s ocorrentes no Subgru
po Itararã, no Estado de são paulo,relevantes para a identi
fi cação da ori gem dos di ami cti tos e rochas associ adas e a

determi nação da di reção de des I ocamento das gel ei ras neopa
I eozõi cas, na parte norte da Bacia do paranã'.

0utras contribuições de importãncia para o enten
di mento da ori gem e fãci es dos di ami cti tos e outras I i tol o
gias do Subgrupo Itara16 são as de LANDIM (1970), LANDIM &

BARROS (l 972) e FULFARO & LANDIM ( t976) , que as anat i saram
através de t6cnicas sedÍmentorõgicas e estatísticas.

R0cHA-cAMP0s, FARJALLAT & y0sHIDA (1969b) propuze
ram' tambémr unì esquema paleogeogrãfico da Bacia do paranã,
durante a deposição do Subgrupo Itararã, com base em dados
direcionais e distribuição de fãcies sedimentares. 0utra re
construção foi proposta, mais recentemente, por FRAKEs &

cR0t^IELL (1972l' , com base, essencialmente, nos mesmos elemen
tos.

FULFAR0 (1971 ) e LANDIM (1972) e FULFAR0 & LANDIM
(1976 ) forneceram val iosos daclos para o entendimento da hi s

tõria tecto-sedimentar e da paleogeografia da Baci a do para
nã, inclusive da ãrea em foco, com base na aplicação da t6c
nica de anãtise de superfícies de tendãncia (',trend-surface
analysis"), a dados de espessura do subgrupo Itararã.

S0ARES (1972) retomou o probìema do limite
rior do Subgrupo Itara16, reconhecendo a existância de
discordância erosiva regional separando essa unidade da
mação Tatuí (põs-glaciaì ), al6m de distinguir outras di
dânci as de menor monta dentro da Formação Tatuí.

s upe

uma

For

sc0r

A subdivisão bioestratigrãfica da seqüência neopa
leozõica da Bacia do Paranã, em base paìino1ógica, proposta
por DAtMON & QUADR0S (1970) ofereceu, pel a primei ra vez, um
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arcabouço bioestratigrãfico útil para o entendimento da hi:
tõria geolõgica do Grupo Tubarão. Esses autores utilizaram,
principalmente, amostras de subsuperfície, mas processaram

tamb6m algumas amostras de afl'oramentos da ãrea paul ista.
I nformações sobre a pai eontoì ogi a do Subgrupo I ta

nar-e foram f orneci das por R0CHA-CAMP0S (1970) , que revi sou

os mol uscos e braqui 6podes da fauna de Capi vari , MI LLAN (1972,

1974, .l975) e D0LIANITI & MILLAN (1972), respectivamente,que
descreveram e identificaram tafofloras da parte m6dia e supe

rior do Subgrupo Itararé, no Estado de São Paulo, êttt I'lonte

Mõr e Cerqui'l ho. A sucessão estratigrãfica de megafloras fõs

sei s neopal eozõi cas da Baci a do Paranã, propos ta por RöSlgn

(1973) abrargê, tamb6m, as floras fósseis do Subgrupo Itara
rã. KEMP ( I 973) processou algumas amostras de di ami cti tos
e outras tito'l ogias do Subgrupo Itararõ, no Estado de São

Pau'l o, descrevendo a microflora e comentando acerca do seu

si gni fi cado para a cronoì ogi a e correl ação i nterconti nental .

LIMA et aL, (no prelo) descreveram,pela primeira vez, uma mi

crofauna de forami níferos arenãceos associ ados com copr6l j

tos do t'ipo "enterospira", obtidos de concreções da parte
m6di a do Subgrupo I tararõ.

PTTRI & FULFAR0 ( 1 967 ) mapearam sedi mentos perten
centes ao Subgrupo I tararã, na ãrea de I tapeva ' di s ti nguj ndo-
-os dos da Formação Furnas. Reconheceram, então, um evento
tectôni co que precedeu a sedimentação do Grupo Tubarão.

Mais recentemente, S0ARES et aL. (1973) e S0ARtS

et, aL. (no pre'lo) cartografaram geologicamente o Subgrupo

Itararã da parte norte e central do Estado de São Paulo. S0A

RES et aL, (no pre'lo), com base no mapeamento e levantamento
estratigrãfico acima mencionados, identificaram quatro asso

ciações litolõg'icas na parte superior do Subgrupo Itararé e

reconheceram o'i to f ãci es di s ti ntas na Formação Tatuí, di s cu

ti ndo a sua provãvel gênese e pal eogeografi a.
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Referôncias breves ã estratigrafia e outros aspec
tos da geologia do Subgrupo Itara16, aparecem, ai nda r êm es
tudos de ãmbito mais geral de revisão da Bacia do paranã,tais
como os de N0RTHFLEET, MEDEIR0S & MüHLMANN (1969).
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3 - METODOTOGIA

INTR0DUçÃ0. Como jã mencionado anteriormente, a p19
sente pesqui sa baseou-se, fundamental mente , no I evantamento
de perfis geoìõ'gicos, ao longo de estradas que cruzam a fai-
xa de afloramento do Grupo Tubarã0, das regiões centro e sul
do tstado de São Paul o, acompanhado de regi stro das I i toì o-
gi as, suas rel ações estrati grãfi cas , col eta de amostras para
anãlises sedimentoìõgicas e palinológicas e, embora ainda
subsidiariamente, do exame e identificação de estruturas se-
dimentares sin-e epigen6ticas. Posteriormente, todo o regis-
tro obti do ao I ongo dos perfi s foi mani pul ado para apresenta
ção sob a forma de seções colunares, que correlacionadas en-
tre si , oferecessem um panorama geral da estratigrafi a

Subgrupo I tara16 na ãrea de pesqui sa.

As soluções adotadas para obtenção dos resultados
contãm al gumas I imi tações i nerentes ãs ci rcunstãnci as geol 6-
gi cas e mei os di sponívei s para a execução dos I evantamentos.

Assim, considerou-se que a margem oriental da atual
faixa de afloramento, obviamente erosiva, 6, grosseiramente,
paralela ãs direções geol69icas das camadas.z'Desse modo, os

mergulhos regionais foram considerados perpendiculares ã mes.
rna. As variações gerais de direções das estradas que cruzam
a faixa de afloramento corresponderiam, assim, a variações
da direção de cada perfil, em relação ã direção geolõgicô,19
presentada pel a tangente ao ponto i ni ci al e fi nal de cada
perfi I medi do. Feì i zmente, dentro do contexto acima esboçado,
a rnaioria das estradas disponiveis são, realmente, grosseira
merrte, p€rpendi cul ay'es, ou bastante obl íquas a- f ai xa de af I o
rarnento, o que ¡ninirnisa as possiveis distorções.

0uty'a I iriri tação decorre de condi ções topogrãf i cas e

geolõgicas (r'elevo suave e valores baixos do ângulo de mergu

do
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I ho regional m6aio) do Grupo Tubarão, na ãrea pesqui sada, do
que resultam as grandes distâncias que separam topo e base
das sequênci as medi das, que vari am de 50-60 km. 0 empi I hamãn

to resultante da representação sob forma de seções colunares
õ, obvi amente, arti fi ci al e nel e, provavelmente,superpõem-se
litologias e fãcies deslocadas, geograficamente, ao longo do

mergul ho, de atã dezenas de qui I ômetros. A hi stõri a geol õgi -
ca resul tante representa, poi s , uma mã¿i a ou um conjunto de

si tuações, QU€ embora representadas na vertical , não ocorre-
ram no mesmo lugar.

Vãri os probl emas ti veram, ai nda ,que ser resol vi dos ,
preliminarmente, antes de iniciada as fases de trabalhos de

campo e de escri tõri o.

Estes di zi am respei to aos segui ntes i tens pri nci -
pai s: a ) escol ha dos perfi s a serem I evantados; b )estudo do

control e geol õgi co; c ) escoì ha das escal as para representa-
ção dos perfi s topogrãfi cos e das seções coì unares resul tan-
tes; e d) cãlculo das espessuras das camadas, em perfis topg
grãfi cos sobrel evados .

0 primeiro item foi resolvido atravãs do exame pre-
limÍnar da literatura, utilização da experiência p16via e

vi agens de reconhecimento.

0 controle geolõgico, especialmente estratigrãfico
e tectônÍ co, precedeu e sucedeu o I evantamento das seções.
Ini ci almente, foi executado atravãs da consul ta da I i teratu-
ra existente, efi especial mapas geoìõgicos, exame de fotos
aãreas e durante a pr6pria execução dos trabalhos de campo.
Posteriormente, por ocasi ão da construção das seções col una-
res, atravãs de correlação litol69'ica e controle bioestrati-
grãfico, prìncipalmente, com base palinot69ica.

0utro problema geolõgico importante que teve de ser
resol vi do, refere-se ao mergul ho regi onal das camadas exami -
nadas. Ini ci almente, vãri as tentati vas foram fei tas para ä
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determinação dos valores do mergulho, ao longo das seções lg
vantadas. um dos mãtodos utilizados foi o dos trâs pontos em

afl oramentos , com o uso do teodol i to. para tal , esses deve-
ri am ocorrer em ambos os t ados da estrada, conter nivei s ou
camadas-gui as faci lmente reconhecívei s e possui r dimensões
que permi ti ssem um espaçamento conveni ente entre os pontos
visados. 0s resultados obtidos variaram em torno de lo a 3o.
Poucas exposições, contudo, mostraram-se adequadas para o le
vantamento e o mãtodo teve, portanto, QUê ser abandonadorten
do em vistarainda,refletirem os resultados condições muito
locais.

Por fim' decidi-me valer do seguinte expediente:co-
nhecendo as espessuras locais em vã'rios perfis levantados e

usando o mãtodo da tentativa e erro,testei diferentes valo-
res possivei s de ângul os de merguì ho, atã encontrar um que
sati sfi zesse aos dados de que di spunha. 0 val or encontrado
foi, constantemente, o de lo para o mergulho regional.Alguns
perfis foram construidos e verificou-se que as espessuras rg
sul tantes estavam de acordo com os dados dí sponívei s na I i te
ratura..Embora, tendo em conta que o ângulo de mergulho pode
variar, localmente, como jã foi comentado, acredito que o va
I or uti I i zado representa a mãdi a geral dos val ores exi sten-
tes.

Quanto ãs esca I as a serem uti I i zadas na cons trução
do perfi I topogrãfi co, apõ's vãri as tentati vas e observações
de campo, as que se mostraram mais convenientes foram as de
l:20 000 na horizontal e de t:l 000 na vertical. A primeira,
justifica-se pelo fato de que se ?osse adotada u¡na escala ma

i or, os perfi s tornar-se-i am i nadequados para trabal hos de
escrit6rio, devido ao seu tamanho. Por outro lado, utilizan-
do-se escal as menores , mui tas das rel ações I i tol õgi cas fi ca-
ri am di fícei s de serem estabel eci das e compreendi das. com re-
lação ã escala vertical, chegou-se a- conclusão de que a mais
operacional seria a de l:l 000, pois as principais estrutu-
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ras sedimentares presentes nos corpos I i tol õgi cos eram da or
dem de metros. Decidiu-se que esta seria, tambãm, a escala a

ser uti I i zada na apresentação das seções col unares , por ser
a mai s compatível com o carãter regi onaì do presente traba-
I ho.

Para o cãl cul o das espessuras das vãri as un i dades
I i tol õgi cas que compõem os perfi s col unares uti I i za-se , nor-
malmente, um m6todo grãfico, ern que se considera a espessura
da camada como correspondente ao comprimento do segmento per
pendicular, entre o topo e a base da unidade medida (Figura
2). Este mãtodo, entretanto, ã i nexato para perfi s sobrer eva
dos, uma vez que para estes, a distância real entre topo e

base da camada não õ mais medida pelo segmento perpendicular
entre elas, conforme indica a Figura 3.

Foi , portanto, necessãri o desenvol ver um mãtodo ana
I iti co preci so para cal cul ar a espessura exata, a parti r dos
dados disponiveis nos perfis sobrelevados.

Tal mãtodo consi ste, basi camente, no cãl cul o das co
ordenadas x e V, de uma das extremidades do segmento perpen-
dicular (aquela sobre o topo da camada), uma vez que a outra
extremi dade ã col ocada na ori gem do s i stema cartes i ano ( coor-
denadas 0r0). Assim, a espessura pode ser determinadarda geo

metria analítica, pela f6rmula e = tffi¡2. Na Figura 2, 7ñ
representa a espessura da camada e os pontos A e C são base
(coordenadas0,0) e topo (coordenadas x,y), respectivamente.

Para cãl cul o das coordenadas x e y acima, observe-
se a Figura 4.

Da geometri a anal íti ca, tem-se que as

retas I e 2 são:
equações das

equação da reta l: x + my = Q

equação da reta 2¿ y = mX + b

onde, m = (-) tangente do ãngulo de mergulho da ca-
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Figura 4. Representação
de duas retas perpen
di cul ares ¡ r€specti -
vamente, espessura e

topo da camada.

mada e þ = constante real, função da posição da reta. Destas
equações resul ta que:

-mbx=-e
I +m2

y = b-
I +m2

Desde que se conheçam Þ " r, pode-se facilmente, de
terminar o valor da espessura, ôplicando a f6rmula acima men

cionada.

A fim de ilustrar o mãtodo descrito, observa-se a

Figura 2. Pelo m6todo grãfico convencional o valor obtido pa

ra a espessura da camada 6 igual de 193 metros. No cãtculo
da espessura, pel o mãtodo desenvol vi do nes ta di ssertação,
calcula-se, primeiramente, os valores de m e b. No caso pre-
sente,

m - -tg 30o

b=y-mx
-mb

AL
I +m2

b
YC = -;--

I +m2

= '0 1577

50-(-0'577),300 = 223,10 m

-L-q,517)._223r10q = 96,58 m

l+(-0,577)2

= 2?3rl !!- = 167 ,38 m

I +( -0 ,577 12

Portanto, e = {ff 1lã= = 193,24 m.
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Em mui tos casos, o ãnguì o de mergul ho (") ã pequeno
(tg o; a). Apìicando-se tal igualdade nas fõrmulas acima
tem-se:

= -a(ar6 so)

-mb

:b

m - -tg o

-mbX=-=
I +m2

by=-
I +m2

Portanto, e = ¡ffi2 = þ!rF^z; b.

Concl ui -se, portanto, QU€ para perfi s sobrel evados ,
com ângut o de merguì ho pequeno, a espessura ã i gua't a- ordena
da do ponto em que o topo da camada corta o eixo dos !, sen-
do, faci ìmente, obtida do grãfi co do perfì I

qualquer que seja a sobrel evação.
topogrãfi co,

TRABALH0S DE CAMP0. A escolha do procedilnento de

campo a ser uti I i zado decorreu das condi ções acima apontadas,
da preci são desejada e da sol ução dos prob'lemas de transf or-
ntação da medi da dos perf i s em seções co'lunares.

Estes i ni ci aram-se atravãs de reconhecimento geral
da seção a ser levantada. A etapa seguinte consistiu de indi
vidual ização, numeraçã0, descrição, medidas de distância e

altimetria dos corpos litolõgicos. Al6m das ìitologias,foram
identi fi cadas e/ou medidas as pri nci pai s estruturas sedimen-
ta res presen tes.

Durante esta fase, foram col etadas amostras para

anãl i ses sedimentol 69i cas e pal i nol õgi cas. A col eta para pa-

linologia teve como critãrio de amostragem a cor e o grau de

aì teração dos sedimentos,tendo sido dada preferência a amos-

tras de tonal i dades ci nzas, que não exí bi ssem evi dânci as de

oxi daçã0.

Ap6s a i ndi vi dua I i zação dos pontos de observação e
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descrição dos corpos rochosos, pôssou-se a marcação' por pi-
quetes ou tinta, das vãrias unidades que compunham o perfil,
ao longo da estrada examinada. A seguir, foram feitas as me-

didas al tim6tricas dos piquetes e pontos topogrãficos, assim
como a verÍficaÇão, por odômetro, das suas distâncias. Utili
zou-se nesta f ase, um al tímetro ti po t'Amez'ícan PauLín Sas-
temt', com intervalos de medidas de dois metros. Um segundo

altímetro, do mesmo tipo e características, aferidoriuntamen
te com o primei ro, em pontos topogrãfi cos de cotas al ti m6tri
cas conheci das, fi cou baseado no mei o da seção, para el abora

ção da curva de cal ì bração.

TRABALHos DE EscR I T0R I o. 0s trabal hos de escri t6ri o

consistiram na transformação dos dados obtidos durante a fa-
se anteri or em seções col unares. Para ta I , al gumas correções
dos dados I evantados fi zeram-se necessãri os. Estas podem ser
s i nteti zadas da segui nte forma:

a)correção dos dados de altimetria, utilizando-se a

curva de cal i bração;
b)cãlculo da distãncia horizontal entre os pontos ¡

Quando, de um ponto para outro, houve diferença de

cota, foi necessário o cãlculo da distância, na horizontal,
que seria colocada no perfi I topogrã'fico a ser construido(Fi
gura 5). Este cãl culo foi feito atrav6s da seguinte fõrmula:

Ã82 = Y2 + X2, onde

7\T' = di stânci a em metros percor
rida no terreno entre dois

B

Y

X

pon tos .

cota de B - cota de A

distância em metros na ho-
ri zontal .

Figura 5

Portanto, f, =
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c) correção do ângulo de mergulho;

Pelo fato das estradas levantadas não serem, exata-
mente, perpendi cul ares ã di reção das camadas , uti I i zou-se o

mãtodo descrito por SMITH (.l925), para o cãlculo do mergulho
aparente, segundo a fõrmul a:

cotg¿=cotgc,
Sen cr

onde,

a = ângulo

c = ângulo
cr = ãngulo

di reção

d) cãlculo

de mergulho aparente

de meror¡l ho real
formado entre a direção geolõgica e a

do perfi I

do ângulo de mergulho aparente sobrele-

tg þ = n tg ô r onde,

0. 0s trabalhos de laboratõ'
pal i not õgi ca das amostras

vado:

= mergulho aparente sobrelevado.
= sobrelevação.
= m€rgul ho aparente.

TRABALHOS DE LABORATOR I

ri o restri ngi ram-se a- preparação

coletadas.
As preparações pal i not õgi cas foram real i zadas se-

gundo as tõcnicas comumente empregadas, que se encontram des

critas em FAEGRI & IVTRSEN (1966).

0s espõcimes i denti fi cados , prel i mi narmente, tôm a

sua posição nas lãminas marcadas segundo coordenadas para mi

croscõpi o Carl Zei s s 'tLarge IJníoersal't ,do Departamento de Pa

leontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências.

As lâminas estão deposi tadas na Coìeção de Pesqui -
sa ( GP/4E ) do DPt, sob os números I -3;6-7 il 0; I 3'25;48-l 70. Em

todos os casos em que foi possíveì (>100 espõci¡nes identificã
vei s/l âmi na ) ,procedeu-se a determi nação percentual dos prÍ n-
ci pai s ti pos de esporos e poì ens presentes nas amostras.

b

n

a
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4 - DESCRIÇÃO DAS SEçOES ESTUDADAS

TERMOS LITOLOGICOS EMPREGADOS. O SUbgTUPO ItArA
ré, na ãrea estudada, abrange um conjunto de rochas sedimen
tares de natureza, essenci aì mente, cl ãs ti ca ( R0CHA-CAMp0S,
1967; LANDIM, 1970). Rochas de origem quími ca (caì cãrios)
são de ocorrênci a mui to ra ra e as de na tureza organõgena ,
tai s como carvã0, embora parti c.i pem do Subgrupo, não foram
i denti fi cadas ao I ongo das seções exami nadas .

Apõs reconhecimento megascõpico preliminar das l.i
tologias do subgrupo Itararõ em afloramentos, procurou-se
sel eci onar a termi nol ogi a mai s adequada para os di feren tes
ti pos de rochas cl ãsti cas encontradas, no senti do de obter
uma razoãvel consistôncia e hornogeneidade nas descrições
das caracterís tj cas fís i cas da seqüônci a es tudada. Apresen
to, pois, abaixo a lista de termos utjrizados e as respecti
vas concei tuações.

_Q-f_g¡¡|slilg: Cornesponde ao equi vatente I i ti f i cado
do,diamiclgn. Este por sua vez) õ um depõsito clãstico,ter
rigeno, não calcário, inconsolidado, frâl selecionador com
pos to de arei a e/ou partícul as mai ores , di spersas em uma ma

tri a mai s fi na. Nes ta def i ni ção não es tão engl obados grau
vacas e arenitos similares (FLINT, SANDtRS & R0DGtRS, 1960).

Arenìto: A classificação granulomõtrica aproxima
da dos arenitos examjnados foi feita atrav6s da comparação
com amostras de grãos de areias previamente peneiradas,acon
di ci onados em tabel a pl as tj fi cada. A escal a granul ométrj ca
uti I i zada f o'i a de blENl'ilORTH (1922). 0s demai s parämetros
texturais anal'i sados, como :;eleÇã0, conrposição m.i neralögica
e maturi dade, foram aval'iadosr gr"ossei¡.amente, com auxilio
de 'l upa de mão e, por i sso, ti veram seus concei tos s impl j f i
cados. (f uarito ã scleção, por exelrplo, util izei, somente,



os índi ces pobremente, medi anamente e bem sel eci onados .

descrição da composição mjneralõgica levou-se em conta,
nas ,a presença ou ausênci a de quar tzo, fel dspato e mi ca
amostra, enquanto que o grau de maturi dade composi cional
GUI0' I 973) baseou-se na porcentagem de grãos de quartzo
amostras exami nadas.

(.< I cm) ou camada (r I cm), correspondente ã fração
grossa do par I i to1 õgi co, é mai s espessa que a uni dade
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Na

ape

na

(su
nas

Ri tm'i tc: Empregou-se este termo para nomear rochas
que exi bem al ternânci a cicl'i ca de I i tol ogi as de di f erentes
granulometrias dentro das seguintes condições: a) a lãmina

granulação ma'i s fina; b) a espessura do par considerado não
ul trapassa al guns decímetros; e c) cada componente do par lj
tol ógi co tem razoãvel conti nui dade I ateral em afl oramento,
não sendorobvi amente,'l enti cul ar.

Silt'i to: Desígna este termo rochas em que se pode

tamanho si I te sobreperceber o predominio de partícul as de

as demais.

Argi ì i to:. Corresponde a rochas em que se nota pre
domini o de particul as de tamanho argi 1 a sobre os outros ter
mos.

Lami to: Desígna uma rocha de carãtern essenci al men

te, maciço, constituída de mistura de silte e argila, em pro
porções variãveis (INGRAM, 1953 in PETTIJ0HN, l9S7).

þ!b.Iltg: Foi empregado para nomear siltitos, argi
l i tos e l ami tos que apresentam f i ss j l'idade níti da.

vrA ANHANcUERA (sP-3oo) A seção exam'inada
go da Vi a Anhanguera, entre os km 90 (Camp'i nas ) e 1S4

ra) (Fi gura I ) , 'mostrou-se, i nfel i zmente, mui to pobre
ramentos. Al õm da ausônci a de sedi mentos atri buivei s

mação Tatui, somente no terço superior da seção õ que
pos'i ções tornam-sc majs freqllentes. Por esse motivo,

mals

de

ao I on

(Limei
em aflo
a l-or
as .*]
tanto
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embas amen to
cristal'ino (Prê-Cambriano), como o superior, localmente, com

rochas bãsicas (Eocretãceo), não são diretamente observáveis.

A es pessura medi da do Subgrupo I tararã na ãrea, pê

la metodologìa util'i zada, foi de 717 m. As princ'i pa'i s litc
'ì ogias que compõem o Subgrupo são: siltitos, arenitos,diamic
titos e ritmitos. Subsidianiamente, ainda, aparecem argiìi
to e fol hel ho. A seção mos trada na F'i gura 6 exi be a seqtlên

c'i a litoì6g'i ca verjficada.

Subgrupo ltararé. Si I ti tos perfazem, peì o menos,

40% da espessura aflorante do Subgrupo. Sãor gêFalmente,ama

re l o-avermel hados , arg'i l osos , mac'iços ou es trati f i cados com

camadas de arenito fino. Suas espessuras vari am de poucos

a dezenas de metros. Quando associ ados a di ami cti tos (subil
zendo ou superpondo-se, em contatos bruscos) podem con te r
microclastos dispey'sos na matriz. 0s contatos com outros ti
pos de I i tol ogi a, subjacentes ou s uperpos tas , são, tambõm,

normalmente bruscos.

0s si t ti tos cons ti tuem I i tofãci es comumente asso

ciada ãs ocorrônci as de fõssei s mari nhos no Subgrupo I tara16,
na Baci a do Paranã, em geral (R0CHA-CA1'lP0S, 1967) , e na ãrea
de estudo, em particul ar (SANT0S, em preparação) . Na seção

estudada, uma nova assemblõia fossilífera constituída de bi
valves, foi localizada pelo ge6'logo Seirin Shimabukuro. Den

tre as esp6cjes presentes, Phestia, NueuLopsis e Edmondia (?),
pel o menos, ô primei ra ocorre, também, nos si I ti tos mari
nhos de Capi vari , mais ao sul (R0CHA-CAf4P0S & nöStfR, no pre

1o).

Quanto aos areni tos, es tes formam corpos de d'i f e

rentes formas e di mensões, podendo aparecer i ntercal ados nos

s i I ti tos, como jã vi mos, nos di ami cti tos e i ndependentemente.

Descrevere'i ,a segu'i r, somenteo os que' ocorrem i sol ados, se.!l

do os demaj s tratados quando da abordagem dos di ami ctj tos.
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As espessuras dos corpos arenosos, freqtlentemente,
at'i ngem poucas dezenas de metros. A col oração 6, geral mente,
amareì ada, I ocal mente avermel hada. Granul ometri camen te, va

ri am de fi nos a gros sos , predomi nando os de granul ação m6di a.
Sua sel eção vari a de medi ana a pobre. Somente em um caso
(ponto 92), um corpo de arenito interpretado por BJöRNBERG,

LANDIM & GAND0LFI (1965) como eól ico, mostrou boa seleçã0. A

presença de quanti dades s i gni fi cati vas de fel dspatos na mai o
ria dos arenitos exam'inados, evidencia a sua imaturidade com

posi c'ional.

0s arenitos podem ser mac'iços ou estratificados. A

estratjficação pode ser pìano-paralela ou cruzada (tabular e

acanal ada ) ( P0TTER & PETTIJ0HN, .l 
963 ) , de grande porte

(RtINECK & SINGH, 1973), as quaìs estão rel acionadas a cor
pos em forma de canai s, com a parte superior truncada por
erosã0. 0s contatos veri fi cados com as I i toì ogi as sobre e

sotopostas são bruscos.

0s di ami cti tos, de manei ra semel hante aos arenj tos,
formam corpos de di ferentes formas e espessuras. 0 número

de niveis de d'iam'i ctitos õ apreciãvel e, peìo menos, sete ou

oi to hori zontes puderam ser reconheci dos. Suas espessuras
são, geralmente, da ordem de metros (2-3 m). Contudo,alguns
corpos mai clres são encontrados na parte m6di a da seçã0. 0s

contat.os, superjor e inferior, com outras I jtolog'i as sã0,
tanrbõm, bruscos.

Anãl i ses granul omãtrj cas mostraram que a matri z

dos diamicti tos õ,em sua ma'ior ja, de composìção si I to-areno
sa (SANT0S, op. eí.t.). Podem ser estratificados ou mac'i ços.
Sãb arn¿rre'l os, ou localmente acinzentados.

0s clastos, de dìferentes tamanho, forma e composi

Çã0, estão clispersos, de mane'i ra caõtìca, dentro da matri z.
Suas d'inrensões variam de milimõtricas a centimõtricas. Sei

xos con estrias, principalmente, do tjpo subparalelo
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(tltNTt^l0RTH, 1936) são encontrados.

As es truturas presentes nos di amj cti tos res tri ngem-

-se ã estratificação em camadas centim6tricas e a intercala
ções de corpos tabuìares subvertìcais, e lenticulares,e frag
mentos de camadas rompi das de areni tos f inos a médios, mac'i

ços ou es trati f i cados , medi anamen te sel ec'ionados , i ma turos ,

podendo conter mi crocl astos de argi I i to e de outras I i tolo
gias. As intercalações arenosas, êrtl muitos casos, exibem si
na'is de deformações, provavelmente ocorridas quando ainda no

estado hjdroplãstico. 0s seus contatos com a matriz dos dia
mictitos podem ser bruscos ou erosivos.

Quanto aos ri tm'i tos ' apesar de es tarem pouco repre
sentados r QUônti tati vamente, ao 'l ongo de seção, podem ati n

gi r espessuras de atõ 25 metros, tornando-se s igni fi cati vos,
localmente. Basicamente, são alternâncias de lãminas de sil
ti to ou areni to f i no, c'l aro, com f ol hel hos escuros. Sei xos
jso'lados e pistas, provavelmente de artrõpodes, são as prìn
cipais estruturas encontradas.

F'i nalmente, argilito e folhelho constituem as lito
logias subsidjãrjas da parte exposta da seção. 0 arg'i 'l 'i to
-e maciço, de coloração esverdeada, enquanto que o folhelho,
cinza escuro, pode encerran pequenas lentes arenosas.

sALT0-Rl0 DAS PEDRAS. A seção em foco foi medida

ao 'l ongo da antiga estrada que l iga as cjdades de Sal to e Pi

racj caba, entre a pri mej ra I ocal i dade e a de Ri o das Pedras.

0 seu ponto inicjal sìtua-se iunto ã saida de Salto para Ca

pivari, aìguns metros apõs o ribeirão Aiudante, êhguanto que

o seu tõrmino s'itua-se û 7 km alõm da cidade de Mornbuca' em

direção a Rio das Pedras (Fìgura l).
De maneira similar ã seção anterjor, tanto o conta

to inferior da seql)ôncia examinada, com o embasamento crista
I ino (Pré-Cambriano), como o superior, localmente, com intru



s i vas bãs i cas ( Eocretãceo) , não são di retamente
ao I ongo des s a es trada .
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observãvei s

0 Grupo Tubarão na area e constituído,principalmen
t€, de areni tos, si I tj tos, rj tmi tos, di ami cti tos e fol hel hos,
perfazendo, uma espessura cal cul ada em 954 m. Destes, 904 m

correspondem ao Subgrupo I tarar-e e os 50 m restantes ã se
qllônci a põs-gl ac'ial (Formação Tatuí) (Fi gura 6) .

Subgrupo I_tararé. Dentre as I jtologias que fazem
parte do Subgrupo I tararé na ãrea es tudada, os areni tos são
os que predom'i nam nes ta seção ( aproxi madamente, 50% da es Des

sura tota'l ). Estes ocorrem tanto jsoladamente, quanto inter
calados nos d'iamictitos. A sua granulometria é muito variã
vel , aparecendo desde areni tos f i nos at-e congl omerãti cos. As

cores mai s f reqtlentes são as amare'l adas, avermel hadas e es

branqui çadas. 0utros mi nerai s, al6m do quartzo, ta'i s como

fel dspato e mi ca, presentes na composi ção mi neral ógi ca de

grande parte dos corpos exami nados, qual i fi cam-nos de jmatu

ros. Areni tos de seì eção moderada a pobre predomi nam ao I on

go da seção. Quanto ã matriz, esta pode ser arenosa, argi
ìosa ou síl ti ca sendo a prime jra mai s f reqllente. 0s conta
tos, superior, inferior e lateral, com as I itologias associa
das podem ser bruscos, erosi vos ou trans j c'ionais.

As espessuras medidas dos corpos arenosos variam
de alguns atõ o mãximo de 40 a 50 m. Vãrias estruturas es

tão presentes nos areni tos: estrat'i fi cações gradaci onal , pl a

no-paral el a e cruzada (tabu'l ar e/ou acanal ada ) , de pequeno e

grande porte, alõm de'inclusões lenticulares de argìlìto e/ou

arenito.

Com rel ação ã g.ometri a dos corpos, areni tos com

forma de bancos foram i denti fi cados na base da seçã0, enquan

to outros, I ent j cul ares , es tão p resen tes na parte m6d'i a.

Quanto aos s j I t'i tos, estes podem ser maciços ou es
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A es trati f i caÇão, mi I 'imétri ca, decorre do en

riquecimento de argi'l a ou de arei a em determi nados nì vei s .

Sua matri z pode ser argì ì osa ou arenosa. Quando associ ados

a diamictitos, de maneira sjmilar a descrita anteriormente
( p. 24) , i ncl uem pequenos sei xos i sol ados em sua matrì z.

0 sìlt'i to af lorante no ponto 87, situado, aproxima
damente, a 7 km da ci dade de Capi vari , em di reção a Sal to,
contém uma f aúnul a composta de Pey,uuispira d.eLíeata" Attenua
teLLa sp., Límipeeten eapìoaríensùs, Rhynehopona gtlosso
punctata, StrebLoptenia sP. , Phestía SP. , al 6m de col unai s

de cri nõides (MtNDtS, 1952; R0CHA-CAMP0S, I 966) . Corresponde
ã i ntercal ação mari nha de Capi vari .

0s contatos dos si I ti tos com as 'l i tol ogi as sobre
pos tas e subjacentes são, freqtlentemente, bruscos ou grada

cionais.

0s diamictitos, por sua vez, distribuem-se ao lon
go da seção em pel o menos, nove nivei s di ferentes, os quai s
local izam-se em maior número na parte m6dia a superior. Em

bora, €Í! sua maioria, formem corpos de pequena espessura
(2-3 m) , al guns de até 12 m são encontrados.

Sua co'loração 6, geral mente, amarel a, I ocal mente,
cinza. A matriz, de compos'ição, predominantementersilto-are
nosa ou silto-arg'i losa (SANT0S, op. eít,), pode ser maciça
ou estratificada. 0s clastos, dispersos, caoticamente, na

matri z, vari am em compos i çã0, tamanho e forma. Suas di men

sões vão desde mi'l im6tri cas atã centim6tri cas. Se j xos e:
tri ados não são abundantes, sendo encontrados, somente, nos

di am'i cti tos da parte mé¿i a da seqüânci a. Nes tes , o ti po de

estria veri ficado foi o subparalelo (Ì^IENTt^l0RTH, op. eit,).
Estratjficação m'i lim6trica, inclusões de camadas

deformadas hi dropl as ti camente e corpos grossei ramente arre
dondados de areni to fi no a m6dio, em contatos bruscos e ero
sivos com as ljtologias enca'i xantes, são as pri ncìpais estru.
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turas veri fi cadas.

0s limites superior, inferior e lateral, dos dia
mictitos com litologias associadas, podem ser bruscos, erosi
vos ou gradaci onaì s.

Jã os ritmitos localizam-se, principalmente, na

parte i nferior e mãdi a do Subgrupo. Espessuras consi derã
veis (de 40 a 50 m) foram encontradas, gradando, localmentã,
pa ra areni to ou s i I ti to. Caracteri zam-se pel a al ternânci a

de lâminas de arenito fino ou siltito, com argil'i to ou folhe
lho. Sua col oração ã amarela-avermel hada ou cinza-esverdea-
da. Contãm, freqllentemente, seixos isolados e ichnofõsseis
e, mai s raramente, i ntercal ações de I entes ou de'l gadas cama

das de di am'i ct'i to.

Quanto aos fot hel hos , es tes são mi cãceos e res tri n

gem-se a i ntercal ações del gadas em areni tos fi nos , da base da

seqtlôncia sedimentar (pontos I a 3), nos quais foram encon
trados res tos carboni zados de pl antas , mui to mal conservados.
Esta I ocal i dade corresponde, ao que tudo i ndi ca, ã mesma des

crita p9r BARB0SA & ALMEIDA (ì949a), que identificaram âi, a

presença de PhgLLotheea, Gangamoptenís, Noeggenathíopsis,
GLossopteris ? Samanopsís.

Formação _T_atuí. A Formação Tatuí, na ãrea, ã com

posta, principalmente, de siltitos, guê embora alteradosrexi
bem, ainda, evidências da estratificação original. São, fre
qtlentemente, violãceos e avermelhados, localmente esverdea
dos. Raros e del gados corpos de areni to fi no foram encontra
dos i nterca'l ados a essa seq0ônci a sít ti ca.

0 contato entre as duas unidades litoestratigrãfj
cas do Grupo Tubarão não foi observado ao 'longo desta seção,
tendo em vi sta a ausênci a de afl oramentos. 0 contato foi
fi xado, arbi trariamente, a aproximadamente 3,8 km alãm de

Mombuca, em di reção ã c'i dade de Ri o das Pedras.
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MAREcHAL RoND0N (sP-300). 0 exame da seção I evan

tada ao 'l ongo da Rodovi a Marechal Rondon, entre os km 107 e

177,4 (Figura I ) mostrou ser esta uma das mais ìmportantes
dentre as exami nadas, tendo em vi s ta a abundânci a I ocal de

di ami ctitos, as rel ações cl aras entre os corpos I I tol õgi cos

e sua cons'i derãvel espessura af I orante.

0s contatos, 'i nferior e superior, da seqüência exa

mi nada, embora não di retamente observãvei s ao ì ongo da se

Ção, fazem-se com rochas do embasamento cristalino (Pré-Cam

briano) e Membro Taquara'l da Formação Irati (Perm'i ano), res
pecti vamen te.

A espessura med'i da do Grupo Tubarão, através da me

todol ogi a ut'i I i zada, foi de I 193 m, sendo I 073 m correspo!
dentes ao Subgrupo I tararã e I 20 m ã formação Tatui.

Sgbg-fupo I',bararé. As principais litologias que com

põem o Subgrupo são: diamictitoSrâ1"ênitos, si'l titos e ritmi
tos, enquanto que f oì hel hos e arg'i 'l i to ocorrem em percenta
gem reduzida (Figura 6).

0s diamictitos ' em sua maioria, apresentam matriz
si I to-argilosa ou sil to-arenosa (SANT0S, op. cit.). tspessu
ras de 2 atle 35 m são encontradas, formando corpos mac'iços,

de diferentes formas. Cores amarel adas e/ou ci nza-esverdea
das são as mais comuns.

Cl astos de compos'ição e tamanho variados, geralmen

te alongados, podem estar dispersos dentro da matriz ou for
mar concentrações . As es tri as encontradas , sobre a superfí
cj e dos cl as tos , fo ram as do tì po paral el a e subparal el a

(hlENThJ0RTH, op. cit.), além de marcas em crescente (R0CHA-

-CAMP0S, FARJALLAT & Y0SHIDA, 'l969a).

0s diamictitos exibem estruturas, tais como:estra

tjfjcação m'i lim-etnica, alinhamentos horizontais de clastos,
correspondentes a pavimento de clastos j ntra e ' possi velmen
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t€, intertiliticos (ROCHA-CAMPOS, FARJALLAT & YOSHIDA,]968;
R0cHA-CAMP0s, sANT0s & sAAD, l97z), inclusões sob a forma de
camadas de areni tos argi ì osos, fj nos a mõdi os , mac i Ços , com
def ormações hi dropl ãs ti cas, ou de corpos esfõri cos, ,'vênul as,,,
"diques ", l entes e cana i s de areni to grosso a congì omerãtj co
( R0CHA- CAMP0S , FARJALLAT & y0SH I DA , op. cít. ; R0CHA- CAMp0S,
SANT0S & SAAD, op. cit. ).

Nesta seção os diamictitos passam, gFôdacionalmen
tê, para siltjto sobrejacente, ou mostram contatos bruscos
ou erosivos com arenitos.

0s aren i tos vari am de f i nos a congl omerãt'i cos . De

um modo geral, são amarelados, fetdspãticos, portanto, imatu
ros' de seleção moderada a pobre e, por vezes, de matriz ar
giìosa. Sua espessura varja de poucos (2-3), até dezenas
(30-40) de metros. Arenitos em forma de bancos, ìentes e ca
nais localizam-se, pFinc'ipalmente, na parte mõdia da seçã0.

As estruturas presentes nessa I i torogia são: estra
tificações cruzada (tabular e acanalada), de grande porte,
gradacional e pl ano-paral el a, marcas ondul ares mi grantes,
i chnofõssei s, 1 ami nações convol utas, marcas de sobrecarga e

concentrações lenticu'l ares de sejxos.

0s contatos dos areni tos com as rochas sub e sobre
jacentes podem ser bruscos, erosi vos ou gradaci onai s.

com relação aos siltitos, estes¡ ênr sua maioria,
restri ngem-se a pacotes pouco espessos (5-6 m) , amarel os, ma

ci ços ou I amj nados , âFgi I osos , podendo conter i ncl usões I en
ti cul ares de a reni to fi no. 0s do ponto 21o-zls da seção, con
tudo, apresentam uma espessura anômala (aproximadamente g0m),
al ternando-se na sua parte superior, ênì contato brusco irre
gu1ar, com camadas de arenitos mõdios a finos, de atõ I m de
espessura, deformadas hidroplastj camente.

0s contatos, inferior e superior, dos si I ti tos com
outras I i to1 ogi as podem ser bruscos, erosi vos ou gradacio
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nais.

0s rj tmi tos caracteri zam- se por al ternâ ni ca de s i l

t j tos ou aren'i tos f i nos com f oì hel hos ou argi 1i tos. Si tuam-

-Sê, estrat.i graf i camente, na parte basal e mõdi a da seção,

formando corpos de até 45 m de espessura. 0 Pôf, de espessu

ra milimétrica a centimõtrjca,'i nic'i a-se com termos mal s

grossos qUe pOdem passar, gradacionalmente, oU, bruscamente,

ãs I i tol ogi as de granul ação mai s fi na. Freqüentemente, en

contram-se camadas de areni tos mãdi os a grossos i ntercal ados

nos ri tmj tos, 'Formando corpos descontínuos, de espessura va

rjãvel , que podem conter fragmentos de ri tm'i tos. São comuns

cl astos centimétri cos i sol ados, estruturas de sobrecarga e

marcas onduladas. Dobras complexas e microfalhas' interpre
tadas como resul tando de escorregamento ( R0CHA-CAMP0S ' I 963)

são tambõm encontradas, afetando essa I i tol ogi a.

F j nalmente, com rel ação aos f ol hel hos e argi l'i to'
es tes de um modo geral são pouco vari ãvei s em suas caracte
rísticas. 0s fol hel hos, normal mente, de cor ci nza escura '
alãm de i ntercal ados em ri tmi tos, podem formar corpos j sol a

dos assocjados a arenitos e diamictjtos. 0 argjlito, POF

s ua Vez, é mac i ço , de col oração amare l a-esverdeada , êlll q ue

não Se nota a presença de estruturaS sedimentares.

[g¡q1gç-ão fgtr-ir- A espessura encontrada para a For

mação Ta tuí ( I 20 m) , na ãrea es tudada ' corres ponde ã ma'i or

veri fi cada para essa FormaÇã0, dentre os oi to perfi s exami

n ados .

s0ARES (.|g72), ao estudar o limite glacial/põs-gla
ci al no Es tado {e São Paul o, referj u-se a exi s tônci a de con

centração rle se j xos na base da Forrnação Tatui, em perf i s exa

minados ao'l ongo clas rodov'i as Marechal Rondon, Castelo Bra¡

Co, Raposo 'iavares c 'l'i ctíi-Pi rac icaba, o que ev'i denci ari a,

o car¿iter d j scordan te c.lo contato entre esta Formação e o Sub
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grupo I tarar6. Essa s i tuaÇã0, contudo, não foi observada ao

ì ongo da seçã0, uma vez que o I'imi te entre a Formação Tatuí

e o Subgrupo Itararõ, cojncide, localmente, ao meU Ver' com

uma fai xa sem afl oramentos. 0 contato i nferi do s i tua-se en

tre os km 169- 170, noS arredores da I ocal'i dade de Jumj ri m.

A I i tol ogi a da Formação Tatuí, na ãrea i nvesti gada

abrange uma seqllõnci a de si I ti tos r QUê na base da seção apre

sentam cores arroxeadas, es trutura mac'i ça ou 1 ami nação i nci

piente, pôSsando, freqtlentemente, por tansição' para termos

ma'i s arenosos. Em direção ã parte superior da Formação, pre

dominam os s'i ltitos argilosos' mac'iços, de cor cinza-clara,
levemente esVerdeada, podendo apresentar deìgadas intercala

ções arenosas.

Vt A CASTEL0 BRANCO (Se-Z8O) . A espessura medida do

Grupo Tubarão, ao ìongo da rodovia Castelo Branco',Segundo a

metodologia utiljzada, foi de 960 m'; sendo 880 m corresp0n

dentes ao Subgrupo Itararõ, e os B0 m restantes ã formaçãoTg

tuí. Não obstante, cerca de 590 m, ou seia, 60% da espessu

ra afl orante do Grupo Tubarão na ãrea ' eS tarem encobertos '
a seção exposta ao longo da rodovi a Castelo Branco Pode ser

ai nda cons i derada como bastante representat'i va da seqüênc'i a

Tubarão no Estado de São Paul o, POr exi bi r al gumas re'l ações

estrati grãfj cas ìmportantes .

0 contato inferior, no ponto inicial do perfil le

vantado (km 79,4) , é Ai scordante com as rochas do embasamen

to cri stal i no (Prõ-Cambri ano) . A parte termi nal da seção

corresponde ao contato entre a Formação Tatuí e i ntrusj VaS

bãsicas (Eocretãceo) verificado no km 135 (Figura I ).

As rochas que compõem o Grupo Tubarão na área são,

principalmente, si I tj tos ' arenj tos e di amj cti toS ê r compl e

mentarmente, ritmìtos, argì1itos, folhelho e lam'i to (Figura

6).
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tuação pe

distân
cia que separa as suas duas pistas ê, conseqtlentemente,
afloramentos si tuados em ambos os I ados da estrada. 0

fil colunar final representa, pois, uma composição dos

ramentos exi s tentes , tan to na pi s ta de i da (sent'ido es te
ra oeste) como na de retorno.

ot
peI

aflo
pa

Subgrulo_Jta.raré. 0s si I ti tos predomi nam dentre as

I itoìogial que compõem o Subgrupo Itara16, na ãrea. Embora

Sgjam encontrados ao longo de toda a seÇão, incidem,com maior
freqüôncia, na parte mõdia e superior.

De um modo geral , os s i I ti tos, com espessuras de

até 30 m, são maci ços, de col oração amarel a-avermel hada , I o

cal mente,aci nzentados, de matri z argi I osa , em que ãs vezes
estão dìspersos clastos de tamanho mi I imãtrico a submil im6

trico, como acontece na parte mã¿'¡ a da seqtlôncia Itara16. In
c I usões de I entes e deì gadas camadas de areni tos fi nos a mõ

dj os , amarel ados ou avermel hados, fel dspãti cos e maci ços são,
tan¡b6m, verificadas. 0s contatos com as litologìas, super
postas e subjacentes, são bruscos ou erosi vos.

Quanto aos areni tos , es tes podem formar corpos i n

dependentes ou i ntercal ados nos si I ti tos, como jã vimos, nos

di ami cti tos , nos argi I i tos e nos prõpri os areni tos. Podem

ser maciços ou estrati fi cados e as espessuras chegam a deze

nas de metros, no caso dos corpos i sol ados . Sua forma 6 a

de canais e bancos. Toda a sõrie de termos arenosos 6 encon

trada, predomi nando os de granul ação fi na e m6di a. 0 grau
de seleção varia de um extremo a outro, constatando-se maior
i ncj dênci a de areni tos de se1 eção moderada. 0 carãter fel ds

pãti co da maiori a dos corpos examì nados evi denci a a sua j ma

tu ri dade.

As estruturas presentes são: estrati fi cações p1 ano-
-paralela, estrati ficações cruzada (tabu'lar e acanalada), de
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pequeno e grande porte, e gradati va, nivei s congl omerãti cos ,
concreções calcíferas e marcas ondulares migrantes.

0s contatos, superior e inferior, exibidos pe'l os

areni tos com outras I i tol ogi as podem ser bruscos, eros i vos
ou gradacionais.

0s di ami cti tos , por s ua vez, formam corpos de for
mas vari adas, com espessuras em torno de al guns metros. 0

número de níveis õ apreciãvel e, pe'lo menos de l3 a l4 hori
zontes foram reconheci dos.

Anãlise sedimentolõgica de trinta e nove amostras
mostrou que a matriz varja desde areno-argjlosa at6 argi 1o-
-si I tosa (SANT0S, op. cit,.). Esta pode ser maclçA ou estra
tificada. A cor predominante õ a amarela-avermelhada, local
men te , ac i nze ntada .

0s cl astos, geral mente, de forma al ongada, pol j dos

e facetados, podem estar di spersos, caoti camente, e/ou a I i -
nhados hori zontaì ou sub-horizontalmente, dentro da matri z.
Estrias do tipo panalela e subparalela (tdtNTt^l0RTH, op.cit.)
são as mais freqtlentes na superficie,dos clastos examinados.

0s di ami cti tos exi bem vãri as es truturas , tai s como,
estratificação milim6trica, inclusões de canais, corpos esfã
r j cos , camadas romp j das e contorci das, e I entes de aren'i tos
médios a grossos, mac'iços ou estratificados, feìdspãticos,
mi cãceos e de col oração amarel a-avermel hada. Al gumas es tru
turas partÍ cul ares observadas na parte mé¿i a da seção ( pon

to 97) merecem destaque especial. Neste local, dois diamic
tj tos superpostos, discordantemente, estão separados por uma

concentração hori zontal de clastos, correspondente a um pavj
mento mal desenvol vi do. Corpos cunej formes de areni to, por
vezes congì omerãti co, de compri mento vari ãve'l , até cerca de

2 m, estendem-sà para bai xo, a parti r de camada arenosa na

base do diamicti to superior, intercalando-se no inferior.
Es tas estruturas foram i nterpretadas como pseudomorfos de
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cunhas de ge1 o desenvol vi das em subs trato perenemente conge
'l ado ("permafrost").(R0CHA-CAMP0S et aL., no preì0.)

0s contatos entre diami cti tos e outras rochas são

eros i vos ou bruscos.
' Com re1 ação aos rj tmi tos, doi s ti pos di ferentes de

al ternânci a 'l 'i tol óg'i ca são entontrados: um f ormado de I ãmi

nas de areni to fi no ou si I ti to, amarel o-avermel hado, com fo
I hel ho ou argi I i to, ci nza-esverdeado, e o outro de camadas

centìmétrjcas de arenito fino com s'i ltito, ambos amarelo-
-avermel hados. São comuns nessa I'i toì ogì a sei xos i sol ados

e ichnofóssei s, ocorrendo, ainda, embora localmente, inter
cal ações de'lgadas de di ami cti to.

Fi nal mente, arg'i ì i tos , f ol hel ho e I ami to compl etam

a seção litoìõgica. 0s argìlitos são maciços ou estratifi
cados , amarel o-avermel hados , I ocal mente, aci nzentados, poden

do apresen tar se'i xos mi I i métri cos i sol ados e i ncl usões de ca

madas de aren j to f ino, maci ço, esbranqu'i çado, bem seleciona
do ou lentes de sjltjto argilóso, maciç0, amarelo-avermeìha-
do. 0 fol hel ho 6 síl ti co-a rgi 1 oso, aci nzentado e passa, gra

dacionalmente, para rjtmito subjacente. Quanto ao lami to,es
te õ, megascopicamente, maciç0, de coloração cinza-esverdea-
da, exjbindo intercalações lentjculares,de'lgadas, de arenito
fjno, maciço, micãceo, feldspãt'i co, medianamente selecionado,
em contato brusco com a I i to1 ogì a encai xante.

Ig_rugção Tatuí. De maneira similar a do perfiì exa

mi nado ao I ongo da rodovi a Marechal Rondon, não foi constata
da aqui , qual quer evi dênci a i nd'i cati va de di scordânci a entre
o Subgrupo I tarar-e e a Formação Tatui, sob a f orma de nívei s

conglomerãti cos na base dessa úl tima uni dade (S0ARES op.cít.)
0 contato entre a Formação Tatuí e o Subgrupo Itarar6 não ã

diretamente observãvel, tendo sido fixado, arbìtrariamente,
nas proxi nri dades do km I 3l .
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Essa FormaÇão, na ãrea exami nada, abrange uma se
qtlênci a monõtoma de si I ti tos. Junto ã base, são de col ora

ção marrom-arroxeada, raramente I ami nados, enquanto guÊ, em

d'i reção ao topo predomi nam as cores ci nza-esverdeadas a ver
des. Em alguns locais, ocorrem camadas de arenito mõ¿io,sil
toso, feldspãtico e maciço, ern contato brusco com os sil ti
tos encai xantes.

S0ROCABA-CERQUILH0 (repnsn). A seção medida aolon
go da estrada de ferro, entre as cidades de Sorocaba e Cer

quì1h0, teve o seu ponto injcial fixado junto ao poste de

sustentação da rede elõtrica número 99/8, e seu final, junto
ao de número 165/ 5 ( Fi gura ì ) :

0 contato inferior do Grupo Tubarão faz-se, discor
dantemeinte, com rochas quartziticas do embasamento cristali
no (P16-Cambriano), enquanto QU€, o superior, com rochas do

Grupo Passa Doi s (Permi ano) , não ã observãvel ao I ongo da

fe rrovi a.

A espessura medida do Grupo Tubarão, na ãrea levan
tada, fbi de 977 m, abrangendo o Subgrupo ltararã (947 m) e

a Formação Tatuí ( 30 m) . As pri ncì pai s I i tol ogi as que o ca

racterizam são: arenitos, diamictitos e siltitos e, subsidia
riamente, ritmitos e argilito (Figura 6).

9u!grupo- I taralé. 0s a reni tos n rep res en tando , pel o
menos , 55% da espessura medj da do Subgrupo, ocorrem i nterca
I ados nos di ami cti tos , nos s i I ti tos , ou formam corpos i nde

pendentes. Suas espessuras, geralmente de l-.l0 m' podem al
cançar atõ 25 m. As cores predominantes são: amareìa e cin
za cl ara, I ocal mente, avermel hadas.

0s arenitos são maciços ou estratificados, neste
caso por al ternânci a de si I ti tos e argi I i tos. A granul ome

tria 6 bastante vari ãvel , ocorrendo desde areni tos fi nos atõ
grossos. Aj nda que pouco possa ser di to a respei to das ca
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racterísticas petro'lógicas, a presença de grandes quantida
des de feldspato evidencia o caráter imaturo da maioria des

ses sedimentos

A seleção dos areni tos mãdios a grossos vari a de qg

diana a pobre, sendo os finos, normalmente, bem selecionados.
Sei xos i sol ados, embora raros, foram veri fi cados em al guns

afloramen tos.

As estruturas presentes resumem-se ã estrati fi ca

ções cruzada (tabular e/ou acanalada),degrande porte, e gra
dativa.

Camadas e canais maciços, sobrepostos em contatos
bruscos, são as formas característ'i cas dos corpos arenosos.
Por vezes, apresentam um aspecto I ami nado, que se torna ma'i s

evidente pe'l a decomposição do sedimento. 0utros mecanismos,
além dos deposicionais, podem ser considerados como responsã
veis pela definição da fonma de alguns corpos sedimentares.
Possivelmente, os avanços e recuos das geleiras contribu'i ram

para a nrodi f i cação da f orma ori g'i na1 desses corpos. Exempl o

di s to, pode ser encontrado no km I 07 da es trada de ferro
(ponto 24), onde um corpo de arenito feldspático foi intel
pretado como forma topográfica moldada pelo fluxo do gelo(R0
cHA-CAMP0S, FARJT\LLAT & Y0SHIDA, l96B).

0s contatos exibi dos pelos areni tos com outras I i
tologias são bruscos ou erosivos.

0s djamictjtos, que representam 20% da espessura
total dos sed'irnentos, distrjbuem-se ao'longo da seção em qua

torze hori zontcs cli ferentes, veri fi cando-se sua maior concen
t ração na p a rte mõd'¡ a .

Ernbora, na maioria dos afloramentos, apresentem co

loração amar'()1ada, os diam'i ctitos, quando frescos, são acin
zentados. ltlollr¡alnìente, são corpos, mcgascopicamente, maci

ÇoS , I oca'l mt:n i,,, , rr:; [rat i f j cados .
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Anãl ise sedimentolõgi ca de quarenta e sei s amos

tras jndicou o predomínio da fração silte na maioria dos dia
mictitos, assjm como uma sìgnificatjva contrjbuição percen

tual desta fração nas amostras em que areja ou argila predo

mjnam (SANT0S, op. cit.).
0s clastos apresentam-se dispersos ' de manei ra caó

tica, na matriz e Va¡iam, em tamanho, de milímetros atã 50cm.

Comumente, possuem forma al ongada, sendo raros os equì dimen

sionajs. São facetados, por vezes est¡iados, sendo as es

trias de disposição paralela ou subparalela (hlENTtlORTH, oP.

eit. ) .

Numerosos corpos descontínuos, sob a forma de cq

nais, camadas ou lentes de aren'i tos, ôFgilitos e siltitos,de
centimãtrjcos a a'ìguns metros de espessura' estão intercala
dos nos di ami cti tos. Lentes e cana'i s de congl omerados f oram

registrados, atj ngi ndo atõ 5 m de espessura, como ocorre no

ponto 200 da seçã0. tstes são compostos de fragmentos de rq
chas e seixos de vãrjos tamanhos, atingìndo atã 50 cffi, de na

tureza semel hante a dos dj ami ctj tos. 0s corpos clãsticos
são, no geral , aparentemente maci Ços, podendo, os de granul a

ção mais fina, cXibir estratificação plano-paralela. 0s con

tatos com os d j anlj ct j tos são de d j f'íci 1 caracteri zaçã0, dada

a grande mi stura de I i tol ogì as. Evi dônci as de deformações hi

dropl ãs ti cas , ta i s como camadas rompi das e/ou dobradas , e es

truturas de Sobrecarga foram assinal adas em vãri os nívei s da

s eção .

0s contatos dos d'iami cti tos com as 'l i tol ogi as so

brepos tas e s ubi acentes podem ser eros'i vos ou bruscos.

Val e a pena notar a prcsença de quantj dades vari ã

Vei s de f ragmentos macroscõp'i cos carbonì zados de vegetai s, dis

persos na matÌ'jz dos djanrjctjtos, principalmente na parte in
ferior da seçã0.

Quanto aos si lti tos, estes exjbem cores claras 'pre
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domi nantemente amarel adas. Apresentam-se maci ços olr, i nci
pi entemen te, es trati fi cados , formando corpos de atõ I 4 m de
espessura r êm contato, norma'lmen te, brusco com outras I i to
logias. Inclusões ou enriquecimentos locais de arenito fi
no e I âmi nas de di ami cti tos ocorrem dentro de pacotes mac i
ços de si I titos. Mi croclastos, embora raros, podem ser ob
servados d'ispersos na matri z.

0s rj tmi tos, 1 ocal j zados r pFêferenci al mente, na
parte inferior da seção estudada, são formados de al ternãn
cja de lâmjnas de siltjto com argiì'i to ou folhelho. seixos
i sol ados ou concentrados em j ntercal ações fi nas são encontra
dos deformando os estratos subjacentes. Aì guns rj tm-i tos
i ncl uídos em corpos arenosos exi bem def ormações hi dropl ãst.i
cas.

0 argil i to si tua-se na parte inferjor da seção.
maci ç0, de col oração marrom-avermel hada, podendo mos trar
tratjficaçã0, ou uma certa fissjl'i dade, quando intemper.i
do.Locaìmente, pode conter raros microclastos.

Um breve comentãrjo merece ajnda ser fe.i tor rìo
q ue tange ãs rel ações entre os sedi men tos gondvâni cos e as

rochas al cal i nas, que ocorrem na ãrea em estudo, correspon
dentes ã i ntrusão de Ipanema ( DAVIN0, I 975) .

Ao 1 ongo do I ei to da ferrovi a, cujo traçado fl an
queia o corpo ígneo, os sedjmentos do Grupo Tubarão exibem
poucas evidônc'i as de terem sido afetados tectonicamente, pe
I os proces sos de i ntrusão daque I as rochas . l\o pont o 44 re
gistrou-se a presença de um dìque vert'i caì, de 50 cm de es
pessura QUê, embora bastante alterado, pêrmite verjf.i car não
se tratar dc rocha bãsi ca. 0 materj aì decompos to õ untuoso
ao tato e cons t j tuido por f ragmentos p'l acõi des amarel ados.
Nas proximi dades de varnhagem, afloram dj versos canai s de
arenitos finos, branco amarelados, mujto tenazes, provavel
mente si'l ic'if icados durante a jntrusão magmãtica alcalina na

E

eg

za



-41 -

quela ãrea (LEINZ, .l940).

Forma-çãg_Tatui. A espessura medida da Formação Ta

tuí, ao longo da seção estudada, foi de 30 m. Na parte'i nfe
¡ior, é formada de siltjtos vermelhos, localmente esverdea

dos, com aspecto estrati fi cado real çado pel o i ntemperi smo.

Delgadas camadas de arenito fino e calcãrios estão intercala
das em di ferentes nivei s da seqtlência síl ti ca. Em di reção
ao topor pF€domina uma sucessão monõtona de si I ti tos aVerme

I hados. A seqüênci a acima descri ta corresponde, ao que pare

cê, ã base da Formação Tatui na ãrea. De maneira similar ãs

seções anteriores, o contato entre as rochas do Subgrupo I ta
rarã e Formação Tatui não é observãvel ao longo da seção. Es

te foi estabelecido' arbitrariamente, iunto do poste 164/7,
da ferrovia.

VIA RAP0S0 TAVARES (sP-270). 0 perfil levantadoao
ì ongo da rodovi a Raposo Tavares abrangeu desde o km 102 (59

rocabu), atã o km 162,5 (Itapetin'i nga). (Figura l.)
Tanto os contatos inferìor do Grupo Tubarão' comro

chas do embasamento cristal j no (Pré-Cambriano), como o supe

rior, com o Grupo Passa Dois (Permiano), não foram di retamen

te observados, ao longo dessa estrada. A espessura medida

da seqüênci a Tubarão, segundo a metodol ogi a uti I i zada, foi ,

pois, de 821 m, dos qua'i s 780 m correspondem ao Subgrupo Ita
raré e os 4l m restantes, ã Formação Tatui.

Na ãrea estudada, o Grupo Tubarão caracteriza-sePe
la predomjnância de djam'i ctitos, aren'i tos e siltitos, e qua!
tidades subs'i d'i ãrias de ritm'i tos, lamì to e argilito (Figu
ra 6).

Subgtup.o ltararé. 0s vãri os nívei s de di ami cti tos ,

que representam pel o menos 30% da espessura total das I i tol o

gias aflorantes, localizam-se, preferencialmente, na parte
mõdia da seção estudada.
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Nos I ocai s onde os di ami cti tos sustentam magnifi
cos cortes, ao ìongo da rodovia, pode ser constatada uma grg
dação de cores ci nzas, nas partes ma'i s f rescas, para amare
I adas em zonas mai s al teradas.

0s resultados das anãlises sedimentolõgicas em trin
ta e sejs amostras, mostraram que a matriz dos diamictitos
sã0, geralmente, silto-arenosas e/ou silto-argilosas (SANT0S,

op. eít. ) .

Megascopi camente, os di ami cti tos apresentam-se não
es trati f i cados, embora, quando observados ã ¿i s tânc'ia , em a l
guns af loramentos exibam uma espécie de f o'l iação ou f issi I i
dade que pode ser confundi da, ou mesmo corres ponder, ã es tra
ti fì cação ì nci pi en te

0s clastos, geralmente de forma alongada, polidos
e facetados , tôm di mensões vari ando de mi I ímetros at6 B0 cm.

Comumente, estão dispersos, caoticamente, na matriz, poden

do, en al guns af ìoramentos, f ormar concentrações loca'i s, que

I embram al i nhamentos horj zontai s. Apesar de não serem fre
qtlentes, são encontrados clastos com estrjas do tipo para'l e

la e subparalela (l.ltNTt^lORTH, op. eit.)..
Camadas, lentes, canais, corpos esf6ricos e cunei

formes de arenitos ocorrem, em contato brusco, 'i ntercalados
nos di ami cti tos. Sã0, geral mente, de granul ação fj na a m6

di a, por vezes , grossa ou congl omerãti ca, mac i ços ou es tratj
fi cados. Tai s corpos podem dispor-se em posi ção hori zontal
e i ncl j nada, sem evi dônci as cle deformações ou, entã0, defor
mados hidroplasticamente. 0s corpos cuneiformes são, geome

trj camente, s'i mi I ares a outros descri tos como pseudomorfos
de camadas de ge1o, ou mesmo, de crevasses (FRAKtS, FIGUTIRE

D0 & FULFAR0, l96B; R0CHA-CAMP0S e'b aL., no prelo).

0s contatos com outras I i to'log'i as podem ser
cos, erosivos ou gradacionais.

brus
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0s areni tos que representam, pe'lo menos ' 30% da

espessura total dOS sedj mentos aflorantes, possuem colora

ção amarel ada ou rõsea. A granul ometrj a é mui to vari ada,en

contrando-se desde areni tos fi nos , bem sel eci onados , at6

arenitos conglomerãticos polimíticos. Com exceção dos de

granulação fina, os demais são jmaturos, como ev'i dencia a

presença de quanti dades razoãve'i s de fel dspato em suas com

pos i ções .

A f o rma dos corpos de areni to pode ser acana'l ada ,

lenticular ou tabu'lar, com aspecto, normalmente, maciço, ou

ex'ib j ndo I ami nação pl ano- paral el a. 0utras es truturas pre

sentes são estratifjcações cruzada (acanalada e tabular), de

grande porte, e gradat'i va.

0s aren j tos exibem contatos eros'i vos, bruscos ou

gradaci ona'i s , conì outras I i tol og i as .

Quan to aos s i I ti tos , es tes são ' us ual me nte , maci

Ços, embora uma es trat'i f ì cação i nci pi ente possa ser obserVa

da em afl oramentos i ntemperi zados . Por vezes ' contem

cl uídos corpos centi mõtri cos de aren i to f i no, êrll f orma

canaj s ou camadas. Contatos bruscos ou gradaci ona'i s foram

os verificados com aS litolog'i as sobrepostas e subjacentes.

0s sedi mentos cl ass i fi cados como ri tmi tos são com

postos de al ternãnci a de I ãmi nas de si I ti to, amarel o-averme

lhado, e argilito, amarelo, localmente cinza, ou, pela al

ternãnc'i a de camadas de aren'i to fino e siltito' amarelo-

-aVermel hados. Estruturas de deformação são freqtlentes na

base das unjdades de granuìação mais grossa ' ao que parece

causadas por compactação di ferenci al .

0 I ami to, rìâ úni ca ocorrônci a 'i denti f i cada ao I on

go da rodovia, é acjnzentado a amarelado, ôPôrentemente ma

ciço. Em zonas mais intemperizadas, exibe uma espéc'i e de

fi ssi l'i dade, possi vel mente correspondendo a estrati fi cação

pouco desenvol vi da. Es ta pode ser ai nda des tacada pel a p19

ln
de
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sença de fai xas hori zontai s cimentadas por carbonatos.

Este pacote incl ui, junto ã base, concreções centi
m6tricas de composição calco-fosfática, de forma ova I ada,
contendo uma fauna marjnha composta de foraminiferos arenã
ceos, dentes, espinhos e escamas de pe'i xes. 0 núcleo de mui
tas das concreções 6 ocupado por cop16t ì tos, de pei xes, do
t'i po "enterospi ra", mui to semel hantes ãs f ormas descri tas,tam
bem de concreções , de i dade carbonífera, nos ts tados Uni dos

da Am6ri ca do Norte, Europa e Atri ca. 0 I ami to encerra uma

associação de foraminiferos arenãceos, dentre os quais foram
i denti fi cados espãcies de HAperammina, AmmodiscusrBnunsíeLLa,
Teætular,ía e Reophar (LIMA et aL., no prelo).

Folmagão Jgtui. A Formação Tatui, na ãrea, ã com
posta de si I ti tos de col oração varj egada, nos quai s ¡ ôpesar
de i ntemper j zados, é possível i denti f i car-se deì gadas 'i nter
calações de arenito fino. 0 contato entre a Formação Tatuî
e o Subgrupo Itararé, não é diretamente observãvel, ao ìongo
da estrada, tendo s'i do, pois, fixado na aìtura do km .l55,9.

De manei ra s imj I ar ao que ocorre nas rodovi as Castel o Branco
e Marechal Rondon, a base da Formação Tatuí não exi be evi dên
ci as texturai s da di scordãnci a eros i va i denti fi cada por
S0ARES (op. cit.), em outras partes do Estado de são pauro.

Como jã cì tado, anteri ormente, o contato entre os
Grupos Tubarão e Passa Doi s , não é tambõm observãvel ao I on
go do trecho examinado. Assim, os 4l m de sedimentos medi
dos, correspondentes ã Formação Tatuí, Fêpresentam, somente,
a parte i nferior do pacote de si I ti tos.

cAPÃ0 B0NIT0-ITAPETININcA (SP-l Z7). A seção em fo
co f oi med j da entre o km 117 da es trada que 'l i ga capão Boni
to a Fazendi nha, atõ, aproxi madamente, o km I B6 da rodovj a

SP-l27,junto ao entroncamento com a rodovia SP-270 (Figuraì,).
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0 Grupo Tubarão, na ãrea estudada, perfaz, de acor
do com a metodol ogi a uti I'i zada r um total de 930 m de espes

sura, abrangendo o Subgrupo I tararé ( B6l m) e a Formação Ta

tui (cerca de 69 m). 0 contato i nferi or da seqllônci a 6 di s

cordante sobre quartzi tos do embasamento cri stal'i no (Prã-
-Cambriano), enquanto que o superior, com as rochas do Grupo

Passa Doi s, não 6 observãvel .

Apesar da pobreza de af I oramentos r pâl^ti cul armente,
no terço i nferior da seção, os doi s terços res tantes exi bem,

sufjc'i entemente, as características do Subgrupo Itararõ, na

ãrea constituido de diamictjto, arenitos, sjltitos, ritmitos,
folhelho e argilito (Fìgura 6).

Subg¡upo Itararé. Diamict'i tos perfazem, pelo rttenos,

42% da espessura total dos sedimentos aflorantes, estandocof
centrados, prìnc'i palmente, nas partes m6dia e superior da se

çã0.
De um modo geral , os di amj cti tos são de coloração

cinza, maciços, localmente estratificados com intercalações
decim6tricas de canais, "bolas", lentes e camadas de areni
tos de sel eção vari ada, de granul ação fi na a grossa, aparen

temente, macìços, ocasionalmente, estratificados plano-para
ìelamente.

Intercalações centimétricas de rj tmitos consti tui
dos de argi 1 i to preto e si I ti to amarelo o com a1 guns cl astos
isolados, foram tambám, registradas em vãrios afloramentos.
No ponto 72, onde alcançam espessuras de ? a 20 cffi, repetem-
-se em vãri os nivei s dentro de um mesmo di arni cti to, sendo

que a'l guns podern apresentar-se dobrados .

As estrt¡turas ma'i s importantes assocì adas aos dia
mictitos, foram assinaladas no ponto 76, onde corpos areno

sos e cong'l omerãt'i cos ovalados ou em cunha, respectivamente,
foram i nterpretados como posiívei s "esl(ers" fóssei s e preen

chi mentos de crevasses abertas em anti go " t'i I l " congel ado
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(FRAKES, FIGUTIRED0 & FULFAR0, 
.l968).

0s cl astos de di ferentes forma ' tamanho e composi

ção podem es tar di spersos , de manej ra caóti ca , na matri z ou,

então formar concentrações horj zontais de até 3 cm de espes

sura. No geral, os diamictitos cont6m maior quantidade de

clastos mil im6tricos do que centimõtricos, com exceção do

afl oramento do km 1 67- I 68 ( ponto 73') reconheci do como ti I i
to verdadeiro por LANDIM (1970). Neste, muitos clastos apre

sentam estrias do tipo paralelo, subparalelo e em grade

(l{tNTb'l0RTH, op. eit.).
0s resultados das anãl'i ses sedimento'l6gicas efetua

das em amostras coletadaS ao longo do perfiI, permitem carac

teri zar a matri z dos di amj cti tos como, PFêdomi nantemente 'si l
to-argi I osa, com pouca contri bui ção da fração arei a ( SANT0S 

'
op. ait. ) .

0s contatos do di ami cti to com outras I i tol ogi as po

dem ser bruscos, erosivos ou gradacionajs.

0s arenitos, de coloração amarela-avermelhada, es

tão presentes desde a base, at6 o topo da seção. 0s corpos

arenosOs , normal mente, sOb a fOrma de canai s e/Ou camadas ,sãO

cons ti tuidos, predom'inantemente, de areni tos de granu'l ação

fi na ou muj to fj na, com matri z argi I osa ' por Vezes fel dspã

ti ca e sel eção vari ando de regu'lar a boa. Aren j tos mõdi os

e grossos local jzam-se, principaìmente, na base da seção

onde são, geralmente, maciÇos, mal selecionados e com gran

des porcentagens de fel dsPato.

Estruturas sjngen6ticas são raras e foram registra
das, somente, no afloramento do ponto 26. Neste local, a se

qüância jnicia-se com arenito grosso, feldspãtico, macìç0,

mal selecjonado, sotoposto, êlll discordãncia, a um arenito fi
rìor maci ço e bem sel ecj onado, onde puderam ser reconheci dos

alguns clastos centimãtricos dispersos na matriz, alãm demar

cas de onda e 'i ntercal ações de I âm j nas de di ami ct j to r j co em
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clastos. Nas partes superjores do afloramento, onde o areni
to tonna-se es trati f i cado com camadas de argi 'l i to ci nza-es

verdeado, f oram obserVados al gumaS seqtlênc'i as de m'i croestra
tificações cruzadas, estratif icações cruzadas por migraçãode

marcas de onda, I ei tos de ar9'i 'l a corrugados , PS€udo- nódul os

e pequenas es truturas de sobrecarga.

0s contatos com as I i tol og'i as sobrepostas e subia

centes são bruscos, gradacionai s ou erosi vos.

0s si I ti tos I ocal i zam-se nas partes i nferi or-mãdi a

e superior da seçã0. São de coloração amarela-avermelhada ou

cinza-esverdeada, macjÇoS, localmente estratificados. Apt"9

sen tam j ntercal ações , na f orma de 'lãm'inas ou del gadas cama

das, de arenito fino, maciç0, medianamente selecionado, po

dendo ocorrer,ainda, microclastos isolados. 0s contatos com

as I i tologias associ adas podem ser bruscos ou gradacionai s.

0s rj tmi tos, por sua vez, I ocal i zam-se, preferen
ci al mente, na parte m6di a da seção e são compostos de al ter
nância de lâminas de siltito amarelado, e argilito de colora
ção preta ou ci nza-esverdeada, em contato brusco. E comum

a ocorrõnci a de i chnofóssei s, semel hantes ãs jã rel atadas ,

representantando, provavelmente, p'i stas de artrõpodes. Inter
cal ações arenosas podem estar presentes nos ri tmi tos. As

identificadas no afloramento correspondente ao ponto 87, são

constituídas de camadas decimõtricas de arenito fino, bem se

I eci onado, branco-amarel ado r corìtendo vãri as seqtlênci as de

mi croestrati fi cação cruzada. Nesta seção, os ri tmi tos pos

suem contatos brusco e eros i vo com di ami cti tos , trans i ci onal
con¡ fol hel ho e s i I ti to e eros i vo com areni to.

Fol hel ho e argi I i to foram i denti fi cados apenas em

af I oramentos I ocal i zados nas partes m6di a e 'i nf eri or da se

ção. 0 folhelho possui coloração cinza-esverdeada, êñQuanto
guê, o argilito, amarelo-averme'l hado,6, aparentemente, maci
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ço.

Formação .Ta*tuí. 0s af I oramentos atri buídos ã FoI
mação TatuÍ, na rodovia SP-l 27, aparecem no km lB4. 0 conta
to com as rochas do subgrupo Itararã não pode ser observado,
pois, localmente, uma fajxa sem afloramentos separa as duas
un i dades .

A Formação Ta tuí, na ãr"ea, ã compos ta de s i'l ti tos
es tratj fi cados, de col oração verde-avermel hada, com de'l gadas
i ntercal ações arenosas. Apresentam-se bastante i ntemperì za
das, dificultando, sobremaneira, uma análjse mais minuciosa.

0s si I ti tos acima descrj tos correspondem, provavel
mente, ã base da Formação Tatuí na ãrea. 0 seu contato,. com

as rochas do Grupo Passa Doi s , não foj observado.

trARAnÉ-rRQuRRtruBA (sp-2gt ) E (sp_2\il . Esta se

ção representa uma compos i ção do perfi I medi do em duas es tra
das: a prjmejra,ìniciando-se a trôs quilõmetros ao sul da cj
dade de Itarar-e, prõxinro ã usina Três Barras, e com tõrmino
no entroncamento corn a estrada Taquarituba-Itaberaba(SP-z49),
e a segunda, entre os km 147-160 dessa mesma rodovia (Figu
ra I ) . Assìm, a espessura cal cul ada do Grupo Tubarão nessas
estradas, em conjunto, foi de I ll8 m. Desse total,l 107 m

pertencem ã seqüônci a gl acj al , enquanto guê, os I I m restan
tes são atri buídos à Formação Ta tuí.

As prìncipais Iitoìogìas que fazem parte da seqü6n
cia Tubar"ão na ár'ea estudada são: diamict'i tos, s j I t'i tos, ar.e

nitos ê, subsidiariamente, ritnlitos e argjlito, (Figura 6 ).
0 contato inferior do Grupo õ discordante sobre a

Formação Furnas, unjclade basal do Grupo Paranä (Devoniano),
enquanto que o superjor faz-se, localmente, com rochas bãsi
cas (Eocretãceo) do "s i l l " de Taquari tuba.



-49-

Subgrupo Itaral"ã. 0s diamictitos, que representam,
pelo menos, 34% da espessura total dos sedimentos, estão con
centrados na parte i nferior da seção, onde al cançam espessu
ras i ndi vi duai s de at6 75 m.

Exibem coloração amarelada e são, normalmente, ma

ci ços. Apenas no ponto 39 foi veri fi cada a presença de pro
vãvel es trati fj cação nas partes mai s superi ores e al teradas
do afl o ramento .

0s res ul tados de dezenove anãl'i ses sedi mentol õgi cas
indicam que a matriz dos diamictitos tem compos'ição, princi
palmente, siltica com apreciãveis proporções de areia e quan
ti dades subsi di ãri as de arg'i 'l a (SANT0S, op. cit. ) .

Clastos de vãrias composições ocorrem dispersos,de
maneina caõtica, na matriz. são de dimensões variãveis, usual

mente milimõtricos a centjm6tricos, raramente alcançando 30cm.

Normal mente são facetados e de forma al ongada. Imbora não
seja freqtlente, podem exi bi r es tri as dos ti pos paral el o e

subparalelo (lJENTt^lORl'H, op. eit.).
Estratifjcações milimõtricas,'lentes, camadas e

corpos esféri cos, aparentemente, não deformados, de areni tos
mal selecjonadoso de granu'l ação fina, m6dia e congìomerãtica,
com contatos ' normal mente, bruscos ou eros'i vos, são as pri nci
pai s es truturas encontradas nos di ami cti tos. Por fal ta de
bons afloramentos, as relaçõcs dtt contato dos d'i ami ctì tos
com outras I i tologias não .puderam ser perf e'i tamcnte caracte
ri zadas. contudo, a'l gumas passagens bruscas para si I ti tos
e ri tmi tos, ou graduaj s,para arenitos mõdios, foram observa
das nos pontos 79, 60 e 7Be respectivamcnte.

Quanto aos si I ti tos, estes podem ser mac'iços ou es

trati f j cados, de coloração ama¡"elatia, I ocal mente ci nza-esverdea
da, argi I osos e mi cãceos . Por vczes , possuenl j ntercal ações
centimãtricas a decimõtricas de arenitos finos, argiì'i tos ou
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di ami cti tos, sob a forma de canai s ou camadas.

A seqtlãncia síìtica aflorante entre os pontos l4l
e 'l 58 contõm, na sua parte i nf erior, f ósse'i s mari nhos, i n

cl ui ndo o bi val ve ltueuLana Límaí ltlezzal i ra e braqu'i õpode
0z,biculoidea cf . gudraunensís 0l i ve'i ra (MEZZAL I RA, 1956) .

Verifìca-se, aqu'i , novamente, a correspondância entre a li
tofãci es síl ti ca e a ocorrãnci a de fõssei s mari nhos, jã men

ci onada, a nterj ormente.

0s aren'i tos, por sua vez, perf azem, aproxi madamen

tê, 29% da espessura total da seçã0. Como pode ser observa
do no perfi ì col unar (Fì gura 6) , consi derando-se, somente,a
distribuição dos termos arenosos, estes podem ser subdividi
dos em trôs partes, cada uma delas com características in
teiramente prõprias e diferentes das demais. Assim sendo,
o terço inferior ã caracteri zado pela presença de canais e

camadas de areni tos grossos, esbranqu'i çados, mal sel eci ona
dos, de matriz siltosa e estratificados plano-paralelamente.

òo G..dl1rnt níveis possuem, tambãm, estratos cruzados clo ti po

ar e es trati fi cação gradati va r com di mi nui ção granul o

ca em direção ao topo.

No terço mõdio predominam os areni tos médios e fi
maci ços .esbranquì çados , fel dspãti cos , de matrj z si I to

sâ, com se'l eção de boa a mã. 0 terço superior õ caracteri
zado por areni tos fi nos, de cor amareì a, medi anamente a bem

sel eci onadas, ârgi I osos , maci ços ou es trati fi cados , podendo

ex'ibir m'icro laminações cruzadas.

0s c0htatos, superior e inferior, com outras li to
logias podem ser bruscos ou gradacionajs.

0s ri tmi tos es tão presentes nas partes mãdi a e su
perior da seçã0. No afloramento correspondente ao ponto 83,
o sedi mento rítmi co 6 formado por uma al ternânci a de I âmi

nas de sil tito argiloso, amarelo-esverdeado e diamict'ito,
tamb6m arg'i ìoso, de coloração amarela-esverdeada. Dentrodo

"'*t"i'$.5.;i.ù- t,
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pacote aparecem del gadas camadas de areni to fi no, sem evi dôn

ci as de deformação. 0 da parte superior da seção ó composta
de alternâncja de lâminas de siltitos e argilitos, com sei
xos i sol ados e pi stas, provavelmente, de artrópodes, em vã

rios níveis do afloramento.

0 argi I i to, reconheci do, somente, no afl oramento
correspondente ao ponto 43 da seçã0, tem cor ci nza-esverdea-
da, que põe ern evi dãnci a o seu as pecto es trati f i cado.

I:f.qqçgo fqU_i. As rochas pertencentes a

mação afloram, apenas, ao ìongo de 500 m ao longo da

SP-249 (km .l55,5-160), sendo que o seu contato com o

po I tararii não ã vi sivel ao 1 ongo da seção I evantada

essa For
rodovi a

bgru

As I i toì ogi as aí presentes são si ì ti tos argi'loSoS,
com raras e fi nas j ntercal ações arenosas. Sua col oração õ

vermelha-amarelada e embora estejam bastante intemperizados,
uma aparente estratificação pode ser observada.
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5 - ESTRATIGRAFIA

cENERAL I DADES. 0s resul tados do trabal ho de campo

realizado, conforme relato anterior estão consubstanciados no

painel estratjgrãfico da Figura 6.

Este exibe a seqüãncia estratigrãfica ao'longo dos

oi to perfi s, acresci do de maj s um compi I ado da I i teratura
(S0ARES & LANDIM, ì973, p. 245, Figura 2), sob a forma de se

ções col unares, oFgani zadas grossei ramente, de S0-NE. Em ca

da coluna, as relações espacjais mostradas entre os corpos
de I i to'logi as reconheci das correspondem ãquel as , real mente,
verificadas, diretamente, no campo ou resuì tam de reconstru
Ção, atravãs de correl ação em base I i tol ógi ca ou, puramente,
geomãtri ca. Em cada caso, pFocurou-se uti I i zar convenções
adequadas para representar as di ferentes s i tuações . As rel a

ções espaciais entre os diversos pacotes rochosos, assim re
consti tuídos , puderam ser control ados , pa'l eontol ogi camente,
em grande parte, atravós de anãl ise do conteúdo pal inolõgi co,
como serã relatado posteriormente. 0s resultados foram acha

dos consi stentes, dentro do poder de so'l ução do método bioes
tra ti grãf i co uti I i zado.

Um cui dado adi ci onal tomado na representação grãf'¡
ca de cada col una refere-se ã disposi ção das I i tofãcies, re
lativamente ao sentido do mergulho regional. Com o objetivo
de tornar as col unas mai s representati vas, a sucessão de li
tofãci es de I este para oeste estã representada, da di rei ta
para a esquerda em cada col una. Estas, como iã comentei an

teri ormente, exi bem um empi I hamento, atõ certo ponto, arti fi
cial, tendo em vista a distãncia horizontal que separa os pg

cotes de rochas, ao I ongo de cada perf i 'l exami nado.

Não obstante essas def j ci ênci as , o pa'i neì

grãfico constitui, provavelmente,uma representação
estrati

bastante
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aprox'imada da distribuìção horizontal e vertical das rochas
do Grupo Tubarã0, na margem leste da Bacia do Paranã, na re
gìão central e sul do Estado de São Paulo.

Como veremos em segui da, os dados pal eogeogrãfi cos

exi stentes i ndi cam que o perfi 1 obti do 6, gnosso modo, coi n

c'i dente com a dì reção deposicional , nesta parte da Bacia do

Paranã e, neste caso, significativo para a anãl'¡se das varia
ções de fãcies e da histõria tecto-sedimentar do Grupo.

Quanto ã correì ação geral entre as col unas, el a sõ

pode ser f e'i ta, grossei ramente, tendo em v'i sta a extrema va

riação ria d'i stribuição espacial dos corpos de rocha, como se

depreende do seu exame i n i ci al .

0 datum utilizado, para a correìaÇã0, o único di:
ponivel no âmbito da pesquisa realizada, foi a base da Forma

ção Tatui. Es ta sol ução apresenta vantagens de ordem prãti
cô, tendo em vista a identifìcaçã0, relatjvamente fãcil, rìo

campo, dos sedi mentos pertencentes a essa uni dade, sendo, tam

bãm, acei tãvel do ponto de vi sta bi oestrati grãfi co, com base

nas seguintes evidôncjas:

I ) 0 comportamento rel ati vamente regul ar do hori
zonüe escolh'i do, em termos bioestrat'i gráficos, conforme se

depreende do exame do paì nel de correl ação dos poços es tuda
dos por DAEplON & QUADR0S (1970, Figura 4). 0 datum utiliza
do por esses autores (base do intervalo bioestratigiafico K)

corresponde, na ãrea abrangi da peì o presente es tudo, ao I i mi

te Itara16-Tatuí.

2) As evjdências bioestrat'i grãficas disponíveis,
tanto a part'i r da I i teratura (DAEMON 8, QUADR0S , op. eit. ) ,
quanto deri vada do trabal ho aqui real i zado ( Fi gura 8) não

indicam qualqucr descontinuidacle signìfjcativa na sucessão

de mjcrofloras na parte superior do Subgrupo Itara16 (p.6a).
Ass'im s;enclo, a discordäncìa eros'iva postulada por S0ARES
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(197?), que separaria as duas uni dades do Grupo Tubarão, não
parece abranger um hiato deposicional tão extenso quanto o

interpretado por MtDEIR0S & TH0MAZ FILH0 (l973,Figura 2),pa
ra ser detectado mesmo atravãs de anãl'i se palinol6gica mais
detalhada, como a aqui realizada.

Julgor poFtanto, guê, pelo menos, provisoriamente,
pode-se aceitar a hipótese de que o datum litoestratigrãfico
utilizado coincide com limite b'ioestratigrãfico adequado, na
ãrea em es tu do.

Como se depreende da anãl i se da Fi gura 6, a compl e

xa disposição espacia'l dos corpos de I i tologìas do Subgrupo
I tararõ torna precãri a quaì quer tentati va de correl ação de

detal he, com base puramente l'i tol õgi ca, a não ser a pequena
distância. 0 entendimento da evolução tecto-sedimentar de
pende, pois, de controle bioestratigráfico, guê se mostrou
mais satisfatõrio para correìação regional.

0 exame do paine'l , contudo, permi ti u reconhecer a

existência de conjuntos de litologìas, que a despeito de va

riações I aterais provavelmente ao longo da di reção deposi
cjonaì guardam relat'iva consistôncia e parecem ter signifi
cado no discernimento da evol ução sedimentar do Grupo, como

discutirei a seguir.

0s dados bioestratigrãficos disponiveis parecem in
dicar tambõm QUe, pelo menos em um caso (entre os conjuntos
B-C), o limite entre os conjuntos litol6gicos reconhecidos ã,
razoave'lmente, coincidente com o limite bioestratìgrãfico en

tre as microfloras neìes contidos, o que constitui evidôncia
em apoio ã utilidade prãtica do seu reconhecimento (r'igura 7):

SUBDIVI SÃO LI TOESTRATI

reconheci da, deri vou da anãl i se

verti cal como na hori zontal , das

(areni tos f ì nos, s j I ti tos, r'i tmi

GRÁFlCA. A subd'i v'i sã0, aqui
da d'istribuição, tanto na

I itolog'ias clãsticas finas
tos, argi'l i tos e f ol hel hos )
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em relação ãs clãsticas grossas (arenitos mãdios a conglome
rados) e diamictitos. A categoria litoestratigrãfica das

unidades, âgui denominadas conjuntos, não estã, ai nda, per
fei tamente c'l ara, podendo corresponder a f ormações (ou mem

bros ) , o que sõ poderã ser ec'lareci do atravãs de trabalhos
cartogrãfi cos compl ementares. Embora consi stentes, i nternamen
te,são unidades complexas de limites pouco discerníveis.

Atravõs do exame do pa'i ne'l es trati grãf i co (Fi gura
6) ' ci nco conjuntos I i tol õg'i cos puderam ser reconheci dos no
Grupo Tubarã0. Seus r i mi tes, grossei ramente traçados, ti vg
ram por base, os control es es tratì grãf i cos d'i sponívei s . A
partir do infer.iorr côr^ôcterizam-se por:

conjurto A: clãsticos fjnos assocjados a diamicti
tos e c1ãsticos grossos, na região centro-leste. Em direção
ao sul , predomi nam diami cti tos e cl ãsti cos grossos em rel a

ção aos fi nos;

Conjunto B: maior incidõncía de clãsticos finos,
ocorrendo, subs i di ari amente, di ami cti tos e cl ãsti cos grossos.
Tal caracteristica persiste ao longo de toda faixa depos.icio
nal;

conjunto c: grande quanti dade de cl ãsti cos fi nos,
associ ados a d'i ami cti tos e cl ãsti cos grossos, na parte cen
tro-leste, êñQuanto que em direção ao sul e a nordeste, vol
tam a predomi nar cl ãs ti cos grossos e di ami cti tos , em rel a

ção aos termos mai s fi nos;

.con junto D: mesma si tuação veri f i cada no conjunto
B. Tanto na reg'ião centro-leste, como na centro-su'l , hã
maior i ntidência de clãsti cos fi nos, em reìação aos grossos
e diamictitos. Na região nordeste predominam os clãsticos
gross0s sobre os demais termos ì j tolõgi cos;

Conj un to E : cons ti tuido de s i I ti tos va ri egados

arenitos finos.( pri nci paì mente, avermel hados e esverdeados ) e
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Do ponto de vista estratigrãfico, os quatro conjun
tos j nferiores correspondem ao Subgrupo Itararé, enquanto
que o mais superjor representa a Forrnação Tatui.

E i nteressante notar, ainda,que os quatro
tos inferiores poderiam ser agrupados em dojs (A+B e

conJun

C+D),

caracteri zados, gr¿osso modo, por vari ação verti cal granul om6

trica, de clásticos grossos (A+C), para cìãsticos finos(B+D).
Se atentarmos para um exame mai s geral , envol vendo os nove

perfis jlustrados, notaremos que 'idôntico padrão 6 verifica
do na horizontal . De S0-NE notajse uma variação granulomõ-

tri ca gera1, desde clãstjcos majs grossos para mais finos,
notadamen te nos conj untos A e C.

0 padrão de varì ação textural aci ma di scut'i do pode

ri a estar rel aci onado a- de f atores tectôni cos regi onai s , que

atuaram durante deposição dos cjclos A ê C, como serã discu
ti do posteri ornente.

0 exame do pai nel da Fi gura 6 permi te i den ti fi car '
ainda, as caracteristicas gerais quanto ã ¿istribu'ição das

I i to'l og'i as e es truturas assoc'i adas, na ãrea de estudo:

a) verifica-se maior incidência de número de coI
pos de diam'i cti tos (associada a maiores espessuras) nas se

ções mai s espessas examj nadas, partj cul armente, na vj a Mare

chal Rondon.

b) Apesar de serem veri fj cadas vãrj as estruturas
sedi mentares associ adas aos corpos dì ami ctiti cos, as pri ncj
pai s I ocal i zam-se no conjunto D, mai s preci samente, nas se

ções Castelo Branco, Marechal Rondon e na rodovia SP-127. Na

prime'i ra, são verificados no contato entre dois diamict'i tos
(ponto 97), alãm de pav'imentos de clastos, corpos cuneifor
mes de areni to, que parecem corresponder a pSeudomorfos de

cunhas de gel o desenvol vj dos em sol o perenemente congel ados

(R0CHA-CAMP0S et a7.., no prelo). Na segundan prõxìmo a cida
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de de Jumi rim, R0CHA-CAMP0S, FARJALLAT & Y0SH I DA ( I 968) des

creveram em di ami cti to, da parte superi or do Subgrupo I tara
Fé, uma concentração hori zontal de clastos, a qual parece

corresponder a um ti po de pavi mento de cl as tos . Na rodovi a

Capão Boni to- I tapeti ni nga, as es truturas encontradas foram
i denti fi cadas como possivei s "es kers " fóssei s e preench i men

to de crevasses , cortando um di ami cti tto arenoso, tambãm, da

parte superior do Subgrupo Itara16 (FRAKES, FIGUTIRED0 & FUL

FAR0, t96B).

c) 0s rî tmi tos contendo pi s tas de artrõpodes não

são caracteristicos de determinado coniunto, ocorrendo em v!
rios niveì s, ao I ongo das seções exami nadas. Com re1 ação ãs

estruturas de deformações h'idroplãstìcas, estas afetam os

ri tmi tos do conjunto B (seção Marechal Rondon).

d) Fãcies subaquosas ' i ncl usi ve mari nhas, al ternan
do-se com fãci es terrestres, ocorrem nos quatro conjuntos i n

feri ores.

e) As litofãcies associadas ãs ocorrências de fõs

sei s mari nhos no Subgrupo I tararã sã0, vi a de regra ' cons

tituídos de si'l tito ou lamito síttico.
f) 0 padrão de distribuição da d'i reção das paleo

correntes , notadamen te, nos coni untos i nferi ores (A e B ) não

mostrou um padrão consistente, €rQuanto que no coniunto D hã

uma pequena i nci dênci a de val ores vol tados para sul ( SANT0S ,

op, cí.t. ) .

g) Finalmente, no que se refere ao conjunto t, as

Suas maiores espessuras acompanham as mai ores espessuras do

Subgrupo I tararã, exceção fei ta ao perf i I medi do ao I ongo da

rodovia SP-28.l, no qual a parte superior da Formação Tatuí
acha-se truncada pe'l a i ntrusão do"si l l " de Taquari tuba.

A relação entre os coniuntos lito'l6gicos reconheci
dos e outras subdi vi sões I i toes trati grãfi cas propostas para
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o Grupo Tubarão (BARB0SA & ALMtIDA, 1949a, b; BARB0SA &

MES, 
.|958¡ 

ANDRADE & S0ARES, 1971; S0ARES & LANDIM, 1973

S0ARES et aL., no prelo) é de d'i fícil entendimento, tendo

vista os diferenteS critérios e as escalas utilizadas.

BtOESTRATIGRAFIA. A composição e sucessão faunís

ti ca e megafl orîs ti ca do Neopal eozõi co da Baci a do Paranã

foram tratadas recentemente, por R0CHA-CAMP0S & nöSlen (no p19

lo), enquanto a distribuição da m'i croflora foi discutida por

DAtM0N & QUADR0S (1970), êh grande parte' com base no estudo

de amostras de subsuperfíci e.

0 presente trabalho oferece, contudo, a oportunjda
de de melhor vjsualizar a djstribuição estratigrãfjca das

di versas assembl ãi as fossj I íferas conheci das , das I i tofãci es

a elas assocìadas e das biofãcies que lhes correspondem.Quan

to ã composição das assemblõias faunísticas e florísticas a

dj s cussão abai xo basei a-sê r fundamental mente, em R0CHA-CAM

P0S & RöSLER (op. cit.), va¡i ando, somente, o contexto estra
ti grãf i co uti I 'i zado.

Fauna

. Três (ou quatro) assembl 6i as faunistj cas foram re

conheci das atã o presente no Subgrupo I tararã, duas del as as

soci adas aos conjuntos I i tolõgì cos B-C e uma ao coniunto D.

As i nformações bioestrati grãfi cas pal'inolõgi cas'i ndi cam que

se tratam de 'i ntercal ações mar j nhas, de trôs i dades di sti n

tas, associadas, ãs MicrofloraS I, II e III. 0 poder de re

sol ução da anãì i se pal i nol õgi ca, não perm'i te ai nda entender

a correlação entre as ocorrôncias fossilíferas associadas ã

Mj crofl ora I I , tendo em vi s ta o grau de pornlenores ati ngi do

atõ o presente na i denti fi cação das formas encontradas. Dada

a pequena djstânci a estratigrãfica e geogrãfica foram elas

cons'i deradas cotno representando a mesma assembl6i a.

GO

e

em
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Do ponto de vi s ta pa'l eoecoì 6gi co, os f õssei s conhe

ci dos caracteri zam uma b'i ofãci es de ãguas razas , ou de pl ata

f orma i nterna (SANT0S, op. cít. ). As I i tof ãc'i es associ adas

sã0, via de regra, constìtuidas de sjlt'i to ou lamito sí'l tico,
mal estratificado ou mesmo maciç0, que podem estar associa

dos, djreta ou indiretamente, a Sedimentos de origem glacial
(Fì9uras 6 e 7). Estas relações estratigrãficas fazem notar
que os organismos originais viviam, proVavelmente, sob condj

ções de ãguas frjas, glaciaìs, Possivelmente, nas proximida

des de cal otas fl utuantes (ANDtRS0N ' 1972) .

AsseJnb.l_õi a_de* AIaSSjgUg. Trata-se de uma assem

bl6ia constituída, Pfêdominantemente, de foraminíferos arenã

CeoS, i ncl Uj ndo eSp6cies de llyperammina, Ammodíseus rBrwnsíeLla,

TeætuLaría ê Reophar, associados a escamas' esptnhOs e co

prõf i tos de pei xe do tipo "enterospj ra". 0s forami níferos
ocorrem em concreções cal cãri o-fosfãti cas e di spersos no I a

mito (LIMA et aL., no pre'lo), sjtuado, estratigraficamente'
um pouco abaixo da parte rnãdia da seçã0, fazendo parte do to
po do coniunto B (figuras 6 e 7).

Assembléja de Capi vg.rj -HoJtol â!i!ji. Consti tui a

assembtéi a faunísti ca mai s di versi fi cada reconheci da at6 o

presente no Subgnupo Itararã.

tm Capivari, a assemblãia inclui os bivalves
Limípeeten eapiuariensis (Mendes ) , Phestía sp.,Stv'ebLoptet'ia

sp., alãm de outros indeterminãveìs, os braquiõpodes

AttenuateLl.a S P. , e Rhynchopora grossopunetata Mendes, e

o gastrõpode Peruoispira d.eLicata Chronìc, al6m de colunais
de cri nói des (MENDES, 1952; R0CHA-CAMP0S, 1966, 1970). Uma

possîvel extensão do sjltjto fossilífero ocorre cerca de 32

km ao norte, rìô estradá que fazia f igação entre a Via Anhan

guera a Hortol ândi a. Uma expos i ção I ocal de s ì I ti to, em po

sição estrat'i grãfica equìvalente, foi, tamb6m, observada na
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lll,3 da Via Anhanguera (Ponto 27, Figura 6).Em
foram identificadas, somente, esp6cies de Phestia,

NucuLopsis, Ed.mondia (?) e foladomídeo indeterminado (R0CHA-

-CAMPOS & RöSlf R, op. cít,.).
As duas ocorrônci as acima si tuam-se,estrati grafi ca

mente, muito prõximas entre si, embora, aparentemente, fazen
do parte de con j untos I 'i tol õgi cos di sti ntos (C € B, respecti
van¡ente; Fi gura 6) . Tendo em vi s ta evi dênci as de ordem pa

leontolõgica disponive js, preferi cons jcierã-1as como equ'i va

lentes.

AssemÞlója_de Italoranga. A fãunula de Itaporanga
foi, inicialmente¡,F€gistrada por MEZZALIRA (1956), em silti
tos afl orantes junto ao Rio Verde, guê reconheceu a presença
do bjvalve Nueulana Límaí llezzalira e do braquiõpode Orbíeu
Lot'.dea cf . gua.r,aunensis 0l 'i ve i ra .

Silti tos estratigraficamente equivalentes, examina
dos durante o I evantamento do perfi ì Itarar6-taqua'i tuba,ocor
rem a aproxi madamen te 3 km da saida da ci dade de I taporanga,
em direção ã Coronel Macedo, na parte superior do Grupo Tuba

rão, pertencentes ao conjunto D (Fi guras 6 e 7) .

Flora

A composição e sucessão das megafloras do Grupo T-u

barã0, na Bacia do Paranã, foi discutida por nöslrn (1973).
Duas são as assembl ãi as conheci das no Subgrupo I tara16, na

ãrea em es tudo. tm ambos os casos , es tão associ adas a sedi
mentos carbonosos, ou mesmo, camadas fi nas de carvão, junto
a Monte Mõr e Cerqui'l ho. 0utras ocorrênci as de megafl ora
no Grupo Tubarão, ro tstado de São Paulo, Fêgistrados na l'i
teratura (BARB0SA & ALMEIDA, 1 949a) , não foram atõ o presen
te novamente locali zadas.
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Assemblãia de Mon,te Mõr. Trata-se da ocorrência
mais baixa, estratigraficamente, de megaflora na ãrea de eå

tudo. 0s fõsseis ocorrem em siltjtos, QUê const'i tuem a capa

da camada de carvão , afl orante no Siti o de Mi na , êffi Mon te

Mõr. De acordo com revi são recente (MILLAN ' 1972, I 974,1975)

el a cont6m i Lepídodendron pedroanum, Lyeopodiopsís sp.

Ly eopod.iopsís ped.z,oanus, Lu eopodiopsís derbyi, Rhacoptenis cf .

ehttbutíana" Rhacoptetis Cf. ooata (=Pseudorhacopteris),

Botryehíopsis sp.pLantiana, Noeggerathíopsis hisLopii' Pav'a

ea'l.amítes austnalis, al6m de outras formas. RIGBY (1970) no

tou a presença de "fOl has torci das" de GLossopteris na aSsem

blõia, porém MILLAN (1975) não incluiu esse genero em sua

I i sta, i nterpretando a fl ora como prã- GLossopterís, e de ì da

de neocarbonífera (= Tafoflora A de RöSlEn, .l973) ' 0s sil ti
tos fossjlíferos situam-se, estratigraficamente' na parte in
ferior da seção (Figura 7), correspondente, aproximadamerìte '
ã base do conjunto C.

{ssemb'tãia de Cerquitho. As primeiras glossopterí

deas re.conhecidas, at6 o presente, Io Grupo Tubarão, ocorrem

em Cerqui I ho, em estratos pertencentes ã parte superi or do

Subgrupo I tararé, aflorantes a 6 km ao sul da ci dade de Cer

qui'l ho, nos arredores do bairro de Itapema (: Tafoflora tran

si cional de nÖSteR, no prel o) , a menos de 40 m abai xo do

contato com a Formação Tatuí (Figura 7'). A l"ista pre'liminar

divulgada por D0LIANITI & MILLAN (1972) inc'l ui GLossoptez'is,

Gangamopteris, Noegget,athí.opsís e provãve'i s coníf eras do ti
po pananoeLad,us. R0cHA- CAMP0S & RöSLE R (op. cit. ) i nformam

que a presença de GLossoptenis não foi confirmada em

ções subseqllentes obti das neste local.
col e
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Micnoflona

A primeira tentativa de subdivisão bioestratigrãfi
ca da seqtlênci a neopal eozõi ca da Baci a do Paranã, i ncl ui ndo

a ãrea em estudo, foi realizada por DAEM0N & QUADR0S (.l970).

Com base na di s tri buj ção de esporomorfos dos gru

pos Sacci tes , Monol etes e Monocol pados e de formas atribui
vei s ãs Tasmanal es, os autores propuseram a subdj vi são da

seqtlãnci a neopal eozõi ca em sei s i nterval oS maj ores, denomi na

dos de baixo para cima, G-H-I-J-K-1. Na ãrea pau'l ista da Ba

ci a do Paranã, o Grupo Tubarão abrangeri a os i nterval os G-Lt

(parte basa'l do intervalo L).

DAEMON & QUADR0S (op. eít.) utilizaram' em grande

parte, amostras de subsuperfici e, tendo sido processadas, so

mente, amostras de um af loramento (Pedre'i ra de Itu), da ãrea

em estudo. Nestes termos, pode-se considerar ai nda precãrio
o control e bi oes trat'i grãf i co exi stente para a correl ação en

tre subsuperficie e superfície, mormente, levando-se em con

ta os modelos de sedimentação propostoS na I i teratura para o

Subgrupo Itararã, que impl'i cam em ciclos sucessivos e a in

ci dônci a de fases de erosão e retrabal hamento dos sedi mentos

(FRAKES,&CR0l,,ltLL, 1972). Assim sendo,e no sentido de propi

ci ar um control e adequado para a correl ação das seções estu

dadas , o 'l evantamento de campo foi acompanhado de extensi va

coleta de amostras de I j tologj as adequadas para o processa

mento pal'i nol õgi co.

A utjlizaçãon PoF DAEM0N & QUADR0S (op. eít'),prin
cipalmente, de formas dos trâs grupos taxonõmi cos ci tados,

consti tui, tamb6m, uma I imitaçã0, iã que os pal ìnomorfos atri
buiveis aos põ1ens são, geralmente, considerados como majs sus

cetivei s de exibj r variação verti cal .

Cerca de 200 amostras de litologias diversas
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foram coletadas e processadas de acordo com a técni ca descri
ta anteriormente (p. 2l ), das quais , 70 mostraram-se
fãrteis. As formas isoladas foram identificadas, PFêliminar
mente, ao nível de gênerore sua distribuição vertical e geo

grãf i ca determi nada. A di s,tri bui ção das f ormas mai s comuns

e de ampì i tude restri ta servi u de base para o reconhecimento
da cons ti tu'i ção das pri nci pai s mi crof I oras do Subgrupo I tara
rõ, em termos qualitativos e quantitativos.

0s res ul tados obti dos es tão exi bi dos nos grãfj cos

das Figuras 8 e 9. A prime'i ra representa a distribu'i ção ver
ti cal de todas as formas ( gêneros ) de a1 gas, esporos e põìens

identificadas nas amostras coletadas ao longo dos perfis exa

mj nados. A segunda, si nteti za as característi cas quanti tati
vas das três mi crofl oras i dentj fi cadas , q ue do ponto de vi s

ta bjoestratigrãfi co, caracterizariam intervalos,provavelmen
te ,correspondentes a zonas de associ açã0, que serão descri
tas abai xo. 0bvi amente, o grãfi co correspondente ã fi gura B

não 6 completo em relação a todos os gêneros de esporos e

põì ens atõ agora i denti fi cados no Subgrupo I tararé, no ts ta
do de São Paul o, poi s baseou-se na determi nação de materi al
proveni ente, somente, das seções exami nadas. Põl ens bi ssaca

dos estriados foram identifícados em amostras da Pedre'ira de

Itu (DAEMON & QUADROS, op. eít.i KtMP, 1973), o que -tambãm

foj confi rmado durante a presente pesqui sa.

Miclgflorg_I. A microflora mais antiga identifica
da no Subgrupo Itararã corresponde, Iitoestratigraficamente,
aos conjuntos A-8.

Caracteri za-se el a, Por uma predomi nãncj a de espg

ros, que podem ati ng'i r atõ B0% (em mõdi a¡ , acompanhados por
quantjdades subsidiárias de põ'lens dos t'i pos rnonossacados

(at6 cerca de 2O%), monocolpados (atõ ?-3%) e bissacados sim

ples e estriados (at'e cerca de 3%).
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Miglojlora _II. A Microflora I õ sucedida por uma

outra assembl6ia de carãter transjcjonaì, mais diversificada,
onde se nota jã um dec16scimo da freqtlência de esporos' cuia
porcentagem mãdi a bai xa atã cerca de 5øI, Acompanham-nos põ

I ens monossacados e monocol pados , cuia freqtlênci a total 6

equivalente ao da Microf lora I, e bissacados s'imp'l es e ES

triados, cujas porcentagens m6dias iã ultrapassam 10%. Gêne

ros caracteristi cos e, aparentemente, I i mi tados a este i nter
valo correspondem aos esporos Verv,ueosospot'ites, Mierobaculis
pora. (? ) , PustuLatisporites, Bt'ochotv'iLetes e põt ens

Stríatoabietítes e ALísponites. Litoestratigraficamente, a

assembl ãi a caracteri za o coniunto C.

MicngJ]gra UI. A assemblãia,estratigraficamente,
mais jovem do Subgrupo Itararã, correspondente ao coniunto
D, exibe um decrãscimo acentuado da porcentagem de esporos

( . 50%, em m6aia) e de bissacados simples, em re'l ação ã an

terior. De outro ì ado, os bissacados estriados,aparecem com

freqlJãncias elevadas (mãdia de cerca de 30%). A porcentagem

de monossacados bai xa, I j gei ramente, €[guanto o contrãri o

sucede com os põl ens monoco'l pados. A presença de formas atri
buivei s ãs Tasmanal es, consti tui uma feì ção notãvel da assem

bl õi a, da qua'l podem perf azer pouco mai s de 5%.

Alõm de rasmanítes, esporos dos gêneros CycLogra

nusponítes, Ly cospora, pa recem Ser pri va ti vaS deS te i n terva
lo, juntamente com pólens atribuive'i s à HamíapoLLenites.

No momento, pouco pode ser dito com relação ãs pos

sívei s reì ações en tre as subdi vi sões propostas e as di scuti
das por DAEM0N & QUADR0S (rp. cít.), em grande parte, tendo
em vi sta os di ferentes cri tãri os taxonômi cos uti I i zados no

presente trabal ho, do que resul ta uma i nconsi stônci a tempo

rãri a na nomen cl atura das formas reconheci das e uti I i zadas .

Somente, uma revi são di reta do materi al manuseado por aq uel es

autores poderã permi tì r um coteio mai s pormenori zado. Assim
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exibido nas Figuras 7 e 8.
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es tã

IDADE. 0 problema da idade da seqtlãncia neopal eo

zói ca, i ncl usi ve o Grupo Tubarão aqui tratado da Baci a do Pa

ránã¡ êrn relação ã escala padrão mundial constitui um probìe
ma ai nda não sol uci onado a contento.

R0CHA-CAMP0S & RöSLER (op. eit. ) revi saram, recen
mente, os dados megafaunís ti cos e mega e mi crofl orís ti cos re
I ati vos ao probl ema, QUê cons i deram, como parece ser õbv'io,
i nti mamente re'l ac'ionado a ques tão da f i xação do I i mi te carbo
nifero-Permiano no Hemisfãrio Sul, no geral, e na Amõrica do

Sul , em particular.

Em síntese, as concl usões ati ngi das por aquel es au

tores podem ser assi m apresentadas . No nosso caso, I i mi tar-
-me-ei a discutirr somente,os dados referentes ao Subgrupo
Itarar-e, iã que nenhuma nova ocorrôncia foi encontrada em

rochas da Forrnação Tatuí:

I ) os i nvertebrados marj nhos que ocorrem no Grupo
Tubarão permitem, somente, o.estabelecimento de uma idade ge

ral Permiana para parte do Subgrupo Itarar6 (abrangendo,pelo
menos, a seqtlência acima da assembl6ia de Capivari), sendo o

lim'ite superios fixado pela idade eopermiana (artinskiana)
atri buída ã assembt õi a mari nha de Tai ó, na parte mãOi a da

Formação Bonito, êm santa Catarina (R0CHA-CAl4P0S,1970; RUN

NEGAR,1972), Com re'l ação ao limite inferior a única infor
mação di sponível refere-se ã assembl ãi a de Araçoi aba, para a

qual L IMA et aL. (op. cít. ) sugeri ram uma i dade neocarbonífe
ra.

A correl ação proposta entre as assemblãias de Capi
vari e Hortolând j a sugere uma "transgressã0" tempora'l da ba

se do Subgrupo Itarari! em direção NE, no Estado de São Paulo,
onde estari a representado, somente, a parte s uperi or do Sub
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grupo.

2) Quanto ã megaflora, tem sido convenção geralmen
te ace'i ta no Hemi sf6rio Sul , consi derar-se o i níc j o do P.,
miano, coincidente com o aparecimento das primeiras G'l ossop
terideas r ou do ponto de vista prãti co, a primei ra ocorrên
cja de Gangamopterís (ARcHANGtLSKY, l97l; nöStrR, 1972,1973).

Na Argentina, assemblõias com Glossopterídeas são
precedidas, estratigraficamente, por megafìoras contendo
Pseudorhaeopteris oüata (assembl6j a Tupense) e Botryehtopsís
pLantiana (assembl6ja Trampeaderense), que ARCHANGELSKY (f971)
co!rQidera de idade neocarbonífera. A últjma espõcie coexis
tê, em parte ¡ cortl as pri mei ras ocorrênci as de Gl ossopterldeas
(ARCHANctLSKY, l97t).

Na Baci a do Paranã, MI LLAN ( ì 97S ) i denti fi cou pseu
dorhaeoptev,ís cf. ouata ê Rhacoptenis cf, chubutíana(=pseu
dorhaeoptey.ís ?),na assembt õia de Monte Mõr, portanto, den
tro da ãrea em estudo. como jã comentei, esse autor não re
conheceu a ocorrônci a de i mpressões de GLossopteris nes sa
florar êñteriormente mencionada por RiGBY (1970), consideran
do-a como prã GLossoptenis , e nesse caso, de i dade carboníre.
ra ( ves tfa I i ana ) . As pri mei ras ocorrênci as de Glossopterídeas
no Grupo Tubarão foram reg'i stradas na Assembl6ia de cerqui
lho, na parte superior do Subgrupo Itararã, o que, de acordo
com o ponto de vista tradicionaì, coincidiria com o início
do Permiano lndslrn, 1973).

RIGBY ( I 973) ,contudo, descreve a sucessão de mega

floras neopaleozõicas de Queens'l and, Austrãlia, êfi que assem
b'l6i as com Pseud.orhaeopteris ê Botryehiopsís são sucedi das
por floras eogondvâni cas tipi cas com Gì ossopteri deas no i n

terval o Namuri ano- Eopermi ano.

3) Mi crofl ora. De acordo com a i nterpretação de

DAtM0N & QUADR0S (op. eít.) os intervalos bioestratigrãti
cos G â L, que corresponderiam ã seqtlêncía Tubarão, no Está
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do de São Paul o, seri am equi val entes cronol ogi camente ao Es

tefani ano C - Kazani ano, i sto ã, neocarbonífero-neopermi ano.
Tal i nterpretação, evi dentemente, col i de r êm parte ' com a an

teriormente di scuti da referente aos dados baseados nos i nver
tebrados mari nhos já que a i dade arti nski ana atri buida ã as

semblãia de Taiõ, estabeleceria, aproximadamente, esse limi
te superior (eopermiano) para a jdade do Subgrupo Itararé.

0s dados pal i noìõg'i cos obti dos durante o decorrer
do presente trabalho, referentes, somente, ao Subgrupo I tara
rã, foram comparados com outras seqtlências de microfloras nee

paleozõicas conhecidas no Gondvana, pârticularmente, da Aus

trãl i a, onde se associ am ã' ocorrênci a de fõssei s mari nhos

di agnósti cos, o que perm'i ti u a f i xação de suas i dades aproxi
madas, em termos da col una padrão mundi al .

0 confronto com as assembl õi as ( "Andares " ) de EVANS

(1969) e de StGR0VtS (1970) forneceu resul tados aproximada
mente iguais, isto õ, as Microfloras I, II e III, reconheci
das no Subgrupo I taran6, são comparãvei s, quanti tati va e qua

I i tati vamente, comas mi crofl oras 2-3 de EVANS ( I 969 ) e com as

assembl6jas de MícrobaeuLíspora d Haphoeystia de StGR0VtS

( 1 970) , correspondente ao i nterval o neocarbonífero-eopermi a-
no (a neopermi ano ?) . KEMP ( 1973) processou ' tamb6m, sei s

amostras de diam'i ctitos, ritmitos e silt'i tos do Subgrupo Ita
rar-e, da ãrea paul i s ta, obtendo assembl6i as palinolõgicas
qu(: considerou comparãvejs ãs microfloras 2-3 de EVANS ( op.

cit.), o que coincide com as conclusões aqui atingidas.

Um comentãrio, poderia a'i nda ser feito, com rela
ção ã i dade dos sedi mentos do Subgrupo Itararã, da reg'ião non

deste do tstado de São Paulo, denominados por alguns autores
For"mação Aqu'i dauana (ALMEiDA, 1954, '1956; LANDIM, 1970, SOARES,

1912; S0At{ES 8, tANDIM, 1973; FI0RI, 1977), em re'lação aos se

djncntos q1 aciais cla parte central e sul do Estado. ALMEIDA

(1llli4ì çonsitlerou-os mais novos do que o Itararé, correla
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ci onando-os com a seqüênci a põs-gl aci al ( Formação I tapeti ni n

ga). LANDIM (op. eit.) e SoARES & LANDIM (op. cit.) concor
daram com ALMTIDA (1956) , quanto ã correl ação das rochas exis
tentes em Ãguas da Prata, Poços de Ca'l das e su'l de Mi nas Ge

rais e as da Formação Aquidauana, de Mato Grosso e Goiãs.Con
tudo, admitiram que os sedimentos da borda leste devessemter
a mesma amp'l 'i tude de i dade que a Formação I tararã, em razão
do seu i nterdi gi tamento, tanto na base como no topo. Segundo
esses autores, tai s rel ações podem ser observadas na regi ão

de Leme, êfir d'i reção a Conchal e Mogì -Guaçu. Entretanto, geõ

I ogos da Petrobrãs, baseados em dados pal i no1õg'i cos, são a

favor de uma idade mais velha para o Aquidauana, da borda
oeste, €ffi re'l ação ao Subgrupo Itarar6, do Estado de São Pau

lo (N0RTHFLtET, MEDEIR0S & MÜHLMANN, 1969; DAEM0N & QUADR0S,

re70).

Do exame das Fi guras 6 e 7 , três h'i p6teses parecem

sen possiveis quanto as relações estratigrãficas entre o Sub

grupo I tararã nas regì ões nordes te e central do Es tado. Tai s

formuì ações basei am-se, fundamentalmente, em evi dênci as 1 i tg
estrat'i grãf i cas, dada a ausãnci a de controle paleonto'lógico dispo
nível. A primei ra seria de QUê, tanto os sedimentos da base
dotopo do Subgrupo Itararé, da parte nordeste, como os da re
gião central e sul, ter-se-iam depositados contemporaneamente
e que a pos i ção dos pri mei nos , exj bi da nos grãfi cos menci ong
dos, decorreu de bascul amento tectôn'i co do embasamento da rg
gião nordeste, conforme comentarei adiante. A segunda, se

rja de que os sedimentos a nordeste, corresponderiam aos da

parte basal do Subgrupo, nas regiões centro-leste e centro-
-sul. De manei ra simjI ar, estariam em posição topogrãfica
al ta, devi do ao levantamento ocorri do na parte margi naì da

Baci a, ôo tempo da deposi ção do conj unto C. A tercei ra pos

sibiljdade, QUê prefiro, admite que os sedimentos a nordeste
seriam equi valentes, somente, aos da parte superìor do SL¡b

grupo Itarar-e (coniuntos C e D). tsta hipõtese fundamenta-
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-se na ocorrância de fãcies avermelhadas (,,Formação Aquidaua
rô"), em posição estratigrãfica superior ã da intercalação ms

rinha de Hortoìãndia, capivari (e tambãm superior ao conjun
to B) ' em Leme (LANDIM, op, cit. i sOARts & LANDI14, op. eít. ) ,
e, portanto, correspondendo, cronol ogi camente, a i dade
Microflora III.

da

Recentemente, PASCH0LATI & pACCA (no prelo) sugg
ri ram, atravãs de estudos paì eomagnãtj cos de rochas do sub
grupo I tararã de Mococa, casa Branca e Araçoi aba, serem as
seqtlôncias a nordeste mais jovens do que as basais da região
centro-suì do Es tado, o que corroborari a a j nterpretação ado
tada.
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6 - HISTÓRIA TECTO.SEDIMENTAR

0 desvendamento da histõria tecto-sedimentar de uma

unidade complexa como o Grupo Tubarão, particularmente, a do

Subgrupo Itara16 ã, como se pode perceber pela descrição que

precedeu, difícil, dada a complexidade do arranio espacial
das suas litologias, tanto na vertical, quanto na horizontaì
e o ainda precãrio controle bioestratigrãfico disponivel.

Assim mesmo, creío ser possível atingi r-se algumas

inferôncias gerais quanto ã hist6ria sedimentar e os fatores
tectôni cos pri nci pai s que a control aram.

A natureza conti nental da gl aci ação que afetou a Bg

cia do Paranã, iã adequadamente comprovada (LEINZ,1937; R0-

CHA-CAMP0S, 1967; MARTIN, l96l, LANDIM, 1970) ' em particular,
na írea em estudo, implican segundo o ponto de vista atualis
tico, ao meu ver, na possibilidade de atuação de fatores tec

tônicos anãlogos aos que condicionaram a sedimentação dos de

põsitos da glaciação pleistocênìca. Esta, como õ do conheci-
mento geral , tem carãter cícl i co, envol vendo epÍ sõdi os de

avanço e recuo do gelo, QU€ são acompanhados, respectivamen-
t€, pelo maior e menor acúmulo de gelo sobre a crosta da Ter

Fô r e de ajustes i sostãti cos e eustãti cos negati vos e posi ti
vos, na ãrea afetada pet a gl aci ação.

Ao mesmo tempo, 6 bastante provãvel que a sedimenta

ção do Grupo Tubarão tenha estado tambãm condicionada por fa
tores tectõnicos regionais, QU€ acompanham o desenvolvimento
de uma bacia intracratônica, como ã o caso da Bacia do Para-

nã.

A medi da que a atual pesqui sa desenvol veu-se tor-
nOu-Se, mals oU menos Claro, gUê a elabOração de um "mOdelo"

tecto-sedÍmentar para o Grupo, enVol vi a, Pel o menos ' os doi s

conjuntos de fatores, acima apontados, cuios efei tos se i n:
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terpenetram, não sendo sempre possível de di scernimento. Não

constitui objetivo desta dissertação elaborar, pormenorizada

mente, este ponto, porãm crei o que devo dedi car al gumas I i -
nhas ã ¿i scussão de concei tos tectôni cos gerai s que nortea-
ram a tentativa de anãlise que se segue.

Tendo em conta que o painel estratigrãfico obtido
representa, ai nda que grossei ramente, um panorama da sedimen

tação da unidade tratada ao longo da direção deposicional, a

anãl i se i ntentada fundamenta-se na possi bi I i dade de se reco-
nhecer os traços pri nci pai s da hi stõri a tecto-sedimentar,
atravãs do exame das vari ações I aterai s das caracterís ti cas

I i tol õgi cas e texturai s da sequênci a em estudo. Essas vari a-

ções de carãter regional, no meu entender, refletem condi-
ções tectôni cas tambãm regi onai s e de carãter cratôni co.

Internamente, a sequênci a exami nada encerra outras
evi dênci as I i tol õgi cas e estrati grãfi cas, que parecem refl e-
tir a ação de fatores mais locais e de expressão lateral va-
ri ãvel . Enca i xam-se aqui , as sequênci as parti cul ares de I i to
logias que podem repeti r-se na vertical , simulando ciclos
(LtINZ, .l937; 

FRAKES & FIGUtIRED0, 1967; LANDIM, l97l ; SAN-

T0S et aL.,.l973). Estes, ao meu ver, constituem reflexo de

fenômenos epi rogenãti cos , de carãter i sos tãti co, I i gados ã

evol ução da gl aci ação.

somente raos fe-
marorrJa que os

mai s pormenores,

Na atual di scussão, reportar-me-€i ,

nômenos tectôni cos sedimentares de magni tude
do segundo grupo deverão ser tratados, com

por SANT0S (op. eit. ).
do-se
gerai

),

grãfi co, I evan

s e texturais
(Figuras 6 e 7

entar do Grupo

menos, quatro

Do exame do pai nel estrati
conta as caracteristi cas I i tol õgi ca

conjuntos I i tol 6gi cos reconheci dos

evi dente que a histõria tecto-sedim
Estado de São Paul o, envol veu, pel o

em

s dos

parece
Tubarão,no
fases di s-
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tintas.
A prinreira, abrange desde a ãpoca p16via ã deposi-

ção do conjunto A, at6 o final da deposição do conjunto B.
caracteri za-se, i ni ci almente, por um periodo de i ntensa ati -
vidade tectônica, principalmente, na região centro-sul (sAN-
F0RD & LANcE, 1960; PETRI & FULFAR0, 1967; LANDIt4,l970,]r97Z;
FULFAR0, t971,1974).

De fato, a ausêncÍa de camadas devonianas ao norte
de Itapeva e as evidências de retrabalhamento dos areni tos
da Formação Furnas, desde essa I ocal i dade, em di reção ã par-
te sul do Estado, sugerem a existôncia de um embasamento prõ'
-Tubarão consti tuído de ãreas elevadas, na região das cida-
des de capão Boni to e sorocaba e depri mi das em di reção a- re-
gião de Itara16.0 levantamento dessa ãrea, segundo ptrRI &

FULFAR0 (1967) e FULFAR0 (.l97.l), esteve associada a uma fase
de falhamentos normais, que corresponderia a um ciclo tectô-
ni co de i dade põs-devoni ana e prã-neocarbonífera. posteri or-
mente, FULFAR0 (1974) reconheceu evidãncias de uma intensa
ati vi dade tectôni ca ao I ongo do que denomi nou a'l i nhamento es
trutural do Paranapanemar oFientada segundorEst -0 N0 ,na 6po-
ca de sedimentação do subgrupo Itararõ'. Ainda, Sêgundo este
autor, tal feição estrutural dividiu a Bacia do Paranã em

duas sub-baci as das quai s, a setentri onal , teri a ti do carã-
ter mais subsidente, Anteriormente,sANF0RD & LANGE(op. cit.)
jã haviam reconhecido o Arco de Ponta Grossa como elemento
estrutural responsãvel por uma compartimentação longitudinal
da Bacía ao tempo Tubarã0. LANDIM(op. eít.), atravãs de uso
de t6cni cas de anãl i se de tendênci as de superfíci e apt i cada
a dados de espessura do Gruporverificou, ainda, a existôncia
de altos regionais intrabassinais nas regiões de Apucarana e

0limpia, que teriam influenciado a sedimentação neopaleoz6¡-
ca.

A partir desses dados e levando-se em conta o apa-
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rente comportamento do embasamento revelado pelo exame da Fi
gura 6, pode-se imaginar que o inicio da sedimentação do Gru
po Tubarão na ãrea (conjunto A) ocorreu, provavelmente,sobre
um embasamento de topografía irregular, com regiões intrabas
sinais deprimidas de orientação geral sE-N0 (vale do Rio Tie-
tõ, região de Itararã e, locaìmente, a região de Sorocaba) e
elevadas (região de capão Bonito e Sorocaba e ao norte de
Campinas), que se estendiam, ao que parece, atã a região mar
ginal atual da Bacia. Tais feições foram responsãveis,em par
tê, pela variação lateral de fãcies verificadas no conjunto
inferior, ao longo da direção deposicional, e sua distribuí-
ção e carãter ao longo da margem leste, poderiam ser respon-
sãveis pelo padrão de distribuição dos diamictitos, abrange!
do maior incidência, tanto em número, quanto em espessura,
associadamente, a-s ãreas de maior espessura e mais subsiden-
tes do Grupo Tubarão, contrapondo-se as espessuras menores e
menor número de corpos, correspondentemente as ãreas de me_
nor espessura e subsidência.

Na Fi gura I 0, estão representados , esquemati camente ,
os pri nci pai s el ementos tectôni cos QU€, no meu entender,con-
di ci onaram a sedi mentação do Grupo Tubarã0.

Apõ's a deposição do conjunto A, a sub-bacia norte
parece ter al cançado um periodo de rel ati va cal ma tectôni ca,
fazendo com QU€, fenômenos isostãticos, relacionados ao meca
nismo de avanço e recuo das geleiras, pfêsentes desde o iní-
ci o da sedimentação, tornem-se, rel ati vamente rpredomi nantes.
Isto pode ser evidenciado pelas caracteristicas texturais do
coniunto B (porcentagem mai or de ct ãsti cos fi nos ) e pel o re-
gistro de intercalações marinhas.

A segunda fase, abrangendo parte do conjunto c, ca-
racteri za-sê, pri nci palmente, pel o recrudescimento de condi -
ções tectônÍcas. Nesta õpoca, provavelmente, teve inicio um

levantamento gradual da borda nordeste da Bacia, que se man-
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teve atã o final da deposição do Subgrupo. No geral, predomi
nam os cl ãsti cos grossos e di ami cti tos, notadamente, nas re-
giões centro-sul e nordeste, enquanto que,na região centro-
-leste os clãsticos grossos e diamictitos associam-se aos
clãsticos finos.

Na tercei ra fase, veri fi ca-se a deposi ção da parte
superior da sequência Itararã (conjunto D),predominando, na

região nordeste, sedimentação nitidamente continental,gradan
do, em direção ao sul, para condições de maior inftuãncia ma

ri nha. Texturaì mente, os sedimentos a nordeste são grossos,
enquanto guê, nas regiões centro-leste e centro-sul são, prg
dominantemente, constituidos de clãstícos finos.

Finaìmente, a quarta e úttima fase representada, el
trati grafi camente, pel a Formação Tatui, corresponde a um pe-
riodo tectonicamente calmo, haja vista a sedimentação extre-
mamente fina e homogênea dessa sequãncia. 0 inicio do ciclo
p6s-glacial pode ter sido erosional (S0ARES, 1972'), com re-
trabalhamento do material depositado no ciclo anterior.



-79-

7 . ELEMENTOS DE PALEOGEOGRAFIA

com base nos el ementos di s cuti dos anteri ormente, e

em outros dados prõprios e da literatura, apresentarei, a se
gui r ¡ urìâ di scussão suci nta dos pri nci pai s traços da geogra-
fi a gl aci aì neopaleozõi ca, na parte norte da Baci a do para-
nã, abrangida pelo presente estudo.

As reconstituições disponíveis da pal eogeografi a

dos dep6sitos g'laciais do subgrupo Itara16, fundamentam-se,
pri nci palmente, em doi s ti pos de evi dânci as : a ) dados re'lati
vos ã dìreção do movimento do geìo, determinados a partir de
el ementos di reci onai s veri fi cados nas rochas ou no seu emba-
samento; e b ) natureza das fãci es sedimentares e sua di stri -
buição.

R0cHA-cAMP0s ( I 967 ) compi I ou dados da I i teratura a

respei to das fei ções di reci onai s associ adas aos sedimentos
glaciais, mostrando que o sentido principal de transporte
foi de sudeste para noroeste,na parte norte borda da Bacia
do Paranã. com base nesses dados e associ ando-os ã di stri bui
ção de fãcies então reconhecidas ao subgrupo Itararã, R0cHA-
cAMP0s, FARJALLAT & Y0SHIDA (.l969b) detimitaram uma ãrea de
sedimentação, predominantemente terrestre, a ìester QU€ pas-
sari a, €m di reção oeste r pâFô uma região onde teri a predomi -
nado deposição subaquosa (FARJALLAT, .l970).

Atravãs da medi ção de pal eocorrentes e estri as so-
bre o embasamento Prã-cambriano na borda leste da Bacia,FRA-
KES & cR0tlELL (1969) puseram em evidãncia, novamente, que o

senti do pri nci pa I de des I ocamento das gel ei ras neopal eoz6i -
cas e de transporte dos sedimentos do Subgrupo Itararã teria
sido de st-N0, na ãrea paulista da Bacia do paranã. Reconhe-
ceram, ainda, que a deposição de morenas basais e atividades
fl uvi ai s consti tui ram processos domi nantes em trôs centros
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prlncipals: a) Estado de são Pauto; b) Estado do paranã, ao
sul do arco de Ponta Grossa, e ao Norte de santa catarina;
c) ao redor do escudo Uruguaio-Rio Grandense.

LANDIM (1970;1972) e FULFAR0 (t97ì ) chesaram a re-
sul tados senel hantes , ao tratarem o ci cl o gt aci al atravãs
de tãcnl cas de anãl i ses de tendênci a de superfíci e. parti cu-
larmente, para o Estado de São Paulo, LANDIM (op.cít.) dedu-
ziu a presença de uma região tectonicamente negativa,de ori-
entação N0-sE, s i tuada entre duas outras de caráter tectoni -
camente posi ti vo, denomi nadas al tos de são Jerônimo da serra
(Paranã) e 0limpia, Estado de São paulo. Tais erementos fo-
ram i nterpretados como centros, a parti r dos quai s teri a ha-
vido irradiação glacial.

FRAKES & CROIIELL (1972), com base na coíncidência
geral de direção de transporte e contlguidade geogrãfica prã
-deri va ,especul aram que os I obos gl aci ai s que ati ngi ram a Ba

cia do Paranã, Kaokeveld, Paranã e Urugual, no seu fl anco
leste, tiveram o seu centro principal de glaciação na região
da Zâmbi a-Rod6si a-Botswana, na Áfri ca ( FRAKES & CR0HELL ,
1970 e CR0!úELL & FRAKES, 1970, rn FRAKES & CR0t^lELL,op,eít.1.
sugeriram, tamb6m, que esses lobos situavam-se ao rongo dos
ei xos das depressões mostradas pel os mapas de i soespessura e

anälises de þndências de superfície. Assim, o lobo Kaokeveld
estendeu-se em direção noroeste no tstado de São paulo, parg
lelamente ãs estrias verificadas no escudo brasileiro.

As i ntercal ações de fõssei s mari nhos nos sedimentos
do Grupo Tubarã0, jã reconheci das hã mui to tempo, consti tuem
outro elemento importante para a interpretação da geografia
neopal eozõi ca da ãrea. R0CHA-CAMP0S ( I 967 , t 970 ) reconheceu
a afinidade entre os invertebrados marinhos do Grupo Tubarão
e os de faunas neopaleozõcas da Argentina, de onde, pFOvavel
mente, ter-se-iam dispersado em direção norte, para a Bacia
do Paranã. Em consonãncia com essa interpretação, FRAKES &
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CR0tIELL (1969, 197?) postularam que a conexão marinha da Ba

cìa do Paranã ter-se-ia situado, provavelmente, em direção
sul, entre duas áreas positivas representadas pelo escudo

Uruguaio-Rio Grandense e o arco Martin Garcia. (PADULA & MIN

GRAM, 1967 .)

Tal i nterpretação di fere da de LANDIM

tendo em vista o comportamento tectonicamente n

ãrea central do Estado de São Paulo,durante a d

Subgrupo Itararã, admitiu que a entrada do mar

s i do de sudeste , na parte norte da Baci a . Tal c

tanrb6m adotada por FULFAR0 (1971)' baseado nos

anãl i ses de tendênci as de superfíci e apl i cada a

pessura do Grupo Tubarão.

A i ntegração dos dados di sponivei s na I i teratura e

seu exame ã luz das novas informações obtidas' permite a ela
boração de um esboço paleogeogrãfico de carãter prel iminar,
para parte norte da Bacia do Paranã, que esclarece alguns

dos pontos pri nci pai s acima tratados. As bases uti 1 i zadas pa

ra a elaboração desse quadro foram as seguíntes:

I ) Com rel ação ã ¿i reção pri nci pal de transporte
dos sedimentos durante a glaciação neopaleozõica, os dados

fornecidos atravãs de evidôncias, tais como, SUPerfícies es-

t¡'iadas, "roches moutonões", pavimento de clastos, alongamen

to de vales glaciais, etc, indicam, sistematicamente,uma di-
reção de transporte de sudeste para noroeste (R0CHA-CAMP0S '
1967; FRAKES & CR0hltLL, 1969; R0CHA-CAMP0S, FARJALLAT & Y0-

SHIDA, 1968, 1969a; R0CHA-CAMP0S et aL,,1976). Embora'os da-

dos direcionais de estruturas sedimentares observãveis nas

rochas do Subgrupo I tara16 como ' Por exempl o,estrati fi cações

cruzadas, sejam de i nterpretação compl exa ( LANDIM 'l 970; B0UL

T0N,1972) , as primei ras consti tuem eì ementos val i osos para

anãl i se pal eogeogrãfi ca não devendo, poi s, serem desprezadas .

(1970) QUê,

egati vo, da

epos i ção do

deveri a ter
oncl usão foì
resul tados de

dados de es-

Neste parti cul ar, o exame dos perfi s 'aqui descri tos ,
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permi ti u veri fi car que as di reções de des ì ocamentos do gel o

neopaleozõico, interpretadas atrav6s de estruturas diretamen
te relacionadas ao deslise das geleiras, mantiveram-se, apa-
rentemente, constantes durante a deposição do Subgrupo Itarg
16. Isto pode ser observado, poF exempro, atravãs das medi -
ções de estrias sobre as "roches mouton6es", na base da se-
quência em salto (ALÞlEIDA, l94B; AMARAL, lg65),comparado com

as encontradas sobre os pavimentos de clastos intra-
tiliticos na parte mõdia e superior do subgrupo Itararã, em

Capivari e Jumirim (R0CHA-CAMP0S et aL. i no prelo; RO CHA -
CAMPOS, FARJALLAT & Y0sltIDA, t96B).

2l As i ngressões mari nhas de Hortol ãndi a, capi vari ,
Araçoi aba da serra e I taporaflgâ, presentes na sequê'nci a gl a-
cial, apresentam uma biofãcies caracteristica de mares ra-
sos, inclusÍve plataforma interna (LIMA et aL.; no prelo;
sANT0s op.cit.), situação similar, tamb6m, ã indicada pelos
Tasmanítes presentes nos diamictitos da parte superior do
Subgrupo Itararã, junto ã Gramadinho (cAREy & AHMAD, l96l ).

3) Conforme discutido no capítulo anterior(p.76), a

configuração topogrãfica da margem da Bacia do paranã, no Es

tado de são Paul o, parece ter i ncl uído ãreas el evadas e de-
primidas. As primei ras corresponderiam ao arco de ponta Gros
sâ, ao alinhamento estrutural do Paranapanemar QUê na ãpoca
de sedimentação da sequência Itararã atuou,provavelmente, co
mo um alto estrutural, e a borda nordeste da Bacia, QUe pode
ria representar o prol ongamento sul do arco da canastra.
As ãreas tectoni camente negati vas corresponderi am, ôo que pa
rece, a um al i nhamento de di reção N0-St, jã notada, també'm,
por FRAKtS & cR0l,lELL (.l969), LANDIM (1970) e FULFAR0 (t971),
aqui denominada, informalmente, de al inhamento de Tietê. uma

outra ãrea suhsidente localizar-se-ja, possivelmente, entre
os al i nhamentos estrutural de Paranapanema e o arco de ponta
Grossa.Essa topografia deve, pois,ter influencjado o deslise
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das gelei ras', QUê ao meu ver, ti veram o seu fì uxo pri ncipaì
condicionado pelas ãreas negativas acima mencionadas.

0utros elementos paìeogeogrãficos de carãter mais
regionaì foram coletados, ai nda, atravãs da confecção de ma-
pas (Figuras l3 e ì4) e anãlise de outros, da literatura, re
ferentes ã ¿istribuição de espessura e de litofícies do sub-
grupo Itararõ TN0RTHFLEET, MEDtIR0S & MüHLMANN, .|969, Fi-
guras B, 9 e 10; FULFAR0, l97l, Figura 14. ) (Figuras I l, lZ,
l5 e l6).

Comparando-se os mapas de isõpacas do Subgrupo Ita-
rarõ mais Formação Aquidauana (N0RTHFLEtT, MEDtIR0S & MÜHL-

MANN,op.cít.) (Figura lì) e de desvios da superficie de ten-
dência de 39 grau do Subgrupo Itara16 (FULFAR0, op eít.)(Fi-
gura 12)' , com os de porcentagem de di ami cti tos em rel ação a-

espessura total da sequônci a I tararã e o seu respecti vo ma-
pa residual. (F'iguras l3 e 14), verifica-se que as
porcentagens de di ami cti tos es tão associ ados com as

tectoni camente negati vas, como apontei acima.

mal0res
areas

Por sua vez, o exame dos mapas de ìsoporcentagem de

areia e de folhelho, do Subgrupo Itararã mais Formação Aqui-
dauana (N0RTHFLttT, MtDtIR0S & MUIILMANN ¡ op.eit. )(Figuras l5
e l6),permite constatar o aumento da porcentagem de areias
em direção às margens leste, norte e nordeste da Bacia do Pa

ranã. Ta'l si tuação parece i ndi car, portanto, que nessas di re
ções situavam-se as ãreas de proveniôncia principaì desses
clásticos. Em contraposiçã0, para sudoeste, hã um predomínio
dos f oìhelhos, sugerindo unì e'ixo principal de acumuìação NE-

S0, conforme jã havia sido constatado por FULFAR0 (1971 ).
0 quadro pa'leogeogrãf i co imagi nado, com base nos

elementos acima, assenlel ha-se, atõ certo ponto, ao apresenta
do por R0CHA-CAMP0S, FARJALLAT & Y0SHIDA ( 1 969b ) e FRAKES &

CROl{tLL (1969, 1972). 0 centro gìac'iaì situava-se a leste da

atual borda da Bacia do Paranã e um dos seus lobos, passando



por uma regi ão de topografi a vari ada, condi ci onada por de-
pressões do embasamento (vales glaciais?), atingiu o Estado
de São Paulo, localizando-se, principalmenternas ãreas mais
deprimidas, depositando-se, por vezes, em regiões de infìuên
cia marinha. A disposição da antiga t inha de costa deve ter
variado no sentÍdo geral leste-oeste, havendo alguns dados
indicativos de sua local izaÇão, aproximada, a leste de Ara-
çoi aba da Serra, no tempo correspondente ao I imi te entre as
l'licrofloras I-II e, pr6ximo a Gramadinho, no intervalo cor-
respondente ã Uicroflora III (SANT0S, op.eit. ).
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Pode-se especular, com reìação a- disposição da fren
te glacial, com base na presença do pavimento de clastos, em

Jumirim, a 50 km a N0 da margem atual da Bacia, QUÊ o lobo
glacial ultrapassou, no seu deslocamento, a ci tada local ida-
de, podendo ter ati ngi do partes mai s i nteri ores da Baci a.

Com re'l ação ãs ingressões marinhas, a anãlise inte-
grada dos mapas das Figuras l5 e 16, sugere que o mat,QUe in
gressou, esporadi camente, na parte margi na1 do norte da Ba-
cia do Paranã,esteve sempre presente na região sudoeste. Sua

conexão com o oceano "aberto " poderi a ter s i do peì a reg r ao
sugerida por FRAKES & cR0l^IELL (.l969) ou, entã0, entre o escu
do uruguaiano e o sul do arco de Ponta Grossa, haja vista a

al ta porcentagem de fol hel hos nesta região, mostrada peì o

mapa de N0RTHFLEET, MtDEIR0S & MÜHLMANN (op. eít.), alguns
con tendo tamb-en Iaemanítes (DAEM0N & QUADR0S , op . eit,. ) . Am-

bas as possibilidades encontram fundamento,pois MARTIN, HAL-
LISER & l,lILcztHSKI (.l970), jã mencionam a possibil idade de

exi sti r, durante o Permo-carbonifero, um proto-oceano Atl ân-
ti co r ôo sul da Baci a do Paranã.
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8 - RESUMO

A presente di ssertação conta os res ul tados prel i
minares de um projeto gìoba1, que visa o estudo da estratj
grafia da fai xa oriental de afloramento do Grupo Tubarão em

especi aì do Subgrupo I tara16, tendo por base o I evantamento
sistemãtico de perfis estratigrãficos, aproximadamente, per
pendi cul ares ã fai xa de afl oramentos , ao I ongo de todas as
estradas disponívei s que cruzam a extensa fai xa sedi mentar.

As ãreas jnicialmente estudadas referem-se ãs par
tes centro e sul do Estado de São Paulo, poF constituirem
as regiões clãssicas e mais significativas de ocorrêncja do

Subgrupo Itarar-e, tanto em termos de espessura como, rìo que
tange, a compìexidade de sua histõria sedimentar.

0s perfìs examinados, ern número de oito, foram,pos
teriormente, transformados em seções coì unares, sendo corre
lacionados entre si tanto Iitologicamente, como bioestrati
graficamente. 0 datum utilizador pôFô a correlaÇão, o úni
co dìsponíve'l no âmbi to da pesqui sa real i zada, f oi a base
da Formação Tatui.

0 exame do painel litoestratigrãficor F€sultante,
permi ti u reconhecer a exi s tênci a de ci nco conj untos de I i to
'log'i as no Grupo Tubarão. Esta subdi vi são deri vou da anãt i
se da distribuição, tanto na vertical como na horizontal rdas
litologias clãsticas finas (arenitos finos, siltitos, ritmi
tos , argi I i tos e fol hel hos ) em rel ação ãs cl ãs ti cas grossas
(arenitos méd'ios a conglomerados) e diamictitos. Sua cate
goria I i toestrati grãfi ca não estã, ainda, perfei tamente cla
râ, podendo, até, corresponder a formações (ou membros), de
pendenteo obvjamente, de trabalhos cantogrãficos futuros.
Dessa forma, optêi por um tratamento i nformal para des i gnar
as associ ações I i to1 õgi cas veri fi cadas , denomi nando-os de
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cgnJunte.

A parti r do i nferi or, caracteri zam-se por:

conjunto A: cìãsticos finos associados a diamictitos e c'lãg
ti cos grossos, na regi ão centro-l este do Es tado. Em di reção
ao sul predom'inam djamictitos e clãsticos grossos em relação
aos finos;

CojLign!g_9: maior incidência de clãsticos finos, ocorrendo,
subsidiariamente, diamictitos e clãsticos grossos. Tal ca
racteristica persiste ao longo de toda a faixa deposicional;

coniunlg c: grande quantjdade de clãstjcos finos associados
a diamicti tos e clãsticos grossos na parte centro-leste, en
quanto que em direção ao sul e a nordeste, voltam a predomi
nar clãs ti cos grossos e di ami cti tos , em reì ação aos termos
mais finos;

Coniultc¡ D: mesma situação verificada no conjunto B. Tanto
na região centro-leste, como na centro-su'l , hã maior incidên
cia de clãsticos finos, em relação aos grossos e diamictitos.
Na região nordeste predominam os clãsticos grossos sobre os
dema i s te rmos t i tol õgi cos ;

Conjunto E: constituídos de siltitos vari egados ( pri nci pal
areni tos f ;i nos.mente, avermelhados e esverdeados) e

Do ponto de vista estratigráfico, os quatro conjun
tos i nferi ores correspondem ao Subgrupo I tara16,
que o mais superior representa a Formação Tatui.

0 presente traba I ho oferece, ai nda, a oportuni dade
de visual izar a distribuição estratigrãfjca das di versas as

sembl6ias fossilíferas conhecidas, das 1 itofãcies a elas as

soci adas e das bi ofãci es que I hes correspondem. Quanto ã

composição das assemblõias faunisti cas e flor ísticas a dis
cussão foi baseada, fundamental mente, no trabal ho de R0CHA-

-CAMP0S a nöSlgn (no prel o) , vari ando, somente, o contexto
estrati grãfi co uti I i zado.

enquanto
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Das assembl ãi as faunisti cas reconheci das atõ o pre
sente no subgrupo I tararé (Hortol ãndi a, capi vari , Araçoi aba
e Itaporanga), três delas associam-se aos conjuntos litolõg.l
cos B-c (Araçoi aba, Hortol ãndi a e capì vari ) e uma ao conjun
to D (Itaporanga). As informações bioestratigrãficas pali
nolõgì cas j ndi cam que se tratam de i ntercal ações mari nhas,de
trôs i dades dj sti ntas, associ adâs,ãs Mi crofl oras I, I I , I I I.
0 poder de resoì ução da anál i se paì ì noì ógi ca, não permi te,
aì nda, entender a correì ação entre as ocorrênc ias fossi I ífe
ras assocjadas ã 14icroflora II (Hortolândja e capivari), ten
do em vì sta o grau del pormenores at'i ngi do atã o presente na
'i denti fj cação das formas encontradas. Dada a pequena di stân
cia estratìgrifica e geoqrãfica foram elas consicleradas como
representando a mesma assembl ój a.

Do ponto de v j s ta pa'l eoeco'lõgi co, os f õssei s conhe
cidos caracterizam uma biofãcies de ãguas raIuT, ou de platã
forma interna (sANT0s, op. cùt.). As I it0fãcies . associa¿al
sã0, via de regra, constituídas de s'i ltitos ou lamito sílti
co mal es trati fi cado ou mesmo maci ç0, que podem es tar asso
ciados, direta ou indiretamente, a sedimentos de origem gla
c'i al . Es tas rel ações es trati grãf i cas fazem notar que os or
ganismos ori ginais v'iviam, provavelmente, sob cond'i ções de
águas frias, glaciais, possivelmente, nas proximidades de ca
I otas fl utuantes (ANDERS0N , 19lZ) .

Com re'l ação ãs assembl6i as de megaf I oras, somente,
duas são conheci das , at6 o momento, no Subgrupo I tararã, na

ãrea em estudo. A prime'i ra, em Monte Mõr, associa-se ao con
junto litolõgìco C, enquanto que a segunda, de Cerquilho,ôå
soc'i a-se ao conjunto D. Em ambos os casos, estão assoc jadas
a sedjmentos carbonosos, ou mesmo, a camadas finas de carvã0.

Pa ra o es tudo da mi crofl ora , ce rca de 200 amos tras
de litoìogìas diversas foram coletadas ao longo dos perfis
exami nados. Destas, somente, 70 mostraram-se fãrtei s. As
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formas i soì adas foram i dentì fi cadas, pF€l i mi narmente, ao nî
vel de gênero, e sua distrjbuição verticar e geogrãfica de
termi nada. A di s tri bui ção das formas mai s comuns e de am

pì i tude res tri ta servi u de base para o reconheci mento da
cons ti tu'ição das pri nc'ipai s m j crof I oras do subgrupo I tararã,
em termos q ua I i tat'i vos e quan t j ta ti vos .

Três mi crofl oras
Itararé, a saber:

Mi crofl ora I . A mi crofl ora

foram reconhec i das no Subgrupo

grupo Itararã corresponde,
juntos A-8.

ma'is anti ga i denti f i cada no Sub

I i toes trati grafj camente, ôos con

Caracteri za-se el a r pot uma predomj nânci a de espg
ros' que podem atingìr at6 B0% (em mãdia), acompanhados por
quantidades subs'i diãrias de põlens dos tipos monossacados
(atã cerca de 2O%), monocolpados (atõ Z-3%) e bissacados
simpìes e estriados (at6 cerca de 3%).

Mjcroflora II. A Microflora i 6 sucedida por uma outra as
sembl6ia de carãter trans'i cional, mais diversificada, onde
se nota jã um decrãscimo da freqüôncia de esporos, cuja por
centagem m6di a bai xa at6 cerca de sø;1, Acompanham-nos põìens
monossacados e monocol pados , cuja freqlJônci a total é equ!
valente ao da Mi crof lora I, e bissacados simp'l es e estria
dos cuias porcentagens mõdi as jã ul trapassam 1o%, Gêneros
caracteristicoS ê, aparentemente, I jmitados a este interva
lo correspondem aos esporos verrueososponites" Mícrobaeulis
pora ( ? ), PustuLatisporítes, Bt,ochotníLetes e p6l.nl
stv'íatoabíetítes e ALísporites, Li toestratigraficamente,a
assemblãia caracteriza o conjunto C.

Microflora III. A assembl6i a, es trat'i graf i camen te, mal s

jovem do Subgrupo Itarar6, correspondente ao conjunto D,exi
be um decrãscimo acentuado da porcentagem de esporos (< so%,
em méaia¡ e de bissacados simpìes, em re'l ação ã anterior.De
outro'l ado, os bissacados estriados, aparecem com freq0ôn
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cia elevadas 1m6dìa de cerca de 30%). A porcentagem de mo

nossacados bai xa, I i gei ramente, enquanto o contrãri o sucede
com os p6l ens monocol pados. A presença de formas atri bui
vei s ãs Tasmanal es , cons ti tui uma fei ção notãvel da assem

bl ãi a, da qual podem perfazer pouco mai s de 5%.

Alãm de Iasmanítes¡ esporos dos gêneros CyeLogra
nusporítes, Lycospora" parecem ser pri vati vas des te i nterva
lo, juntamente com põ'lens atribuíveis ã HamíapoLLenítes,

Com rel ação ã i dade do Subgrupo I tararã, os dados

bioestratigrãficos disponíveis, €specialmente os pa'linolõgi
cos, indicam que esta situa-se no intervalo neocarbonífero-
eo (meso) permiano. 0s dados bioestratigrãficos indicam,tam
bãm, gu€, pelo menos, em um caso (entre os conjuntos B-C), o

li¡nite entre os conjuntos litológicos reconhecidos coincide,
aproxi madamente, com o I i mi te bi oes trat'i grãf i co entre as mi

crofl oras nel es conti dos, o que constì tui evi dônci a em apoi o

ã utilidade prãtica do seu reconhecimento.

Apesar da compl exi dade do arran jo espac'i al das l1
tologiaS do Grupo Tubarão, particu'l armente a do Subgrupo Ita
rarã, e o ainda precãrio controle bioestratigrãfico disponi
vel , foi possivel ati ngi r-se al gumas i nferãncj as gerai s qua!
to ã fristõria tecto-sedimentar e paleogeogrãfica do Grupo,

na parte norte da Baci a do Paranã.

Levando-se em conta as caracteristi cas 'l i tol õgi cas

e texturai s gerai s dos conjuntos t i tol õgi cos reconheci dos,pô
rece evidente que a h'istõria tecto-sedimentar do Grupo Tuba

rão, no Estado de São Paulo, envolveu, pelo menos, quatro fa
ses distintas.

A prìmeira abrange desde a õpoca pr6via ã ¿eposi

ção do conjunto A, atã o final da deposição do coniunto B.Ca

racteri za-s€, i ni ci al mente, por um .periodo de i ntensa ati
vidade tectõnica, principalmente, na região centro-su1. Ao

que tudo indica, o início da sedimentação do Grupo Tubarão
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ocorreu sobre um embasamento de topografi a i rregul ar, com re
gi ões i ntrabass i nai s depri mi das de ori entação geral SE-NO

(vale do rio Tietê, região de Itararé e, localmente, a re
gião de Sorocaba) e e'l evadas (re9i ão de Capão Boni to e Soro

caba e ao norte de Campinas), que se estendiam, ao que pare

c€, at6 a região marg'i nal atual da Bacia. Tais feições fo
ram responsãveis, ênì parte, pela Variação ìateral de fãcjes
veri fi cada no conjunto i nferior, ao longo da di reção deposi

ci onal .

Apõs a deposição do conjunto A, a sub-bacia norte
parece ter alcançado um período de relativa calma tectônica,
fazendo com QUê, fenômenos j sos tãti cos , rel aci onados ao meca

ni smo de avanço e recuo das gel ej ras, PFêsentes desde o i ní
ci o da sedimentaçã0, tornem-se, rel ati vamente, predomj nantes.
Isto pode ser evidenciado peìas caracteristicas texturais do

conjunto B e peìo reg'i stro de a'l gumas'i ntercalações marinhas.

A segunda fase, abrangendo parte do coniunto C, ca

racteriza-se pelo recrudescimento de condições tectônicas.
Nesta ãpoca, provavelmente, teve inicio um levantamento gra

dual da borda nordeste da Bacia, QUê se manteve at6 o final
da deposição do Subgrupo. No geral, a sedimentação 6 consti
tuida de clãsticos grossos e diamictitos, notadamente, nas

regiões centro-sul e nordes te.

Na tercei ra fase, veri fi ca-se a deposì ção da par-
te superior da seqllõnc'ia Itararã (coniunto D)' predominando,

na regi ão nordeste, sedimentação ni ti damente conti nental 'gra
dando, €m direção ao sul, para condições de maior afluãncia
mari nha. Textural mente, os sedi mentos a nordes te são gros

sOS, enquantO QUê, naS reg'iões centro-leste e centro-Sul ,sã0,
predominantemente, constituídos de clãstjcos finos.

Fì nalmente, a quarta e ú'l ti ma f ase representada,
estrati grafi camente, pel a Formação Tatui ' corresponde a um pe

rîodo tectoni camente cal mo, haia vi s ta a sedj men tação extrema
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mente fina e homogênea dessa seqtlôncia. 0 início do ciclo
pós-glacial pode ter sido erosional (S0ARES, 197Z), com re
trabalhamento do material depositado no ciclo anterior.

No que tange ã pal eogeografi a, as recons ti tui
ções disponíveis dos depósitos glaciais do subgrupo Itararã,
fundamentararn-se, pFincipalmente, em dojs tipos de evi dên
ci as: a) dados rel ati vos ã di reção do movimento do gero, de
termi nados a parti r de el ementos di reci onai s veri fi cados nas
rochas ou no seu embasamento; e b ) natureza das fãci es sedi
mentares e sua distribuição.

0 q uadro pa 1 eogeogrãfi co i magi nado, com base nos
el ementos acima, assemel ha-se, at6 certo ponto, ao apresenta
do por R0cHA-cAMP0s, FARJALLAT & Y0SHIDA (1969b) e FRAKtS &

cR0l{tLL ('1969 , 1972). 0 centro glaciaì si tuava-se a r este
da atual borda da Bacia do Paranã e um dos seus lobos
(Kaokeveìd), passando por uma região montanhosa, atingiu o

ts tado de São Paulo, I oca'l i zando-Sê, pri nci pa'lmente, nas
ãreas mai s depri mi das , depos i tando- se , por vezes , em regi ões
marinhas, conforme 6 atestado pela ocorrência de Tasmanites,
em di amj cti tos, da I ocal j dade de Gramadi nho.

Pode-se especular, com relação ã ¿isposição da
frente glaciaì, com base na presença do pavimento de clastos,
em Jumi r jm, a 50 km a N0 da margem atua'l da Bac.i a, que o I o
bo glacia'l ultrapassou, no seu deslocarnento, a citada locali
dade, podendo ter ati ngi do partes mai s i nteri ores da Bacj a.

Com re'lação ãs 'i ngressões mari nhas, a anãl i se i n

tegrada dos mapas de i soporcentagem de areia e fol hel ho, da
Formação Itararã ma'is Formação Aquidauana (N0RTHFLEtT, MTDEI

R0s & MÜHLMANN, 
.l969), sugere que o mar que ingressou, espo

radìcamente, na parte marginal do norte da Bacia do paranã

esteve sempre presente na regi ão sudoeste. Sua conexão com

o oceano "aberto" poderi a ter s'i do através das regi ões en

tre o escudo uruguaio-Rio Grandense e o arco Martin Garcia
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(FRAKts & cR0!,ltLL, .l969),ou entre o escudo uruguaiano e o

sul do arco de Ponta Grossa, tendo em vista a alta porcenta
gem de foJhe'l hos nesta região,mostrada pelo mapa de N0RTHFLttr,
MtDtIR0S & MIJHLMANN (op. eit,), alguns contendo, tamb6m, Tas
manites (DAEMON & QUADROS, 1970). Ambas as possibil idades
enc0ntram fundamento, pois MARTIN, l^lALLIStR & l^lILCZEWSKI
(1 970) iã mencionam a possibj I idade de exi sti r, durante o

Permo-Carbonifero, um proto-oceano Atìântico, ao sul da Ba
cia do Paraná.
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