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Resumo

Foram estudadas as oconências de arenitos asfálticos da borda leste da Bacia do

Paraná, Estado de Såo Paulo (SP), para o desenvolvimento de um modelo genético. Estas

ocorrências têm sido estudadas desde o século 19, entretanto nunca foi proposto um modelo

para sua gênese. Este trabalho apresenta um modelo genét¡co baseado na análise integrada

de dados espaciais em um banco de dados composto de dados morfoestruturais, modelo

numérico de terreno (MNT), trabalho de cãmpo, dataçåo geocronológica, magnetometria

terrestre e aérea, sensoriamento remoto e dados gravimétricos.

Como resultado, concluiu-se que o melhor modelo relaciona a geraçåo de óleo à

intrusão de soleiras Cretáceas da Fm. Serra Geral nos folhelhos negros lrati Permianos;

migraçâo por falhas e paredes de diques e acumulação nos arenitos Triássicos Pirambóia.

Fácies de interduna e fluviais da Formaçäo Pirambóia agiram como armadilhas hor¡zontais

enquanto os diques básicos agiram como armadilhas verticais. Os diques e soleiras

relacionados às oconências foram datados utilizando o método ooAr/t"Ar que forneceu uma

idade de 134 t 2 Ma. Além disso, processos denudacionais iniciados no Cretáceo Superior

erodiram as acumulaçöes expondo-as.

Elementos estratigráficos e estruturais sáo relacionados à gênese dos arenitos

asfálticos. Entretanto, os elementos estruturais derivados da Reativação Pós-Paleozóica

foram considerados como os pr¡ncipais responsáveis pela geraçåo, m¡gração e acumulação.
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Abstract

Tar sandstones occurring in the eastern border of the Paraná Basin, state of Sao

Paulo (SP), were studied in order to develop a genetic model. These occurrences have been

studied since the 19th century, however a model has not yet been proposed for their genesis.

This work presents a genetic model based on an integrated spatial analys¡s of a database

composed of morphostructural, digital elevation model (DEM), field work, geochronologic

dating, airborne and land magnetometr¡cs, remote sensing and gravimetr¡c data.

As a result it was concluded that the best model relates oil generation to the intrusion

of Cretaceous sills of the Serra Geral Formation into the Perm¡an black shales of the lrati

Formation; migration along faults and dyke walls and accumulation in Triassic sandstones of

the Pirambóia Formation. lnterdune and fluvial fac¡es of the Piramboia Formation acted as

horizontal traps, whereas the basic dykes acted as vertical traps. The basic dykes and sills

associated with these occurrences were dated using the aoAr/3eAr method, which gave an age

of 134 x2 Ma. Denudation processes beginning in the Late Cretaceous have exposed the tar

sandstones.

Stratigraphic and structural elements were fundamental to the genesis of tar

sandstones. The structural elements related to the Post-Paleozoic Reactivation were mainly

responsible for hydrocarbon generation, migÍation and accumulation.
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TNTRODUçÃO

Os arenitos asfálticos säo compostos por grãos siliciclásticos ou carbonáticos

impregnados, nos poros, por um óleo cru pesado, semelhante ao asfalto, chamado betume. O

betume é demasiadamente viscoso para ser recuperado por técnicas convencionais de

extração de petróleo. Em média, os arenitos asfáGos contêm de 10-15% de betume e o

restante é composto de arenito ou outros mater¡a¡s inorgânicos (OSSRN,2003).

Na Bacia do Paraná, existem diversas oconências de hidrocarbonàtos, as quais fáram

descritas principalmente a partir de afloramentos e sondagens. A borda leste da Bacia do

Paraná no Estado de São Paulo é rica em afloramentos de arenitos asfálticos ou

betuminosos. Estas ocorrências são compostas principalmente por arenitos da Formaçäo

Pirambóia, principalmente de granulometria média e de boa permeab¡lidade/porosidade, os

quais foram preenchidos secundariamente por hidrocarbonetos. A maior parte dos

afloramentos não contém óleo no estado lÍquido.

Historicamente, a área de estudo tem grande importåncia como marco do início da

pesquisa de petróleo no Brasil. Em 1890 o cientista belga Auguste Collon foi contratado pelo

fazendeiro Ferreira Camargo. A partir do trabalho de Collon foi perfurado o primeiro poço

exploratório, na Bacia do Paraná, junto ao Morro do Bofete, próximo a uma ocorrência de

arenito asfáltico.

As ocorrências de arenitos asfálticob no Estado de Såo Paulo foram afvo de intenso

estudo durante a primeira metade do século passado. Após a primeira guerra mundial, houve

a percepção no país da necess¡dade de se procuÍar reservas próprias de hidrocarbonetos.

Nesta época foram instaladas duas mineraçöes de arenito asfált¡co v¡sando obtenção de um

produto para pavimentaçåo à frio e também para destilaçäo de petróleo. Na segunda metade

do século, a Petrobrás pesquisou a região visando acumulações de óleo e gás em armad¡lhas

estruturais. A partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, a Paul¡petro também pesquisou

a região executando levantamentos geológicos e geofísicos.

A gênese das ocorrências de arenito asfáltico encontradas na área está relacionada aos

sistema petrolífero lrati-Pirambóia (Araújo et al.,2OOO\. A rocha geradora é composta pelos

folhelhos negros da Fm. Assistência, Subgrupo lrat¡ (Hachiro et al., 1993). As rochas

reservatório säo coÌnpostas por arenitos da Fm. Tatuí e Fm. Pirambóia.

Este trabalho apresenta inicialmente a distribuição espacial das principais ocorrências

de arenitos asfálticos no Estado de Såo Paulo e discute seus aspectos descritivos. Foram

realizados levantamentos geológicos e geofís¡cos em escalas regionais e em semi-detalhe.
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Os aspectos descritivos das ocorrências apresentados inicialmente são analisados

espacialmente com os dados de levantamentos geológicos e geofísicos. Finalmente,

apresentam-se questöes relacionadas à gênese dos arenitos asfálticos e hipóteses de

trabalho plausÍveis, segundo os dados disponíveis.

O trabalho envolveu, além de visita e catalogaçåo das ocorrências da área,

processamento digital de imagens de sensoriamento remoto e processamento de dados

aeromagnetométricos, gravimétricos e magnetométricos. Foi realizada a interpretação de

lineamentos e feiçöes magnéticas, de relevo e drenagem.

Dados de campo demonstram que o magmatismo Sena Geral relaciona-se às

ocorrência nos processos de geraçäo e migração primária e secundária. Procura-se

estabelecer neste trabalho a cronolog¡a dos eventos relacionados aos processos de migraçäo

e acumulação. Dataçôes geocronológicas K/Ar e aoAr/3eAr foram realizadas em rochas

básicas da Fm. Sena Geral relacionadas às ocorrências. Não é descartada a importância de

eventos Permianos ligados à Orogenia La Ventana nos processos de migraçåo. Este evento

propiciaria a formaçåo de estruturas que afetaram desde os sedimentos permianos até o

embasamento e que foram posteriormente reativadas durante os eventos tectono-

magmáticos no Juro-Cretáceo. Deste modo, estas estruturas condicionariam tendências

estruturais e caminhos de migraçäo.

O objetivo principal do estudo é a proposição de um modelo genético a partir da análise

das relações espaciais das oconências com as interpretaçöes de dados

aeromagnetométricos, gravimétr¡cos, dados de sensoriamento remoto e de campo. Neste

trabalho são apÍesentados e discutidos modelos para a ocorrência de arenitos asfált¡cos na

regiäo.

1 .1 lmportância dos arenitos asfálticos (econômica e científica)

O arenito asfáltico também chamado de arenito betuminoso e em inglês de o/ sands,

tar sands, asphaltic sandsúones, heavy-oil deposlfs ou bitumen-impregnated sandsfones,

ocorre em diversas regiöes do mundo. O tamanho das reservas mundiais nåo está bem

definido (Tabela 1); os recursos recuperáveis variam de 354 à 670 bilhöes de barr¡s de

betume (OSSRN, 2003). Entretanto, há fontes que indicam reservas no Canadá da ordem de

1,6 k¡lhåo até 2,5 tr¡lhöes de barris de betume e na Venezuela da ordem de 1,2 hilhäo de

barris (O Estado de São Paulo, Domingo, l7 de agosto de 2003). Grandes reservas também

são encontradas na Rússia. As pr¡ncipais acumulações canadenses ocorrem na província de

Alberta na região oeste daquele país, próximas ao Rio Athabasca. Estas ocorrências såo as

maiores do mundo em arenito asfált¡co e também como hidrocarboneto. As reservas de

Alberta såo da ordem de 260 bilhöes de barris e podem conter cerca de 1/3 das reseryas

mundiais de arenito asfáltico (OSSRN,2003; Tabela 1). Estas acumulações têm volumes
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expresslvos a ponto de serem consideradas como uma fonte alternativa às grandes

acumulaçöes do Oriente Médio. Entretanto, existem problemas de ordem econômica,

relativos ao custo de produção, e questões de ordem ambiental, associados à sua lavra e

disposiçåo de rejeitos, bem como o problema associado à emissão de gases provocadores

do efeito estufa derivado da extração e refino do óleo pesado.

Também existem ocorrências menores nos estados norte americanos de Utah e

Kentucky (3 bilhões de barr¡s; Noger, 1999). Pequenas ocorrências localizam-se nos estados

do Alabama, Cal¡fóÍnia, Novo Méxicoi Ohio, Texas, Wyoming e Montana. Outras ocorrências

também são descritas em Trinidad & Tobago. Além disso, há depósitos na Nigéria com

volume de 30 bilhöes de banis (The Guard¡an, quarta-feira, 2 de Abril de 2003).

Geologicamente estas ocorrências nãp podem ser expl¡cadas por um único controle

geológico. Em comum, a maior¡a das ocorrências, no mundo, têm a localização próxima da

borda da bacia sed¡mentar, este controle demonstra a área de exumação do pacote

sedimentar mas também pode indicar fluxos hidrodinâmicos para fora da bacia em funçäo da

compactaçäo dos pacotes sedimentares ao longo do tempo geológico.

A localização das ocorrências conhecidas no Estado de São Paulo também näo

podem ser explicadas por um único controle geológico. Os trabalhos de pesquisa superficial

indícam que a proximidade dos depósitos em relaçåo a lineamentos, falhamentos e altos

estruturais sugerem controle e orientaçåo estruturais. O posicionamento estratigráfico

exclusivamente em arenitos da base da Fm. Pirambóia ¡nd¡ca a possibilidade de armadilhas

estratigráficas ou posicionamento em zonas porosas localizadas. O detalhamento através de

estudos geofísicos potenciais indica a relação direta com diques de rochas básicas. Há

consenso em relaçåo à or¡gem dos hidrocarbonetos que provêm dos folhelhos negros da Fm.

Assistência do Subgrupo lrati (subdivisão proposta por Hachiro ef a/. 1993).

Tabela 1: Recursos recuperáveis de arenito asfáltico no mundo. campbell (1997 apud oSRRN,
2003).

Recursos de arenito asfáltico recuperáve¡s no mundo*
Reo¡ãÒ Recursos recu0erâveis

Estados Unidos 4.3
canadá 265,5
Américã do Sul 0,9
Europa Ocidental 0.0
Eurooa Oriental 0l
R{iss¡â 76.2
Transcaucâsia e Asia central 2.O

Africa 4

Asia 0.0
China 1

Tôtâl mundiâl 354,0
*Em bilhöes de barr¡s assum¡ndo um fator de recuperação de 10%; dados adaptados do USGS, oil & Gas Jol
e AAPG
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I .2 Objet¡vos

A pesquisa tem como objetivo geral o estudo das ocorrências de arenitos asfálticos,

de uma área na borda da Bacia do Paraná, para entendimento de sua gênese, a partir de

análise estrutural/morfoestrutural e de dados geofísicos. Pretende-se compreender a relação

das ocorrências de arenitos asfálticos conhecidas com a tectônica formadora/deformadora da

bacia.

A cronologia dos processos de geração, migração e acumulação tem estreita relaçäo

com eventos tectônicos da Bacia, assim como com o magmatismo Serra Geral. Desse modo,

estuda-se o arcabouço estrutural da área das ocorrências e realizam-se datações

geocronológicas absolutas das rochas básicas na área.

A partir da realizaçåo dos trabalhos de campo, análise dos dados bibliográficos e dos

dados levantados, algumas características dos aÍenitos asfálticos podem ser consideradas

como pontos-chave para o entendimento de sua gênese. Ëstes pontos chave são

apresentados a seguir como questöes a serem respondidas e cujas respostas compöem as

hipóteses de trabalho:

o As ocorências såo caracterizadas como reservatórios exumados ou exsudações (o/

seeps)?

. Qual o papel do magmatismo Sena Geral na gênese das ocorrências?

. Quais elementos geológicos compöem o processo de migração?

. Como explicar o posicionamento estratigráfico das ocorrências?

. Como säo caracterizadas as armadilhas nas ocorrênc¡as?

. Qual é a cronologia dos eventos que compöem o modelo de geraçåo, migraçäo e

acumulaçâo?

. Qual é o modelo geral para gênese de arenitos asfálticos? Há apenas um modelo?

. Todas as ocorrências foram geradas segundo o mesmo modelo?

1.3 Justificativas

O estudo da gênese das ocorrências de arenitos asfálticos auxilia o entendimento dos

fatores envolvidos nos processos de m¡graçäo de hidrocarbonetos na Bacia do Paraná. O

estudo de fatores relacionados à migraçäo, como estratigrafia, arcabouço esttutural e

aspectos temporais, auxilia a caracterização do sistema petrolífero lrati-Pirambóia.

Apesar das ocorrências de arenitos asfálticos em São Paulo serem conhecidas há

mais de um século, não há um modelo genético que as caracterize. Os trabalhos mais

importantes acerca do tema (Franzinelli, 1972 e Thomaz Filho, 1982) levantam hipóteses com

base em dados de afloramento. Há falta de modelos que considerem a história evolutiva da
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Bacia do Paraná durante o período de gênese das ocorrências, ou seja, que utilizem

ferramentas de estudo do arcabouço estrutural e estratigráfico da bacia.

Além disso, o estudo de afloramentos na borda da bacia auxilia a prospecção nas

porções mais profundas. Apesar do desenvolvimento tecnológ¡co na aquis¡çäo de dados

sísmicos propiciar imágeamento de alta qual¡dade, a util¡zação de analogias entre a geologia

de áreas da borda com porçöes profundas da bacia ainda se faz muito útil. A utilizaçäo de

dados geofisicos potenc¡ais é outra ferramenta que pode ser empregada com excelentes

resultados, especialmente quando interpretada com base em dados de superfície

corref ac¡onáveis à geologia não aflorante. Posteriormente, estes dados podem ser

interpretados para as porções mais profundas da bacia com base nos princípios

desenvolvidos na área de afloramento dos arenitos asfálticos a custos relativamente baixos.

1.4 Localização da área de estudo

A área de estudo localiza-se na regiäo centro leste do Estado de Säo Paulo. Na

porçåo norte da área eståo as cidades de Botucatu, Anhembi e Conchas; na porção sul

encontram-se Bofete, Guareí, Angatuba, Torre de Pedra e Porangaba. A área estí
completamente inserida na Bacia do Paraná, em sua borda leste.

O acesso à área (F¡gura 1.1) pode ser feito, a partir da cidade de São Paulo, através

da rodovia Castelo Branco (SP-280), cidades de Bofete e Botucatu, também pode-se utilizar a

rodovia Raposo Tavares (SP-270) para se chegar ao sul da área, cidades de Angatuba e

Guareí.



Figura 1.1: Localização da área de estudo.



CAPíTULO 2

DADOS ANTERIORES

. Na regiáo do Morro do Bofete, porçåo centro-sul da área de estudo, foi perfurado o

primeiro poço de petróleo no Brasil (Souza, 1997). Era o ano de 1892 e o poço teve uma

profund¡dade de 488 m donde extraiu-se 2 barris de óleo. A área de ocorrência dos arenitos

asfálticos é estudada há décadas, há uma extensa bibliografia sobre o assunto. Neste

capítulo são apresentados os principais trabalhos.

2.1 Trabalhos anter¡ores

A presença de arenitos asfálticos na borda leste da Bacia do Paraná é conhecida há

várias décadas. Existem trabalhos clássicos desenvolvidos na regiäo como os de Collon

(1897), Oliveira (1920, 1940), Washburne (1930) e Franzinelli (1972).

O primeiro estudo da ocorrência de arenito asfáltico foi apresentado pelo belga

Auguste Collon em 1897 numa área no Morro do Bofete. Neste primeiro trabalho, Collon

(1897) atÍ¡bui o betume do arenito à proveniência de um reservatório de petróleo rupturado

em profundidade. Oliveira (1920) tez uma das primeiras descrições de afloramentos de

arenitos asfálticos no inter¡or do Estado de Såo Paulo. Segundo o autor, estas ocorrências

acham-se sempre nas proximidades de diques de rochas eruptivas.

Segundo Washburne (1930), o arenito Botucatu incluindo o Pirambóia está situado na

melhor posiçäo para juntar todo o óleo que possa originar-se no folhelho lrati. O autor faz

referência a alguns indícios superficiais de petróleo. O maior deles é uma camada de arenito

formando paredöes ao sul do Rio Tietê na Fazenda Saltinho, próximo a Porto Martins.

Oliveira (1940) também cita diversos afloramentos de arenitos asfálticos em Såo

Paulo. O autor teoriza que cada um desses afloramentos era um "lençol" de petróleo, a

erosåo carregou os sedimentos que protegiam essas jazidas, facilitando as açöes das

intempéries que sobre eles atuaram, polimerizando o petróleo e transformando-o em óleo

pesado ou em produtos asfálticos.

O relatório do Conselho Nacional do Petróleo (CNP, 1944) evidencia a constância de

arenitos betuminosos entre Guareí e as margens do Tietê, balizando sensivelmente linhas

paralelas sul-norte. Para os autores do relatório (CNP, 1944), este "alinhamento" faz supor

que esses depósitos são "jazidas fósseis" de óleo, postas a descoberto pela erosåo.

Segundo Andrade & Soares (1971), as principais oconências de hidrocarbonetos na

borda leste da Bacia do Paraná encontram-se impregnando arenitos da Formaçäo Pirambóia,
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ao sul do paralelo 220 ß' oo". Para os autores, devido à localização geográfica das jazidas e

sua posição na coluna geológica, trata-se de óleo gerado no Subgrupo lrati porque somente a

sul do referido paralelo, onde elas existem, ocone toda a seçåo do lrati, que

comprovadamente constitui a principal rocha geradora da área. Ainda que pouco definidas,

para os autores, as observaçóes de campo mostram a existência de um certo controle

estrutural destas ocorrências de óleo. Segundo os autores, nenhuma evidência de óleo em

superfície foi observada nas formaçöes abaixo do Subgrupo lrati. Contudo, os poços

perfurados na região de São Pedro e Bofete revelaram indícios de óleo e gás abaixo da

referida formaçäo.

Franzinelli (1972) descreve os arenitos Pirambóia como os acumuladores de

hidrocarbonetos. Segundo a autora, o asfalto proviria do betume do calcário de sedimentos

do Subgrupo lrati. Desse modo, ela considera a migração primária como responsável pela

colocação do betume nos calcários. A autora obserya que os arenitos asfálticos têm

ocorrência em flancos de altos estruturais. A migraçäo do betume do Subgrupo lrat¡ até os

arenitos teria ocorrido, segundo a autora, devido à formaçåo de capilaridade e/ou devido à

pressåo gerada pelas intrusivas básicas. Falhamentos e fraturamentos teriam facilitado a

migraçåo do óleo.

Thomaz Filho (1982) estudou a ocorrência de arenito betuminoso em Anhembi (SP).

Foram realizadas 26 sondagens, testemunhadas e perfiladas. As impregnaçöes têm teores

que variam desde indícios até valores ao redor de 17o/o de óleo em peso, com média de

5,5%. A área de ocorrência do óleo atinge aproximadamente 0,4 km2 e a espessura de

arenito impregnado chega a atingir valores superiores a 80 m. Segundo o autor, comparando-

se a distribuição do arenito impregnado, com o mapa de contorno estrutural da base da

Formaçäo Pirambóia, observa-se que, além do dique de diabásio (constitui barreira no

sentido horizontal para a migraçäo do óleo), o pos¡c¡onamento da impregnaçáo ao longo do

dique foi condicionado ao alto definido pelo contorno estrutural da base da Formaçäo

Pirambóia. Fúlfaro ef al. (1997) apresentam um resumo descr¡tivo dos condicionantes

geológicos relacionados às ocorrências de arenitos asfálticos.

2.2 Geomorfologiä da área de estudo

De modo geral, a área de ocorrência de arenitos asfálticos é caracter¡zada pela

presença de depressões circundantes a planaltos sedimentares. No contato entre depressäo

e planalto encontram-se relevos escarpados na forma de cuesfas. Na área de estudo, a paÍtir

de um ponto na Depressåo do Paranapanema é possível observar a espetacular frente da

cuesfa de Botucatu, que é uma visäo do Planalto de Botucatu. Este planalto tem desnÍvel de

até 200 metros Íluma distância de algumas centenas de metros. O planalto Residual de

Botucatu, segundo Ross & Moroz (1997), corresponde ao reverso da Cuesfa no interflúvio
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Tietê/Pafanapanema. As ocorrências encontram-se preferencialmente nas áreas de

depressåo, seja na região do Médio Tietê ou na regiåo do Vale do Paranapanema.

Toda a área de estudo está na unidade Morfoestrutural da Bacia Sedimentar do

Paraná (Ross & Moroz, 1997).'Esta unidade está dividida em unidades morfoesculturais, que

na área são o Planalto Ocidental Paulista e a Depressåo Periférica Paulista (Figura 2.14). Na

Fþura 2.18 está o modelo numérico de terreno com a localizaçäo das principais ocorrências

de arenitos asfáltico. Das unidades do Planalto Oc¡dental destacam-se: o Planalto Centro

Ocidental e o Planalto Residual de Botucatu. Das unidades da Oepressåo periférica

destacam-se: a depressão do Médio Tietê e a depressão do Paranapanema.

A regiäo é caracterizada pela presença de colinas amplas e baixas com topos

convexos e topos aplanados ou tabulares.

As áreas da depressäo do Paranapanema e Médio Tietê, onde ocorre o aren¡to

asfáltico, apresentam padröes de drenagem paralelos e também dendrÍticos, freqüentemente

com alinhamentos de drenagem de direçöes NE e NW relac¡onados diretamente ao padråo

de fraturamento da Bacia do Paraná. Nas áreas de ocorência de arenito asfáltico as formas

de relevo säo de colinas de topos convexos e tabulares. Localmente, observam-se as

ocorrências em fundo de vales e em encostas. Näo foram observadas ocorrências em topos

de morros.
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Figura 2.1: (A) Contexto geomorfológico e (B) modelo numérico de terreno (MNÐ. Ocorrências: 1 -
PortoMartins; 2-VoltaGrande; 3-BraçodaRepresa; 4-Betumita; 5-Moquéml;6-Moquémll; 7

- Piapara; I - Morro do Bofete; 9 -Fazenda São Jorge; 10- Estrada da Mina; 11 -Bairro da Mina; 12

- Bairro da Mina ll; 13 - Estrada da Mina ll:14 - Nhaíva; 15 - Sobar; 16 - Sobar 11;17 - ltatigue; 18 -
Jacutinga.

Vários autores citam os processos erosionais instalados na Bacia do Paraná e regiöes

círcunvizinhas e relacionam superfícies de aplainamento ao longo do tempo geológico (King,

1956, Almeida, 1964; Ab'Saber, 1969) . Sem dúvida, estes processos erosionais iniciados no

final do Cretáceo e poster¡ores desnudaram as coberturas geológicas que encobriam as

acumulaçöes de hidrocarbonetos da Fm. Pirambóia.

Para King (1956), a discordância do Cretáceo em relaçåo às /avas fnãssicas (Fm.

Serra Geral, Cretáceo) ao arenito Botucatu e às formaçöes permianas e carboníferas,

representa a superfície Gondwana, que é posteriormente modificada por um ciclo posf-
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Gondwânico, representado pela superfície Pós-Gondwana. Segundo o autor, esta superfície

forma uma zona de terrenos acidentados entre um remanescente da superfície Gondwana e

a superfície Sul-Americana. Finalmente, segundo King (1956), a superfície Sul Americana foi

esculpida durante um longo período no deconer do Terciário infer¡or e atingiu grande

uniformidade e aplainamento. Ainda segundo esse autor, esta superfície constitui um planalto

dissecado e recobre a maior parte do oriente paul¡sta. Vários autores têm atribuído à

superfície Sul-Americana idades que våo desde o Eoceno ao Plioceno. King (1956) admite

idades de aplainamento desta superfície no intervalo entre o fim do Cretáceo e o início do

Mioceno.

Segundo Alme¡da (1964), há evidências da presença de uma antiga superf ície de

erosåo senil que nivelou e esculpiu estruturas pré-cambr¡anas no Estado de Säo Paulo. Em

relação a esta antiga superfície, Ab'Saber (1954 apud Almeida, 1964) afirma que há

s¡multaneidade entre a sedimentaçåo cretácea da Bacia do Paraná e processos de

pediplanaçåo, dos quais resultaria a superfície chamada de Japi. Segundo IPT (1981), a

superfície do Japi é uma das mais extensas superfícies de aplainamento do sul do Brasil.

Segundo Almeida (1964), pode se ter certeza que a superfície do Japi é anterior à

sedimentação Pliocênica das bacias do Paraíba e São Paulo.

2.2 Contexto geológ¡co

Na área de estudo, afloram as rochas do Subgrupo lrati e da Formaçåo Teresina,

Permiano e Grupo Såo Bento, Triássico-Jurássico ass¡nalados na Figura 2.2. Na base da

seqüência aflorante, estäo as rochas do Subgrupo lrati compostas por seqüências de

folhelhos e calcários. Em seguida, encontÍam-se os litotipos da Formaçäo Serra Alta (na

base) e Formaçåo Teresina (no topo), compostos basicamente por siltitos arroxeados

intensamente fraturados, apresentando-se "empastilhados" nos afloramentos. No topo da

Formação Teresina encontra-se a Camada Porangaba (Matos, 1995; Matos & Coimbra,

1997), composta por brechas, ora de matriz pelítica, ora de matr¡z arenosa com intraclastos.
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FiguÂ 2.2i Litoestratigrafia da área de estudo.

O Grupo São Bento na área de estudo é constituído pelas Formações Pirambóia,

Botucatu e Serra Geral. Em contato, ora abrupto, ora transicional com a camada Porangaba

encontram-se os arenitos da Formação Pirambóia, constituídos por arenitos médios e finos

em seqüências de estratificaçöes cruzadas métricas de grande porte. Por vezes, verificam-se

estratificações plano-paralelas nos aren¡tos da Formaçáo Pirambóia próximos ao contato com

a Camada Porangaba. Também foram observados l¡totipos compostos por siltitos e argilitos,

de forma lenticular intercalados nas seqüências de estratificações cruzadas, provavelmente

relacionados a depósitos de ¡nterdunas. A Formaçåo Botucatu contém arenitos avermelhados

com gräos foscos bem arredondados médios. Esta litologia, na área de estudo, tem um

aspecto monótono com estratificaçôes cruzadas, de grande porte, tangenciais na base. Na

área afloram rochas básicas da Fomação Serra Geral na forma de derrames tabulares

sobrepostos à Formação Botucatu e também na forma de soleiras na Formação Pirambóia e

no contato Teresina/Pirambóia, além de numerosos diques dispersos por toda a regiåo.

As principais estruturas presentes na área såo os altos estruturais de Anhembi e

Carlota Prenz, além do sistema de falhas Torre de Pedra e Morro do Bofete. Estas estÍuturas
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caracter¡zam-se pelo afloramento de rochas da Formação Teresina (Permiano) contornadas

por rochas da Formaçåo Pirambóia (Triássico). Mais de 90 % das ocorrências estudadas

estão espacialmente próximas destas estruturas.

Junto à represa de Barra Bon¡ta, às margens do Rio Tietê, cercanias da cidade de

Anhembi, tem-se o Alto Estrutural de Anhembi (Soares, 1974). As cotas topográficas na área

variam de 450 a 600 m e os contatos entre a Formaçåo Pirambóia e Teresina variam de 460

até 545 m, de acordo com levantamentos de campo. A estrutura de Anhembi caracteriza-se

por um eixo maior de direção N50W e falhas de direçäo N, NW e NE, as quais separam os

arenitos da Formaçåo Pirambóia dos siltitos roxos da Formaçåo Teres¡na. Esta estrutura

pode ser compartimentada em três blocos (Petrobrás 1971, apud FÊnzinelli 1972) chamados

Alto de Anhembi, na porçåo norte da estrutura, Alto de Anhembi Sul, na porção intermediária

e Alto de Piapara, na porção sudoeste.

O alto estrutural de Carlota Prenz (St¡ll 1952, apud Soares 1974) aflora na porçåo sul

da área de estudo, ao norte da cidade de Angatuba. Nesta estrutura afloram rochas

sedimentares da Formaçåo Teresina circundadas pelos arenitos da Formação Pirambóia. Os

siltitos Teresina afloram em dois corpos quilométricos de forma elíptica, cujo eixo maior tem

d¡reçåo aproximada N-S. O alto estrutural de Carlota Prenz ocorre dentro de uma estrutura

anelar, aqui denominada Estrutura de Jacu. Esta estrutura caracteriza-se por uma forte

anomalia de drenagem anelar (rios Santo lnácio e Capivari) e drenagens rad¡ais concêntr¡cas

presentes na porção sul da estrutura (R¡be¡rão Antônio José e Ribeirão da Restinga). O alto

estrutural de Carlota Prenz localiza-se junto a estas drenagens radiais. Em toda a extensäo

desta estrutura anelar afloram arenitos da Formaçäo Pirambóia, à exceção da área do Domo

de Carlota Prenz onde afloram siltitos roxos da Formaçåo Teresina.

O sistema da falhas Torre de Pedra tem direçöes que variam de N30E a N40W, este

sistema localiza-se no limite leste da estrutura anelar. Segundo Soares (1973) e Franzinelli

(1972), uma falha normal deste sistema aflora na Rodovia Castelo Branco, km 183 próximo à

ocorrência de arenito asfáltico do Morro do Bofete. O sistema Guareí tem direção N40E e

localiza-se na porçäo SE da estrutura anelar e o s¡stema Morro do Bofete de d¡reçåo N50W

está no limite N-NE da estrutura.

2.3 Bacia do Paraná - sedimentação, estratigrafia e tectônica

A Bacia do Paraná ¡mplantou-se no Cambro-Ordoviciano sobre um embasamento

cratônico. Segundo Zalan et a/. (1991), o início da bacia ocorreu por subsidência termal

conforme se deu o resfriamento de grandes áreas quentes afetadas por metamorfismo,

plutonismo e deformação durante o evento orogênico Brasiliano. Este embasamento

cratônico tem uma estruturaçäo NW com blocos limitados por falhas nesta mesma direção.

Segundo Fúlfaro e¿ al. (1982), a sedimentaçåo no Devoniano e início do Permocarbonífero
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apresenta distribuiçåo e maior espessura de sedimentos na direção NW-SE devido ao

controle dos limites destas antigas estruturas.

Segundo Zalan et a/. (1991), a evoluçäo tectono-sedimentar da bacia consistiu, no

Paleozóico, de deposição de três seqüências sedimentares trangressivo-regressivas

(Siluriano, Devoniano e Permo-Carbonífero). Durante o Mesozóico, a bacia desenvolveu-se

via deposição de duas seqüências sedimentares principais (Triássico, Juro-Cretáceo). A
deposição destas seqüências foi influenciada pelo clima, por anomalias termais e por

tensões relacionadas com o manto derivadas da ruptura entre a América da Sul e a África.

Segundo os autores, estas seqüências são separadas por inconform¡dades e foram

depositados durante as três principais fases de subsidência (Siluriano-Devoniano,

Carbonífero Superior-Permiano, Jurássico Superior-Cretáceo lnferior), cada uma sendo

interpretada como representando bacias diferentes em tempo e espaço.

Fúlfaro ef al. (1982) descrevem, para a transição permo-triássica, uma mudança do

nível de base regional. Neste período, um mar raso (Teresina/Corumbataí) é ocupado por

dunas litorâneas (Pirambóia) e posteriormente por dunas de um deserto continental

(Botucatu). Para Fúlfaro et al. (1982), esta mudança ocorreu, em princípio devido ao

levantamento dos Andes Meridionais e a movimentação tectônica positiva do assoalho da

Bacia do Paraná.

Riccomini (1995) descreve diques clásticos presentes em l¡totipos da Formação

Teresina como evidências diretas do tectonismo sinsedimentar no Permiano Superior da

Bacia do Paraná. O autor considera estas feiçöes como resultantes de abalos sísmicos

durante estágios precursores da ruptura continental; estudos posteriores estenderam esta

interpretaçäo para deformaçöes presentes em depósitos arenosos da Formação Pirambóia e

Formação Rio do Rasto. Riccomini (1995) conclui, após a análise da orientação preferencial

dos diques, que houve uma direçäo de extensåo segundo NW-SE, compatível com os

primeiros esforços de ruptura do Gondwana, provavelmente relacionados à reativaçäo de

estruturas antigas do substrato da bacia.
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Figura 2.3: Elementos estruturais da Bacia do Paraná, Brasil (modif¡cado de Zalan, 1991 ; CPRM,
2001a e b).

Segundo Fúlfaro ef a/. (1982), durante o Juro-Cretáceo, intenso vulcanismo afeta toda

a Bacia do Paraná. Diques de rochas básicas alinhados NW desde o litoral sul de Säo Paulo

até o inter¡or dô Paraná const¡tuem o Arco de Ponta Grossa. Ferreira (1982) admite a atuação

tectônica do Arco de Ponta Grossa desde o Devoniano com a maior atividade no Juro-

Cretáceo. Segundo Ferreira (1982), o Alinhamento de Guapiara, integrante do Arco de Ponta

Grossa em sua porçåo NE, possu¡ um comportamento heterogêneo relativamente às direções

estrutura¡s, polaridades e incidência de diques. Para o autor, o conjunto de fenômenos

responsáveis pelo condicionamento tectônico dos diques deu-se em intervalos diferentes do

tempo geológico. Segundo Ferre¡ra (1982), a direção predominante dos diques da região
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central do Arco de Ponta Grossa é N50W, embora observe-se que ela varia desde N30W até

E-W.

Na área de ocorrência dos arenitos asfált¡cos é notável a presença de estruturas

lineares de duas direções principais: NW e NE. Estas estruturas säo compostas por falhas,

diques de rochas básicas e alinhamentos aeromagnét¡cos e de relevo. Considera-se que o

padråo NW está ligado ao Arco de Ponta Grossa, principalmente às reativações ao longo do

alinhamento Guapiara, ou seja, ao tectonismo derivado da Reativaçäo Wealdeniana

(Almeida, 1967), termo modificado para Evento Sul-Atlântico por Schobbenhaus ef a/. (1984).

Adotou-se o termo Reativação Pós-Paleozóica (Almeida & Carneiro, 1989) para os eventos

tectono-magmáticos atuantes desde o Triássico e durante o Jurássico relacionados à or¡gem

do Oceano Atlântico e fragmentaçåo do supercontinente Pangea. O padräo NE também

sofreu influência dos fenômenos citados acima, mas considera-se sua origem principal nas

zonas de fraqueza do embasamento. Em toda a Bacia do Paraná, segundo Zalan et al.

(1991), dois estilos estruturais principais estáo presentes: deformaçöes associadas a

intrusões ígneas e deformaçôes associadas a reativaçöes com elementos tectônicos lineares

de direçäo NE e NW (Figura 2.3).

2.4 Formação Pirambó¡a

A Formação Pirambóia é composta por sedimentos siliciclásticos de idade Triássica.

O aspecto geraf é o de afloramentos com arenitos brancos, cinzas, amarelados e

avermelhados, onde ocorrem estruturas sedimentares como estrat¡ficaçöes cruzadas de

médio e grande portes e estratificaçöes plano-paralelas em depósitos de interdunas. Os

arenitos têm granulometria média, os gråos sâo polidos, subangulares e subarredondados,

mal selecionados, há porçöes siltosas e argilosas (Petri & Fúlfaro, 1983). Na área de estudo,

a formaçåo atinge espessuras de até 130 m em poços na regiåo de Anhembi.

O clima semi-árido durante a sedimentaçåo é aceito pela maioria dos autores (Petri &

Fúlfaro '1983, Briguetti 1994, Caetano-Chang 1997). Em termos de fácies, a Fm. Pirambóia

contém elementos que indicam presença de deposição eólica e aquosa na base da formaçåo

e domínio das condiçôes de deposiçäo eólica para o topo da formaçåo. Entretanto, não há

mapeamentos sistemáticos de fácies deposicionais da Fm. Pirambóia demonstrando seu

comportamento espacial.

'Briguetti (1994) identificou quatro grupos de fácies na Formaçåo Pirambóia: dunas,

interdunas, lençóis de areia e fluviais. Próximo à base da formação, na proximidade com o

contato da Formaçäo Corumbataí, ocorrem depósitos tipicamente formados em regime eólico,

caracteristicamente de dunas eólicas. Em toda a porção média e também em direção ao topo

predominam depósitos de dunas e interdunas. Próximo ao contato com os sedimentos da
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Formaçäo Botucatu, Briguetti (1994) observou depós¡tos de dunas eólicas com predomínio de

granulometria fina e alto grau de foscagem nos gráos'

caetano-chang (1997), a part¡r de perfis de poços na regiäo de Anhembi, descreve

que as variaçöes de fácies ev¡denciam, de modo geral, a diminu¡ção da presença de água

influenciando a sedimentaçäo. Ou seja, na base dos perfis Caetano-Chang (1997) identificou

predominância de fácies aquát¡cas inclusive fácies de interdunas. Em direçåo ao topo

Caetano-Chang (1997) interpreta a deposição de extensos depósitos de areias eólicas em

condiçöes de maior aridez.

o contato basal da Formaçäo Pirambóia com a Formaçåo Teresina tem or¡gem

controversa. Segundo Petr¡ & Fúlfaro (1983), o início da deposiçåo de Formaçáo Pirambó¡a é

marcado, em grande área do Estado de sáo Paulo, por regolito fóssil, sob forma de brecha

de siltito em matriz arenosa. A partir de estudo de fácies, Matos (1995) reconhece a atuaçåo

de processos deposicionais regidos por marés no regolito fóssil, intercalando produtos de

deposiçäo de sedimentos finos e de exposiçäo e constituindo uma sucessäo de fácies com

passagem transicional. O autor propôs o estabelecimento de nova unidade litoestratigráfica

denominada camada Porangaba, substituindo a denominaçåo "regolito fóssil" e passando a

integrar o topo do Grupo Passa Dois, o que caracteriza o contato transicional

Teresina/P¡rambóia. Em relaçåo ao contato basal, Caetano-Chang (1997) comenta que as

pseudo-brechas e brechas de intraclastos que antecedem a sedimentação Pirambóia fazem

parte da história sedimentar do f¡nal da sedimentaçåo Corumbataí/Teresina. Segundo a

autora, os arenitos eólicos da Fm. Pirambóia localmente, assentam-se diretamente sobre os

sedimentos finos subjacentes, indicando açäo de erosåo eólica mais pronunciada. Dessa

forma, a autora afirma que os dados confirmam a existênc¡a de extensiva discordäncia pré-

Pirambóia na porçåo nordeste da Bacia.

2.5 Magmatismo associado e geocronologia

Na Bacia do paraná foram realizadas diversas dataçöes geocronológicas a partir de

amostras das rochas vulcânicas. A Figura 2.4 apresenta as dataçöes geocronológicas de

rochas vulcånicas na Bacia do Paraná próximas à área de estudo'

Estas rochas foram datadas na regiåo por Melfi et al. (1967) utilizando o método K-Ar

em amostras de testemunhos de sondagens. Dentro da área de ocorrência dos arenitos

asfálticos, a única dataçåo disponível até o momento foi feita próximo à ocorrência Sobar, a

partir de amostra de testemunho de sondagem do Poço cP-1-SP (Petrobrás). Na área de

perfuraçåo ocorre a estfutura dômica de carlota Prenz. A idade de 128 4 Ma foi obtida para

amostra de rocha total de diabásio.

Os diques associados às oconências de arenito asfáltico sáo classificados como

derivados do magmatismo serra Geral. Entretanto, a ¡dade serra Geral náo está claramente
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definida. Segundo Rocha-Campos ef a/. (1988), ao considerar o magmatismo em toda a

Bacia do Paraná, conclui-se que há mais de um evento ígneo envolvido. Segundo os autores,

é quase certo que pilhas completas de fluxos de lava de centenas de metros de altura podem

ter sido extrudidas em um curto intervalo de tempo. Além disso, também é igualmente

verdadeiro que regionalmente os eventos vulcånicos exibem claras variaçöes de idade. Para

Rocha-Campos ef a/. (1988), a fase principal da atividade vulcånica é indicada por resultados

radiométricos K-Ar como Cretáceo lnferior (130-135Ma) e a duraçäo do magmatismo

(basaltos de derrames e vulcânicas associadas) tem um intervalo sugerido entre 160 e 100

Ma.
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Figura 2.4: Sumário das datações geocronológicas disponíveis na região de estudo.

Renne et al. (1992) apresentam a idade do vulcanismo da Bacia do Paraná a partir de

idades 40Ar-3eAr da ordem de 132.9 +0.6 Ma a 131.4 +1 .6 Ma. Para os autores o magmatismo

de toda a província ocorreu em um intervalo aproximado de 1 Ma.

Turner et al. (1994) mostram resultados de dataçöes que a bacia do Paraná teve

erupçöes em um período de 10 Ma entre 137 e 127 Ma. Segundo os autores, as idades mais

antigas de rochas vulcânicas såo encontradas na porçäo norte e oeste da bacia, já as idades
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mais jovens eståo concentradas no sul e leste sugerindo uma migração do magmatismo ao

longo do tempo.

Stewart ef a/. (1996), utilizam dados geocronológ¡cos 40Ar-3eAr, complementam a

amostragem de Turner et al. (1994) e confirmam que a duração total do magmatismo na

Bacia do Paraná foi de 10 - 12 Ma com uma migração do magmatismo de direçäo NW para

SE. A dataçåo mais próxima da área de ocorrência de arenitos asfálticos localiza-se à

nordeste da área, na região de P¡tanga (SP), onde apresentam a dataçåo de um derrame

denominado Pitanga com idade de 133.4!1.2 Ma, a partir de amostras de sondagem.

Para a área de estudo essas variaçöes de idade nåo estäo claramente definidas. A

correta definiçäo da idade do evento que causou a intrusão dos diques de rochas básicas

associados aos arenitos asfálticos auxiliará no entendimento do processo de migração e

acumulaçäo dos hidrocarbonetos na área.

Para Yoshida & Gama Jr. (1982), a presença de rochas básicas nunca representou

um fator negativo à potencialidade da Bac¡a do Paraná. Os autores afirmam que a presença

de soleiras de diabásio representa um fator positivo de máxima importância à ocorrência de

acumulações de hidrocarbonetos. Este fato positivo se concretiza em três sentidos (Yoshida

& Gama Jr., 1982):

a. na geraçäo, como resultado do calor introduzido nas rochas geradoras,

favorecendo as reações termoquímicas de transformação de matéria orgânica em

hidrocarbonetos;

b. na acumulação, pela presença de fraturas que emprestam ao diabásio

características de reservatório;

c. no selamento de estruturas, quando o diabásio se apresenta em forma de díques

associados a soleiras de diabásio maciço.

Conforme os estudos geoquímicos realizados pelo Paulipetro (Yoshida & Gama Jr.,

1982), seguindo as idéias de Oliveira (1971 apud Yoshida & Gama Jr 1982), a geraçäo seria

de idade tardia, no máximo 14O Ma. A comprovaçåo definitiva teve lugar com a descoberta de

gás em fraturas de diaþásio no poço de Cuiabá Paulista. Acredita-se que, embora a geraçáo

tenha se iniciado com o acréscimo térmico introduzido na bacia pelo vulcanismo Serra Geral,

o soterramento decorrente foi suficiente para situar os geradores nas janelas naturais de óleo

ou gás.

2.6 Orogenia La Ventana

Há evidências de um evento orogênico Permo-Triássico que atingiu pr¡ncipalmente o

sul do continente Sul Americano. A regiåo melhor preservada para o estudo desta orogenia

compreende as Sienas Australes que também säo conhecidas como Sierra de La Ventana

(Figura 2.5). Para o estudo dos arenitos asfálticos, o conhecimento das características deste
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evento é importante para o entend¡mento de estruturas presentes na área de estudo 'que

podem estar diretamento relacionadas ou mesmo terem sido reativadas.

Segundo Cobbold ef a/. (1986), as Sierras Australes são um cinturåo de dobramento

isolado com direçåo NW-SE paralelo à margem do cráton La Plata, com um comprimento de

aproximadamente 180 km, localiza-se a aproximadamente 500 km a sul do Rio da Prata e

Buenos Aires. Segundo os autores, o embasamento granítico e sua cobertura sedimentar

Paleozóica sofreram intensa deformaçåo sob cond¡çöes da fácies xisto-verde.

Segundo Rosselo et al. (1997), a ¡dade da deformação das Sienas Australes é

Permiana e Triássica lnfer¡or. lsto é baseado em eventos metamórficos indicados pela

formação de illita com 282x3 Ma, 273t8 Ma, 265t3 Ma (l(Ar illita) do Grupo Curamal,

Siluriano. Evidência de magmat¡smo sintectônico é fornecida por datação radiométrica de

245t12 Ma (K/Ar hornblenda) para o granito López Lecube, imed¡atamente a oeste das

Sierras Australes.

Figura 2.5: Esboço geológico da porção centro-atlântica da Argentina. (1) Plutonismo Paleozóico; (2)
Cobertura sedimentar (Pré-cambriana nas Sierras Sotentrionales, Paleozó¡ca lnferior no nordeste da
Patagônia e Siluro-Neopaleozóica nas Sierras Australes); (3) Embasamento cr¡stalino Pré-cambriano.
(Modificado de Cobbold et al., 1986 e Rosselo et al., 1997).

Segundo Cobbold ef a/. (1986), o deslocamento regional é de encurtamento NE-SW,

cavalgamento para NE e transcorrência destral. Deste modo, o cinturåo de dobramento

sof reu convergência oblíqua (transpressão).
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Cobbold et al. (1992), a partir de invest¡gaçöes estruturais em bacias Paleozóicas da

do sudoeste do Gondwana, concluem que a deformação intracontinental fo¡ espacialmente

generalizada durante o Permo-Triássico. Segundo os autores, o estilo de deformação variou

de espessamento crustal no sul e oeste, falhamentos transcorrentes no centro até rifteamento

no norte e leste. Os autores inferem uma tensåo compressiva, atenuada pela diståncia a

partir de uma margem compressiva do tipo Andina. Segundo Cobbold et al. (1992), na Bacia

do Paraná a direção de contração parece ser NE-SW na porçäo sul, e na região norte da

bacia aproxima-se de E-W. Segundo os autores, os mapas de isópacas ind¡cam uma história

complexa, com desenvolvimento de altos e baixos internos, incluindo o arco Rio Grande, arco

de Ponta Grossa (direçäo NW-SE) e arco de Assunção (direção N-S).

2.7 Aspectos geoquímicos

Segundo Thomaz Filho (1982), o óleo presente na ocorrência de aren¡to asfáltico da

Fazenda Betumita contém óleo pesado, imaturo, de alta viscosidade (aproximadamente 50

API) com médio a alto teor de enxofre (2 a 3o/o em peso). Quadros (1982 apudfhomaz Filho

1982) laz comparaçåo isotópica e de cromatografia líquida e gasosa do óleo da ocorrência de

Anhembi com os extratos orgånicos das rochas geradoras da Bacia do Paraná. Segundo o

autor, há semelhança entre os cromatogramas da ocorrência e do extrato orgânico do

Subgrupo lrati (Figura 2.6). O autor sugere o Subgrupo lrati como gerador do óleo, e indica o

óleo como imaturo.

Triguis (1986) descreve a análise de 3 amostras de arenitos asfálticos de afloramentos

no Estado de Såo Paulo, nas ocorrências de Jacutinga, Piapara e Anhembi. ApÍesenta

parâmetros de maturidade calculados a partir de razóes isoméricas, as quais podem näo ser

precisas pois podem estar alteradas pelo ataque de bactérias. Segundo o autor, para as

amostras de Anhembi e Piapara, há indicaçäo que o óleo presente no arenito asfáltico está

quase no final do ponto de ¡someria, que corresponde ao início da zona de geraçåo, isto

indica baixo nível de maturidade do óleo extraído. O autor conclui que o resultado da análise

de maturidade da amostra do poço correlacionado com a mesma análise para o arenito

asfáltico (Piapara e Anhembi) indica que o óleo foi gerado por uma fonte de matur¡dade

juvenil.
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Figura 2.6: Compamçäo entre cromatogramas.

Segundo Quadros & Santos (1980), os efe¡tos das intrusôes de diabásio sobre as

rochas sedimentares adjacentes se restringem às imediações dos contatos, até uma distância

que nåo excede à metade da espessura do corpo intrusivo. Os autores estudaram os efeitos

térmicos das intrusöes de diabásio sobre a matéria orgânica do Subgrupo lrati nas

imediações da cidade de Canoinhas (SC). Segundo os autores, a quantidade e a composiçäo

do extrato orgânico näo såo alterados significativamente pelas intrusões, mesmo a distâncias

muito pequenas. A primeira camada de "xisto" do Subgrupo lrati náo perdeu seu potencial

oleogenético. A presença de intrusöes nessa un¡dade não deve ser considerada elemento

condenatório de seu aproveitamento para a obtenção do óleo de folhelho negro. Segundo

Quadros & Santos (1980), os efeitos insignificantes das intrusöes de diabásio, conforme

indicado na presente investigação, desautorizam cons¡derá-las quer como mecanismo de

geraçäo de petróleo nas bacias sedimentares, quêr como fator de destruiçäo de acumulaçöes

petrolíferas preexistentes.

Segundo Goulart & Jardim (1982), em uma avaliaçåo geoquímica em toda a Bacia do

Paraná, os dados disponíveis se mostraram extremamente afetados pelas intrusöes ígneas,

elas alteram localmente a matéria orgânica e provocam o aparec¡mento de zonas maturas ou

mesmo supermaturas em meio a zonas menos evoluídas. Segundo os autores, a zona de

influência é proporcional à espessura da intrusåo. Est¡mativas dessa influênc¡a, de acordo

com dados da literatura, variam de 0,5 (Quadrqs & Santos, 1980) até 5 vezes a espessura

(Cooper, comunicaçåo verbal apud Goulart & Jardim 1982).

Segundo Goulart & Jardim (1982), em termos de quantidade de carbono orgånico, os

teores médios obtidos por poço chegaram ao máximo de 3% e mínimo de 0,3%, tendo sido

adotado para o Subgrupo lrati o valor médio de 1%. O mapa de isoteores de carbono

orgânico permitiu o reconhecimento de duas áreas mais ricas, uma no oeste do Estado de

São Paulo, noroeste do Estado do Paraná e outra ao norte dos estados de Santa Catarina e

Rio Grande do Sul (Goutart & Jardim, 1982). A regiåo compreendida entre estas duas áreas
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mais r¡cas em COT (Conteúdo Orgânico Total) coincide com uma zona de menor espessura

de geradoras. Ainda segundo esses autores, em termos de maturidade, todas as amostras

analisadas apresentaram valores que väo desde imaturos, concentrados principalmente a

leste, próximos à faixa de afloramento, até valores supermaturos mais para a parte central da

bacia.

Goulart & Jardim (1982) fizeram a comparação do mapa de matur¡dade de matéria

orgânica com o mapa de espessuras acumuladas de rocha ígneas na formação; constataram

que grande parte dos valores de supermaturidade e, até mesmo, alguns de maturidade såo

devidos à ação das intrusivas. Çonforme esses, a maior atividade térmica ocorreu à época do

evento magmático, deste modo a supermaturaçåo localizada (devido às intrusöes) deve ter

ocorido neste período, com conseqüente geraçåo de hidrocarbonetos que podem ter sido

acumulados ou totalmente destruídos.

Para Mizuta ef a/. (1983), o óleo acumulado nas camadas mais profundas resultou do

efeito de intrusöes termais e também dos efeitos do soterramento normal. A migraçåo do óleo

ocorreu após a intrusáo dos diabásios (Neo Cretáceo) durante a progressiva subsidência da

bacia.

Segundo Araújo ef al. (20OO), o máximo empobrecimento no COT foi de 50% nos

contatos do Subgrupo lrati com intrusöes ígneas; segundo os autores, os valores de COT

gradualmente aumentam com a distância dos Çontatos com as intrus¡vas. O empobrecimento

médio da rocha geradora na zona de transição é de 300/0. Os autores determ¡naram que

soleiras de espessura igual a da rocha geradora causam um decréscimo máximo de 30% no

valor do COT, este foi o valor médio observado pelos autores em poços monitorados ao longo

da borda da Bacia do Paraná. Os autores também calcularam o volume de hidrocarbonetos

disponíveis para migraçåo poÍ unidade de área (Figura 2.7), os valores variam de zero à 3500

m3/km2.

Santos ef al. (2OO3) apresentam resultado de estudo de mecanismo de transferência

de calor no contato entre soleiras e sedimentos do Subgrupo lrati. A partir da composiçäo

isotópica de amostras no contato soleira/encaixante, os autores concluem que nåo há troca

isotópica entre as litologias. Ao utilizar análise de REE para avaliar as possíveis interações

geoquímicas entre a soleira e a encaixante, novamente, concluíram que nåo há interaçäo

entre o magma e a rocha enca¡xante tanto na parte superior quanto na inferior da soleira.

Desse modo, a falta de massa sign¡ficativa trocada entre a soleira e a encaixante sugerem

que o mecanismo de aquecimento foi principalmente controlado por difusão térmica.
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Figura 2.7: Mapa de volume de hidrocarbonetos disponíveis para migragão (m3/km2). A área de estudo
está assinalada pelo retângulo preto (Segundo Araújo et al.2000).
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2.8 Gravimetria

Quintas (1994) estudou o arcabouço da Bacia do Paraná utilizando dados geofísicos,

especialmente grav¡metr¡a. Segundo a autora, o alto gravimétrico da porção centro-oeste do

Estado de São Paulo, indica que no Carbonífero a distr¡bu¡ção dos esforços provocou

falhamentos com orientação distinta (subperpendicular) àqueles. criados ou reativados no

Ordoviciano; essas estfuturas säo recorrentes em correspondência aos paralelos 22 S

(alinhamento Tietê, Coimbra et al., 1977),25 S (Arco de Ponta Grossa) e 28 S (alinhamento

Torres-Pousadas, Leinz 1949, apud Quintas 1994). Diante da coincidência de centros

espessos de sills, no centro-oeste de São Paulo, sugere-se que os prováveis falhamentos

NW-SE, associados ao evento do estiramento, durante o Carbonífero, tenham sido reativados

no Cretáceo lnferior. A conseqüente atividade hidrotermal do Cretáceo Superior em

correspondência ao alinhamento do Tietê, foi descrita por Coimbra et al. (1977).

Quintas (1994), a partir de dados gravimétricos, discrimina zonas de maior fraqueza

geradas no Ordov¡ciano e no Carbonífero. Segundo a autora, essas zonas de litosfera

enfraquecida no Ordoviciano e Carbonífero teriam sido, num novo quadro de esforços

tectônicos do Cretáceo lnferior, sítio de propagação dos dutos do magmatismo, indicado pela

localizaçäo dos s//s intrudidos nos sedimentos da bacia. A¡nda segundo a autora, a

seqüência de baixos gravimétricos de direçåo NE-SW, a part¡r do Cinturäo Ribeira, pode

indicar a presença de granitogêneses e de depocentros de metassedimentos suger¡ndo a

continuaçåo do Cinturão Ribeira sob as coberturas da Bacia do Paraná.

2.9 Aeromagnetometria

Ferreira (1982) desenvolve estudo das respostas magnéticas dos diques de rocha

bás¡ca da Bacia do Paranâ na regiåo do Arco de Ponta Grossa. Segundo o autor, uma

análise global das ass¡naturas dos diques demonstra que o al¡nhamento possui um

comportamento heterogêneo relativamente às direções estruturais, polaridades e incidência

de diques. Essas particularidades estruturais-magnéticas sugerem que o conjunto de

fenômenos responsáveis pelo condicionamento tectônico dos diques deu-se em intervalos

diferentes do tempo geológico. A maiordensidade de diques concentra-se no segmento entre

Taquarituba e Ourinhos, onde observa-se perturbações provocadas por falhamentos na

direçäo NE-SW, especialmente em Ourinhos, Fartura, Joaqu¡m Távora-Quatigá, Piraju-

Sarutaiá e Jacarezinho-Ribeirão Claro. Muitas dessas áreas correspondem a estruturas

menores mapeadas, condicionadas ao alinhamento e relacionadas com zonas de relevo

magnético suave.

Segundo Ferreira (1982), a regiåo à nordeste do alinhamento de Guapiara caracteriza-

se por apresentar um número pequeno de falhas relativamente aos outros compartimentos
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estruturais. Nesta região, a estrutura regional pode ser representada, de acordo com Fúlfaro

et. al. (1982), por três homoclinais denominados de Paranapanema, Médio Tietê e Mogi

Guaçu com or¡entaçöes ENE, N e NE, respectivamente.

De acordo com Fereira (1982), vár¡as estruturas geológicas relacionam-se ao Arco de

Ponta Grossa. Estas estruturas säo citadas por Fúlfaro (1980 apud Ferreira, 1982) e foram

compiladas a paÍtir de dados de outros autores. Estas estruturas são falhas de Santa Rita-

Tambaú, Descalvado-Santa Cruz da Conceição, Paranapanema-Angatuba, horsf de Pau

D'Alho e os sistemas de falha da Serra da Fartura e do Rio das Pedras-lpeúna. Também há

estruturas com fechamento em camadas Permianas: Urucaia, Pitanga, Artêmis, Anhembi e

Gibóia (relativas ao homoclinal Tietê), Torr¡nha, Guareí, Jacu, Jacutinga, Neblina e Ribeiråo

Grande (relativas ao homoclinal do Paranapanema). Segundo Ferreira (1982), a maioria

destas estruturas devem estar controladas pela atividade do alinhamento Guapiara. Durante

a Reativaçåo Pós-Paleozóica, o soerguimento e abatimento de blocos de falha condicionados

ao alinhamento é interpretado como fenômeno gerador das estruturas menores mapeadas,

embora Feneira et al. (1981) acreditem que muitas delas pudessem estar consolidadas em

tempos paleozóicos, com base na longa história tectônica deste alinhamento estrutural.
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CAPíTULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se um sistema de infomaçäo geográfica para reunir, organizar e analisar os

dados de topografia, sensoriamento remoto, aerogeofisica, magnetometr¡a, gravimetria,

geocronologia e anotações de campo.

3.1 Dados levantados e coleta de informações

3.1 .1 Dados geológicos

Foram utilizados mapas e dados geológicos de diversas fontes, como artigos

científicos, relatórios técnicos e teses. Destacam-se as pr¡ncipais fontes de ¡nformaçäo

disponíveis para uso público:

. Franzinelli (1972) tese de doutorado IG-USP - mapa geológico na escala 1:100.000,

localizaçäo de ocorrências e contorno estrutural;

. Steveaux ef a/. (1980) - relatório Paulipetro 016/80 - mapas geológicos na escala

l:50.000;

. Aboarrage & Lopes (1986) - Projeto Borda leste da Bacia do Paraná (CPRM/DNPM) -
mapa geológico na escala 1 :100.000.

3.1 .2 Fotos aéreas

Foram obtidas no Laboratório de aerofotogrametria, da Faculdade de Filosofia, Letras

e Ciências Humanas da USP, um conjunto de 98 fotos aéreas, escala 1:25.000 de 1962. As

fotos foram separadas por área de ocorrência de arenitos asfálticos. A fotointerpretaçåo

desse material serviu de apoio ao trabalho de semi-detalhe.

3.1.3 Levantamento de campo

O trabalho de campo envolveu dois objetivos principais: localizaçåo e caracterizaçåo

geológica das ocorrências de arenitos asfált¡cos e reconhecimento geológico da área de

af loramento das ocorrências.

Durante a fase de reconhecimento geológico da área, procedeu-se a um levantamento

regional do contato da Formação Teresina com a Formaçåo Pirambóia para definir os pontos

de contato e as respectivas cotas de afloramento (obtidas em cartas topográficas 1:10.000).

Este procedimento também auxilia na detecçäo de estruturas, principalmente falhamentos

que são dificilmente observáveis em afloramentos. Também, durante a fase de levantamento
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regional foi possível realizar mediçöes s¡stemát¡cas de padrões de fraturamento, que serviram

à orientação de trabalhos de semi-detalhe posteriores.

O levantamento das oconênc¡as de arenitos asfálticos envolveu primeiramente a

compilação dos dados obtidos na literatura. A partir da indicaçåo destes dados, as

ocorrências såo procuradas em campo, inclusive considerando a indicaçåo de moradores da

regiäo, este procedimento possibilitou inclusive a descoberta de novas ocorrências não

catalogadas. Em todas as ocorrências visitadas foi feita uma descr¡ção preliminar da rocha

armazenadora, medição de estruturas geológicas, observaçäo do entorno em relaçåo à

configuraçäo geológica e topográfica.

3.2 Base planialtimétrica e digitalizaçåo de dados topográficos

Foram digitalizadas as seguintes cartas topográficas 1:50.000: Guareí, Angatuba,

Bofete, Conchas, Anhembi, Botucatu, Santa Maria da Serra e Barra Bonita (Figura 3.1).
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Sla M da Ssrrí

Botucatr Anh€mb¡

Bofete Conohas

Angatuba Guaref

Figura 3.1: Articulaçäo das cartas topográficas 1 :50.000 utilizadas.

As curyas de nível foram convertidas em Modelo Numérico de Terreno (MNT) a partir

da utilizaçåo de um algoritmo de geraçäo de superfícies (TlN - triangular ¡negular network).

Além das curvas de nível, foi d¡gital¡zada toda a rede de drenagem da área de estudo para

execuçåo da interpretaçåo morfoestrutural e ¡nterpretaçåo de feiçöes retilíneas de drenagem



29

e alinhamentos de drenagem. Também foi digitalizado parte dos mapas geológicos

DAEE/UNESP 1:250.000, folhas Botucatu e Campinas.

O método de digitalizaçåo escolhido foi o de conversäo dos mapas para formato digital

e vetorização semi-automática (auxiliada por software) das imagens.

3.3 Dados gravimétr¡cos

O princípio das mediçöes com os gravímetros é baseado nas pequenas mudanças no

peso de uma massa conhecida, toda vez que ocupamos uma estaçáo com localização

diferente. Esta mudança no peso da massa ocorre devido às variaçôes no campo de

gravidade da terra. O gravímetro é assim uma balança de extrema sensibilidade.

O gal é a unidade utilizada nas medidas, cuja dimensão equivale à aceleraçäo de I

cm/seg2. Os corpos de minérios e as estruturas geológicas de interesse na prospecçåo, tanto

mineral como de petróleo, ou ainda em engenharia, produzem modificaçôes ou anomalias no

valor de g que nåo excedem alguns miligâls. Na prática isso impl¡ca na necessidade de se

medir valores da ordem de 0,01 mgal de precisåo.

Na área de estudo, a gravimetria pode ser utilizada para se estudar o comportamento

do embasamento e de grandes compartimentos tectônicos.

Um cuidado a ser observado em levantamentos gravimétricos é a deriva ¡nstrumental.

Segundo Sá (1994), a der¡va instrumental é a composiçåo das derivas estática e dinâmica

ocorridas no percurso. A deriva estática de uma linha gravimétrica, representa a soma das

variaçöes ocorridas nas interrupçöes da linha, geralmente com duraçäo maior que uma hora.

A deriva dinâmica corresponde à variaçåo ocorr¡da no período em que o gravímetro

permanece em movimento, que equivale ao tempo decoffido entre a primeira e a últ¡ma

leituras da linha, menos o tempo de deriva estática.

Optou-se pelo levantamento de linhas gravimétricas com abertura e fechamento no

mesmo dia.

Deste modo, procurou-se minimizar os efeitos das derivas dinâmica e estática. A

redução dos dados ao final do dia permitiu a verificaçäo de pontos anômalos durante o

levantamento.

A primeira fase do levantamento de dados gravimétricos envolveu a compilação dos

dados existentes. Foi obtido um levantamento gravimétrico executado na área de estudo e

disponível no banco de dados grav¡métricos do Estado de Såo Paulo do lnstituto de

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosfér¡cas da USP.

Este levantamento conta com 1082 pontos gravimétricos com um espaçamento médio

de aproximadamente 5000 m. As tabelas de dados contêm as anomalias Bouguer já

calculadas (nåo foram obtidos os valores de leitura do gravímetro). Este levantamento foi

executado utilizando-se um gravímetro Lacoste & Romberg.
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Também foram feitos levantamentos de campo na região do Domo de Jacu e
Anhembi. Neste trabalho também foi utilizado um gravímetro Lacoste & Romberg do lnstituto

de Geociências e Ciências Exatas da UNESP.

3.4 AeÍomagnetometria

De acordo com Vasconcellos ef a/. (1994), as variaçôes do campo geomagnético

principal são produzidas em maior ou menor grau em função da presença de minerais

magnét¡cos nas rochas. Os principais minerais magnéticos são: pirotita, ilmenita e magnetita,

além da hematita ulvospinélio e pseudobroquita.

Para a área de estudo a aeromagnetometria pode ser utilizada pr¡ncipalmente na

detecçåo de corpos de rochas básicas, além de falhamentos. Estes falhamentos podem ou

não conter minerais magnéticos.

Durante o processamento dos dados magnét¡cos é importante considerar a posiçåo

geográfica do levantamento em relaçäo aos pólos e/ou equador, além da qualidade dos

dados em relação ao nivelamento das linhas de vôo e ruídos presentes no banco de dados.

Deste modo, o processamento de dados considerou o processamento de reduçåo ao pólo,

micronivelamento, filtragem direcional e geraçâo de imagem de sinal analít¡co e derivada

vertical,

Os dados utilizados fazem parte do p@eto Botucatu contratado pela Paulipetro em

1980 para avaliação dos blocos 46, 47 , 48 e 49 concedidos pela Petrobrás para prospecção

de petróleo. Foi utilizado o aeromagnetômetro de prótons modelo G-801/3 da GEOMETRICS,

cujo sensor foi montado na cauda ("stinged') da aeronave Bandeirante - EMB 110S1, cuja

velocidade de operação é de 350 km/h. As principais características do levantamento

Botucatu såo apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2: Características do projeto Botucatu

Período 06 â 07180

Total de Perfis 25.745 km

lntervalo (AM) lUU M

Altura de Vôo 450 m

ârea Total 46.000 l(mz

Direçäo (LÐ N-S

Espaçamento (LV) 2km

D¡reção (Lc) E.W

Espaçamento (LC) 20 km
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3.5 Sensoriamento Remoto

O sensoriamento remoto trata da medição e registro de energia eletromagnética

refletida ou emitida pela superfície do planeta e da atmosfera, além do relacionamento de

tais medidas com a natureza, com a distribuiçåo dos materiais e com as condições

atmosféricas (Paradella, 1 998).

Foram utilizadas imagens em formato digital do satélite Landsat 7 equipado com o

sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus). A imagem utilizada tem órbita/ponto 220176

de 29 de novembro de 1999. Foram utilizadas 6 bandas espectrais com 30 metros de

resolução e I banda pancromática de 15 metros de resoluçåo.

Para o emprego das imagens digitais foram utilizadas diversas técnicas inerentes ao

manejo de dados digitais de sensores remotos, entre estas destacam-se os procedimentos de

pré-processamento (correções atmosféricas e geométricas) e os procedimentos de

processamento como a aplicaçäo de técnicas de realce, pseudo-cor, transformação IHS

(lntensitylintensdade, Huelmatiz, Satuntionlsaturaçåo) e componentes principais. Devido à

excelente qual¡dade das imagens (Landsat 7 ETM+), näo foi necessário executar

proced¡mentos de coreçâo radiométrica, tais como os de eliminaçäo de ruídos.

A partir da descriçäo sucinta do processamento, citado anteriormente, pode-se notar

que a aplicação de sensoriamento remoto nesta pesquisa tem sido feita no sentido de obter

cartas imagem com o intuito de auxiliar o posicionamento no campo, análise textural de

elementos geológicos de interesse e complementaçåo da rede de dÍenagem (lBGE, l:50.000)

visando a interpretaçäo morfoestrutural.

3.6 Morfoestruturas

Segundo Mattos ef a/. (1982), o termo morfoestrutura define uma estrutura presumida,

identificada a partir da análise e interpretação de informaçöes, basicamente de relevo e

drenagem, caracterizada por zonas anômalas dentro de um padråo geral de distribuição dos

elementos de relevo e drenagem.

O mapeamento morfoestrutural procura, a partir dos padrões de drenagem, traçaÍ as

flexuras do terreno derivadas de processos geológicos (Figura 3.2). É importante ressaltar

que, para a área de estudo, o mapa morfoestrutural representa principalmente os eventos

geológicos mais recentes, especialmente aqueles ocorridos a partir do Terciário. Entretanto,

devido a sucessivas reativações de estruturas antigas podem ser reconhecidas feiçöes

correlacionáveis ao embasamento da bacia e à Reativaçåo Pós-Paleozóica.
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Figura 3.2: Esquema de traçado de morfoestruturas (l¡nhas vermelhas).

O traçado a partir da geometr¡a de drenagem permite v¡sualizar a conformaçåo

estrutural da área e indicar as regiöes de alto e baixo estrutural. As l¡nhas traçadas podem ser

cotadas com valores arbitrários afim de se construir um modelo numérico de terreno que

permita uma melhor visualização da conformaçåo estrutural interpretada.

Um dos primeiros passos na interpretação morfoestrutural é de se reconhecer as

formas anômalas de drenagem (Figura 3.3). Crepani (1987) cita algumas formas anômalas

mais importantes, pela sua expressão em imagens e relacionamento com estrutufas

geológicas.

Segundo Crepani (1987), a interpretaçáo das formas anômalas da rede de drenagem

e dos arranjos formados por d¡ferentes combinações entre elas, permite que se infira o seu

significado geológico, uma vez que a intensidade de estruturaçåo dessas formas representa o

grau de contÍole estrutural a que eståo submetidas. Dessa forma, segundo o autor, as

anomalias morfoestruturais såo const¡tuídas pelo ananjo simultâneo de formas anelares,

radiais e ass¡métricas de drenagem como produto de condicionamento da rede hidrográfica

por estruturas de sub-superfície de bacias sedimentares. Tais estruturas caracterizam-se por

flexuras anelares ou elípticas nas camadas associadas a mergulhos divergentes no caso de

domos, ou convergentes no caso de depressões estruturais.
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Figura 3.3: Classificaçåo das formas anômalas de drenagem.

3.7 Lineamentos estruturais interpretados

O termo lineamento foi originalmente definido por Hobbs (1912, apudVeneziani, 1987)

para caracterizar as relações espaciais de feiçöes, tais como cristas, bordas de áreas

elevadas, alinhamentos de contatos geológicos ou tipos petrográficos, Íavinas ou vales e de

fraturas ou zonas de falhas visíveis como tais. Segundo Veneziani (1987), pode ser

empregado como designativo de feições definidas por alinhamentos de relevo e drenagem,

os quais englobam as formas definidas por Hobbs.

A distinção entre lineamentos estruturais e falhamentos, na interpretaçåo dos produtos

de sensor¡amento remoto, é necessária devido aos segu¡ntes fatores (Veneziani, 1987):

. Os lineamentos nåo se restr¡ngem ao desenvolvimento de apenas um tipo de

movimento tectônico, ao longo de toda sua extensäo, ou durante o decorrer

dos diferentes ciclos ou fases tectônicas que afetaram uma determinada área;

. Uma zona de falha pode dar or¡gem a diversos lineamentos paralelos a sub-

paralelos, ou vice-versa, ¡sto é, várias fraturas associadas a uma zona de falha

podem dar origem a apenas um lineamento, distinguível nos produtos de

sensoriamento remoto.
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3.8 Zonas de juntas

O termo fratura, segundo Ramsay & Huber (1987), é definido como um plano de

ruptura onde a coesäo na rocha foi perdida, este plano pode corresponder às juntas ou

falhas. As juntas säo definidas como planos de quebra onde os dois lados do plano näo

sofreram deslocamento apreciável. A falha é definida quando há deslocamento apreciável.

Segundo Soares & Fiori (1976), as zonas de fraturamento, por serem mais facilmente

atacadas pelos processos meteóricos e erosivos, constituem zonas de desenvolvimento

preferencial de linhas de drenagem ret¡líneas. Aos elementos de drenagem fortemente

estruturados (disposiçâo regularmente ordenada), retilÍneos ou em arco, denomina-se,

segundo Soares & Fior¡ (1976), Iineaçöes de drenagem e estas são interpretadas como

traços de fratura.

Resumidamente conclui-se, conforme Soares & Fiori (1976), que as fraturas (ou

juntas) são refletidas através dos traços de fratura ou tineaçöes de drenagem retilíneas. Os

traços de fratura correspondem a zonas de concentraçåo de juntas.

Lattman & Matzike (1961 apud Soares & Fiori, 1976) consideram o valor de 1 .600 m

para o limite máximo do tamanho do traço. Northfleet et al. (1971) estabelecem o l¡mite em

3.500 m. Segundo Soares & Fiori (1976), a partir deste limite, as fraturas sofrem

deslocamentos como blocos.

Plicka (1974) define zonas de juntas como zonas de concentração de fraturas mais ou

menos paralelas. Segundo o autor, na maioria dos casos, ocorrem dois sistemas

perpendiculares entre si. A largura dessas zonas de juntas var¡a de 0,5 a 6 m. As juntas

nestas zonas têm um mergulho de 70 a 900, e as zonas estendem-se por grandes áreas. As

zonas de juntas de qualquer s¡stema ocorrem repetidamente em distâncias de poucos metros

a dezenas de metros entre si, desta forma constitu¡ndo um conjunto de zonas de junta. O

termo "conjunto de zonas de juntas" é, definido por Plicka (1974), como uma série de zonas

de juntas paÍalelas entre si e com uma gênese comum.

Destacam-se, dos trabalhos de Plicka (197 4) e Nickelsen (1974), características

importantes das zonas de juntas que podem ser utilizadas na prospecçäo de mineralizaçöes:

. os conjuntos de zonas de juntas podem emergir de rochas mais antigas e se estender

verticalmente através de rochas sobrejacentes mais novas;

. os padrôes de fraturamento såo cumulativos e persistentes;

. alguns conjuntos de zonas de juntas, representados por grandes lineamentos têm

pers¡st¡do desde o Pré-Cambriano, afetando a sedimentaçäo, a tectônica, a expressåo

fisiográfica e até mesmo a localização de depósitos minerais.

Segundo Veneziani (1987), a distribuiçåo generalizada e por grandes diståncias

mostra que os conjuntos de zonas de juntas são feições geológicas de significado regional,
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essencialmente independentes de variaçöes l¡toestratigráficas locais e da atitude dos

estratos, embora estes dois últimos fatores exerçam controle sobre a freqüência.

Baseando-se em metodologia de Veneziani (1987), a partir de um mapa com as

curvas de isodensidade de fraturamento, ou mesmo uma grade com a freqüência de

fraturamento, pode-se interpretar um mapa de eixos de distribuiçåo de fraturamentos na

superfície. Segundo Aliyev (1979), estes eixos representam direçöes de fraqueza

precedentes à instalaçâo dos sistemas de fraturas, generalizadamente observados e,

conseqüentemente, influem e favorecem um acréscimo na dens¡dade de fraturamentos de

gerações posteriores, ao longo dos mesmos.

3.9 Lineamentos e zonas de juntas

Segundo Veneziani (1987), ao analisar as relaçöes entre lineamentos e zonas de juntas,

pode-se observar os seguintes aspectos:

. os feixes associam-se aos lineamentos ma¡s expressivos de acordo com a verificação

de Plicka (1974);

. as direçôes dos feixes podem ser paralelas aos lineamentos, possivelmente indicando

reflexos na superfície da propagação de falhamentos profundos com movimentação

relativa vertical;

. as direçöes dos feixes e dos lineamentos podem formar entre si um ângulo agudo.

Neste caso, as juntas que dão origem ao feixe podem tratar-se de "pinnate fractures"

descritas por Hobbs et al. (1976) indicando a direção do movimento relativo.

Segundo Veneziani (1987), pode haver uma näo correspondência dos dados de campo

com as zonas de juntas interpretadas, que pode serjustificada conforme segue:

A - para o caso da direção observada no campo e inexistência de feixe coincidente, duas

situações podem ser consideradas. A primeira e mais constante é quando existe um ou mais

traços de fraturas no mapa correspondente, exibindo a mesma direçåo da med¡da de campo,

porém não em número/concentraçäo suficiente para determinar o traçado de um feixe na

escala de trabalho. A segunda é mais difícil de ocorrer, a nåo identificaçäo dos traços

correspondentes às medidas de campo, deve estar ligada às próprias limitaçöes dos

produtos/imagens utilizados, principalmente a resoluçåo espacial (por exemplo, há dificuldade

na detecçäo de estruturas leste-oeste com imagens Landsat TM);

B- Para o caso de existência de feixe e inexistência do dado de campo, observa-se que

esta situaçäo é mais difÍcil de ocorrer. Deve ligar-se a problemas de anál¡se de campo,

principalmente à falta de bons afloramentos ao longo dos trechos percorr¡dos. Levantamentos

mais detalhados devem resolver o problema;
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C- Diferenças entre as direçöes medidas no campo e o azimute dos feixes. No interior de

um feixe pode haver variaçöes de 100 ou mais nas direçöes dos traços de fraturas, com um

limite máximo estabelecido de 150.

Veneziani (1987) verificou que apenas traços de fraturas representantes de zonas de

juntas, mostram tendência de distr¡buiçåo em feixes na área estudada. Juntas assistemáticaS

(ou não sistemáticas), e/ou sistemas correlacionáveis exclusivamente aos dobramentos, näo

däo origem a feixes que possam ser identificados na escala de trabalho (l:250.000).

3.10 Falhas em arenitos porosos

Os falhamentos em arenitos porosos såo caracter¡zados por algumas peculiaridades.

Devido ao comportamento frágil da rocha, dificilmente são encontrados planos ou espelhos

de falha. Do mesmo modo, ¡ndicadores cinemáticos na forma de estr¡as também såo raros.

Diversos autores descrevem o comportamento dos mecanismos de falhamento em arenitos

porosos como Aydin & Johnson (1983), Undeùill & Woodcock (1987), Antonellini et al.

(1994), Fossen (1997), Davis etal. (1999) entre outros.

Aydin & Johnson (1983) descrevem um desenvolvimento seqüencial no processo de

fafhamento em arenitos porosos. Segundo estes autores, três formas de falhamento såo

reconhecíveis: bandas de deformaçäo, zonas de bandas de deformaçäo e superfícies de

descolamento.

As bandas de deformação são caracterizadas pela espessura milimétr¡ca e pelo

comprimento métr¡co. Estas estruturas são extremamente delgadas e apresentam um alto

grau de silicificaçåo, cominuição e deslocamento dos gråos. Outra característica importante é

a dim¡nuiçâo expressiva da permeab¡lidade e porosidade nestas estruturas.

A partir da geraçåo de novas bandas de deformação de mesma atitude e sub-

paralelas há a geraçåo de zonas de bandas de deformaçåo. Estas zonas såo caracterizadas

pela grande quantidade de bandas de deformaçâo em uma área restrita (poucos metros

quadrados). Nas zonas de bandas de deformação, o desenvolvimento de novas bandas

parece interfer¡r no crescimento das bandas mais antigas. lsto é concluído a partir das

deformaçöes nas terminaçöes das bandas de deformaçåo formando padrões em forma de

"rabo de cavalo", anastomosados, curvados e, também, em forma de olhos e sigmóides.

Estas deformaçöes säo úteis em estudos estruturais de cinemática e podem auxiliar o

entend¡mento das bandas de deformação em relação às estruturas regionais.

As bandas de deformaçäo e zonas de bandas de deformaçäo (Aydin & Johnson,

1983) såo caracterizadas pelos pequenos rejeitos em cada banda. Entretanto, a acumulaçåo

destes rejeitos pode resultar em deslocamentos consideráveis de ordem métrica. A principal

distinçäo entre bandas de deformaçåo e falhamentos de pequeno rejeito é a falta de

descontinu¡dades na forma de superfícies discretas. As bandas de deformaçäo têm zonas de
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deformação milimétrica onde verificam-se var¡açöes da granulometria do arcabouço, rotação

e cominuição de grãos. Quando há progressäo do processo deformacional culmina-se,

segundo Aydin & Johnson (1983), com o desenvolvimento de estruturas do tipo superfícies de

descolamento (sþ surfaces), na verdade estas superfícies têm rqjeito apreciável e såo

caracter¡zadas como falhas. Segundo Aydin & Johnson (1983), superfícies de descolamento

são estruturas de deslocamento e descontinuidade formadas principalmente em áreas de alta

concentraçåo de bandas de deformação. Além disso, estas estruturas acomodam grandes

deslocamentos da ordem de várias dezenas de metros.

Bandas de deformaçåo e zonas de bandas de deformação säo estruturas chave no

entendimento do arcabouço estrutural de reservatórios siliciclásticos. Estas estruturas såo

caracter¡zadas como "falhas selantes" e o estudo de seu comportamento petrofísico é

importante para o entendimento das variaçöes de permeabilidade e porosidade nestes

reservatórios. Além disso, estas estruturas demonstram arranjos geométricos relacionados à

sua gênese que podem funcionar como bons indicadores cinemáticos e de regime tectônico.

3.1 I Geocronologia pelos métodos K/Ar e aoAr/3sAr

De acordo com McDougall & Harison (1988), o método l(Ar é baseado na ocorrência

natural de isótopo Íadioativo de potássio 140K¡. Este isótopo de potássio tem um deca¡mento

dual para ooCa e para ooAr, e uma parte que fornece argônio radiogênico 1a0Ar) como produto

filho que é a base para o método de dataçåo K-Ar a partir da sua acumulação ao longo do

tempo geológico.

Segundo McDougall & Harrison (1988), o método 40Ar/3eAr tem como base o método

llAr. Merrihue & Turner (1966 apud McDougall & Harrison, 1988) reconheceram que a

produção de 3eAr a partir da interaçäo de neutrons com 3eK permitia um novo método

poderoso de dataçäo. Esta variação do método llAr é conhecida como aoAr/3eAr. O ttAr

gerado em um reator nuclear a partir de uma amostra com 3eK pode ser medido em um

espectrômetro de massa. O 3sAr derivado do 3eK é designado ttAr6. Da mesma maneira,

outros isótopos de Ar podem ser medidos em um espectrômetro de massa como, por

exemplo, o ooAr e o 364r. O 36Ar é especialmente importante para a coneçäo do aoAr nåo

radiogênico presente no gás. Dessa mane¡ra, segundo McDougall & Harrison (1988), a razão
o0Ar,"¿¡on¿n¡"o,/3eAr6 pode ser obtida e é proporcional a idade l(Ar.

' As vantagens do método ooAr/t'Ar são a análise de um único elemento o que dispensa

a análise do K, a quaf poderia ser fonte de imprecisôes analíticas ou amostrais. Outra

vantagem é a maior precisão do método em relação ao método l(Ar já que as determinações

com o espectrômetro de massa säo mais precisas do que as determinaçóes por outras vias

como as utilizadas para o K. Entretanto, a maior vantagem do método, segundo McDougall &

Harrison (1988), é o fato de que a liberação do argônio nåo precisa ser feita por fusåo total,
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mas pode ser feita a partir do aquecimento gradual (sfep heating). Desse modo, a partir dâs

etapas de aquecimento gradual podem ser feitas deteminaçöes isotópicas que permitem a

interpretação da distribuição dos isótopos de Ar na amostra. Dessa forma, segundo

McDougall & Harrison (1988), o método baseia-se na liberaçäo do argônio por processos de

difusåo termal em um sistema de vácuo à medida que a amostra é aquecida. Durante o

aquecimento gradual o 404r."¿¡on6n¡"o e o 3eAr säo liberados nas mesmas proporçôes em funçåo

dos seus coeficientes de difusão semelhantes; dessa maneira as idades para cada extraçäo

seråo constantes. Assim, os espectros de mesma idade são caracter¡zados como indicativos

de um sistema fechado e termalmente não perturbado desde a cristalização.



39

CAPíTULO 4

RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSOES

Ao longo do estudo foram encontradas 25 ocorrências de arenito asfáltico em

aproximadamente 15 localidades diferentes. Entre essas, foram descritas três novas

ocorrências. A apresentaçäo dos resultados segue a cronologia de desenvolvimento da

pesquisa.

4.1 Ocorrências visitadas

4. 1 .1 Aspecto geral - principais ocorrências

Em quase todas as oconências visitadas, o arenito asfáltico aflora em áreas

desprovidas de vegetaçåo, pois esta não encontra condiçöes para sua implantaçåo. Em

geral, as ocorrências são encontradas em áreas íngremes, cortes do terreno ou meía-

encostas. Näo foram encontradas ocorrências em topo de morros ou fundo de vales. Duas

ocorrências visitadas foram mineradas, a partir de escavações à céu aberto (Anhembi e

Itatigue), atualmente desativadas e abandonadas.

As ocorrências têm como rocha armazenadora arenitos da Fm. Pirambóia. Apenas em

uma das oconências, a armazenadora é composta por arenitos da Fm. TatuÍ (Jacutinga).

Entre as ocorências visitadas, a estrutura sedimentar mais comum é a estratificaçåo

ctuzada de médio e grande porte. A tangência na base da estratificaçáo é encontrada na

ocorrência Betumita provavelmente devido a presença de paredes decamétricas expondo os

arenitos asfálticos.

As amostras de mäo säo coesas devido à ação cimentante dos hidrocarbonetos. A

composição dos arenitos é quartzosa com grãos variando de granulometria média a grossa,

esfericidade moderada, subarredondado com contatos côncavo-convexo, a maturidade é

variável entre as diversas ocorrências, submatura a matura. A distribuiçäo do hidrocarboneto

no arenito não é sempre homogênea, que proporciona diversos aspectos às amostras de

mäo. Estas amostras têm aspectos maciços, listrados e pintalgados. Estes aspectos são

originados devido às diferentes estruturas sedimentares dos arenitos, que causam variaçöes

nas condiçöes de permeabilidade e porosidade. Em geral, apresentam estratos centimétr¡cos

e algumas vezes milimétricos.

Nas amostras de mão notou-se a presença de pequenas fissuras preenchidas por

óleo. Estas f¡ssuras têm larguras milimétricas e comprimentos centimétr¡cos. Ao redor destas

fissuras nota-se melhor preenchimento dos poros do arenito (Figura 4.1).
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Figura 4.1: Detalhes das amostras de mäo do arenito asfáltico.

Em lâmina delgada nota-se a ausência de h¡drocarbonetos nas porçöes preenchidas

por mater¡al argiloso (Figura 4.2). Em algumas lâminas nota-se a presença de porosidade näo

preenchida por betume, matriz ou cimento (Figura 4.2). É interessante observar a variaçåo

nos tipos de contato de gråos do arenito Pirambóia e do arenito Tatuí. A ocorrência Jacutinga,

em areníto da Fm. Tatuí, tem contatos suturados e côncavo-convexos (Figura 4.3). As outras

ocorrências, em arenito da Fm. Pirambóia, têm contatos mais frouxos, variândo de côncavo-

convexo até gräos flutuantes (Figura 4.3).



A: Matriz argilosa (seta) obliterando a porosidade
primária, o betume aparece em preto. Ocorrência do
Morro do Bofete.

D: Presença de camadas de material, argiloso
(matriz) obliterando a porosidade em função de
estruturas sedimentares. Oconência ltatigue

B: Presenga de camadas de material argiloso
(matriz) obliterando a porosidade em função de
estruturas sedimentares. Oconência Nhaíva.

F: Presença de betume, em preto,ocupando a
porosidade primár¡a e em azul poros remanescentes
sem preenchimento. Ocorrência do Morro do Bofete.

C: Variação no preenchimento de betume em funçäo G: Variação de granulometria observada na
da variaçäo de granulometria. Morro do Bofete. ocorrência do Morro do Bofete.

Figura 4.2: lmagens de amostras de arenito asfáltico em lâminas delgadas.
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Em princípio conclui-se que o processo de compactaçåo e diagênese estava mais

adiantado no arenito Tatuí em relaçåo ao arenito Pirambóia no tempo da chegada dos

hidrocarbonetos na rocha reservatório. O arenito Tatuí já estava soterado pelos sedimentos

das Formaçöes Teresina e Pirambóia. Já os contatos mais frouxos dos gråos de arenito da

Fm. Pirambóia indicam que o processo de compactaçåo existia mas não tinha a mesma

intensidade como da Fm. Tatuí.

A: Contatos côncavo-convexo. Ocorrência C: Contatos pontuais. Ocorrência Sobar.
Sobar.

B: Contatos com gräos suturados (seta).
Ocorrência de Jacutinga.

Figura 4.3:Tipo de contatos de gräos observados em lâminas delgadas, amostras de arenito asfáltico.

A Tabela 3 apresenta um resumo das observações texturais em lâmina delgada de

algumas ocorrências A ausência de hidrocarbonetos nos estratos está principalmente

relacionada a porçöes onde os poros eståo preenchidos por matriz.

Experimentalmente, foi testada a determinaçåo da porosidade de uma amostra de

arenito asfáltico. O método empregado utiliza a imagem de uma amostra de arenito e

determina, por classificaçåo de imagem, a porcentagem em área de poros preenchidos por
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betume e de poros vazios. O sistema utiliza uma imagem color¡da no sistema RGB em uma

escala de 256 tons para cada canal (Red, Green, BIue). A definição dos elementos de

interesse (poros com betume e poros vazios) é feita a partir de amostras indicadas pelo

operador do sistema. Para cada amostra é reconhecido o limiar para cada canal de cores, o

programa então expande a amostra para todos os elementos da imagem þlxeþ com os

mesmos limiares para cada tom. A determinação da porcentagem de área é feita a partir da

contagem de plxels da característica de interesse sabendo-se a quantidade total de p,xels da

imagem.

Tabela 3: Observações em låmina delgada.

Para o ensaio foi utilizada uma lâmina de arenito asfáltico do Morro do Bofete. Nesta

lâmina, foram coletadas 7 imagens (amostras) com aumento de 25 vezes do microscópio

óptico, luz não polar¡zada. As imagens (Figura 4.4) foram adquiridas por uma câmera digital

Leica e processadas no softwares QWIN Leica.

O resultado (Tabela 4) demonstra um valor médio de cerca de 1 1 % de poros

preenchidos por betume e cerca de 3olo de poros vazios. É interessante notar que há grande

dispersåo na comparação entre valores de poros preenchidos e poros vazios. Ëm uma das

amostras a porcentagem de poros vazios é maior do que a de poros preenchidos por betume.

Este fato demonstra que embora houvessem poros vazios o betume não os preencheu,

provavelmente devido a sua alta viscosidade.

Tabela 4: Porosidade do arenito asfáltico medida em lâmina delgada, Morro do Bofete.

o/o em área
Amostrâ etumê Vàz¡o

o.11
2

+1 o.5 /
4
c 1l 4.52
6 13.4
/ 11.I
Valor médio 11,26 2.90

9COfrencta (jrånur {mm, seteç6o Mâturldsdê

cc-204 nalt¡fc

CÇ.208 M. Eofete 0,29 malurc

çc-zlA Ital¡gue o,2? alla subar€d mu¡lo bem

cc-218 llaliguo o,25 subarred

Jaculrng¿ o,42 arfedond mu¡lo b€m sulurado

Jacul¡

cc'234 SoÞar 0,19 modêreda â âllâ arredond. moderado

ÇÇ-z4A NhaivÉ o,24 moclerada a alta subarred mu¡lo b6m si¡pc

u,t2 moderado a poþre Ponlual

cc-24c s/óleo:0.14

ponlual a concav, e

imbricamenlo
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Segundo os resultados de ensaios de porosidade apresentados por Franzinelli (1972),

o valor máximo de freqüência de amostras com asfalto tem valores de porosidade total que

variam de 45 aSOo/o. Segundo Roncaratti (1971, apud Franzinelli 1972), a porosidade efetiva

no poço 9-PAA-|-SP varia de 20 a 32o/o aproximadamente.

Figura 4.4: lmagens da låmina de arenito asfáltico do Morro do Bofete utilizadas para determinação de
porosidade.
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4.1.2 Localização das ocorrências

As ocorrências sáo encontradas em mais de lS localidades no Estado de Såo Paulo

(Fígura 4.5), localizam-se ao sul do Rio Tietê e à norte do rio Paranapanema, afloram nos

municípios de Angatuba, Guareí, Bofete e Anhembi (Tabela 5).

Tabela 5: Localizaçäo das ocorrências de arenitos asfálticos.

Ocofrêncla E (rr) N (ln) Cota Dlque åssoclsdo Espessura Prof, Tereslna Prof. mâx.

Jacutingal 789316 740606 660 Não

Itat¡gue'? 780238 7412922 702 Nåo

Nha¡va'z 786034 7415501 703 S¡m(NE)

769878 7413118 625 Não

769534 7414274 645 Não

sobâr lll'? 771234 74f5906 630 Não

Bairo Quêbra'? 787292 7420877 703 Näo

Fâz6nde s¿lo Jorgs'? 7a3226 74317as 569 s¡m(NE)

Faz€nda são Jorge ll2 7A2gO2 7432310 536 slm (NE)

I\¡orro do Bofeloz 783254 7432376 544 Sim(N)

lvorro do Bofoto ll'? 783150 7432514 553 Sim (NE)

Moro do Bofet€ lll2 783412 7432378 553 S¡m (N)

Morro do Bof€lê lV? 783450 7432402 558 S¡m (N)

Bakro da Mlha2 782274 7432619 543 S¡m (NE)

Be¡rro da [4i¡a ll'? 782259 7432660 540 sim (NE)

Bair.o dâ Mina lll' 7A229O 7432636 539 Sim (NE)

Esl.ada da M¡na'? 782530 7432650 539 S¡m (NE)

Eslrada da Mina llz 782439 7432752 551 Sim (NE)

Piapa?'2 783650 7471000 577 Näo

Moquém'1 803648 747A267 547 Sh(NE)

Moquém ll'? 8O4O14 7478826 535 S¡m(NE)

806036 7479911 525 Sim (NE)

Fazênda Rlbo¡rão Claro2 ao7271 7483403 528 Não

Braço da Represa2 787587 7482382 472 Não

783460 7488200 455 Não

Porlo Marl¡nÊ'z 777619 7488660 453 Slm(NW)

*Ocorências näo v¡s¡tadas; (1) Reservatório Tatuf; (2) Reservatór¡o P¡rambó¡a.

O acesso a algumas ocorrências é feito facilmente pela densa rede viária da regiäo,

entretanto algumas são acessíveis apenas após caminhadas.



5æ0 0 5000

mokoS

e
<Þô
ts.

<)
<Þo

Þ-

Ioool
ti

ô
¿5
Õø
È

oÕô
Þ..

rì-

o

\o
F

ôco
È.

ç
E
ççr

oooô-
F

eoÕ
N
r

ôo(,o-

Figura 4.5: Localização das principais ocorrências e geologia da área.
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A citaçåo de ocorrências de arenitos asfálticos é feita desde os trabalhos de

prospecção mais antigos na área como Collon (1897), Washburne (1930) e Ol¡ve¡ra (1920);

entretanto, todos carecem de uma apresentaçåo sistemática das ocorrências incluindo sua

localizaçåo, à exceção do trabalho de Franzinelli (1972). Essa autora apresenta um estudo

das oconências de arenitos asfálticos no Estado de São Paulo, incluindo descriçäo dos

afloramentos de aÍenitos asfálticos no Estado de Säo Paulo e mapa de localização na escala

1 :100.000.

A área está completamente inserida na Bacia do Paraná, em sua borda leste, na

Depressåo Periférica. De modo geral, a topografia é pouco acidentada, contudo há áreas de

escarpa com desníveis de até 300 m como na Serra de Botucatu. A área é coberta por uma

rede de drenagem estruturada e relacionada a condicionantes geológicos. Em relação à

cidade de Botucatu, as ocorrências à nordeste estão próximas da calha do Rio Tietê, já as

ocorrências da porçäo sul estão na região da Seffa de Angatuba. A F¡gura 4.6 apresenta em

detalhe a localizaçåo das principais ocorrências de arenitos asfálticos.

Distinguem-se duas regiöes principais de ocorrências de arenitos asfálticos na borda

Ieste da Bacia do Paraná. Uma regiäo ao norte da cuesfa de Botucatu (Planatto Residual de

Botucatu) chamada área Anhembi ou Alto de Anhembi localizada na depressåo do Rio Tietê,

nas cercanias da cidade de Anhemb¡, junto à represa de Barra Bon¡ta, Rio Tietê.

A outra região localiza-se à sul do Planalto de Botucatu, na regiåo denominada área

Jacu ou área da estrutura do Jacu. Esta área localiza-se na depressão do Rio Paranapanema

com ocorrências nas cercanias da cidades de Guareí, Angatuba e junto à Rodovia Castelo

Branco no município de Bofete.

Um elemento importante na área do Jacu é a presença de altos estruturais com

afloramento em rochas permianas em meio a rochas triássicas. Estas estruturas eståo

provavelmente relacionadas a zonas de fraqueza como falhamentos regionais. A estrutura

geológica mais proeminente é o Alto Estrutural de Sobar também chamado de Domo de

Carlota Prenz, que ocorre na porçäo sul da estrutura do Jacu (Figura 4.5). A estrutura do

Jacu é uma morfoestrutura com um padråo anelar de drenagem e diâmetro de 20 km (rios

Santo lnácio e Capivari) e com padräo radial externo de drenagem (Rio Antônio José e

Ribeiräo da Restinga).

A área do Alto de Anhembi é caracterizada também pelo afloramento de rochas

Permianas em meio a rochas tr¡ássicas. Há uma forte estruturaçäo de direçäo NW com

estruturas NE menos freqüentes. A região ao noroeste da cidade de Anhembi é caracter¡zada

por uma expressiva anomalia de drenagem na forma de semi-circunferência formada pelo R¡o

Alambari e por um braço da Represa de Barra Bonita, nesta anomalia de drenagem também

säo observadas drenagens radiais como o Ribeirão Água do Monjolo e Córrego Barreirinho.



Figura 4.6: Detalhe da localizaçäo das principais ocorrências de arenitos asfálticos. (A) Porto Martins &
Volta Grande; (B) Betumita & Moquém; (C) Morro do Bofete; (D) Nhalva & ltatigue; (E) Sobar; (F)
Jacutinga. lmagem Landsat 7 ETM+ banda pancromática de 29 de novembro de 1999.
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4.1.3 Porto Martins & Volta Grande

A ocorrência de Porto Martins localiza-se às margens da Represa de Barra Bonita, no

Rio Tietê (Figura 4.64). O acesso dá-se pela estrada Botucatu - Santa Maria da Serra

(Rodovia Geraldo de Barros). A ocorrência de Volta Grande localiza-se também em barranco

nas margens da represa de Barra Bonita, sendo acessível somente por via fluvial.

O arenito asfáltico aflora em um barranco da represa, cota 453 m, nas proximidades

da Vila de Porto Martins. Em função do nível do reservatório, paÍte do afloramento fica

submerso. O afloramento tem um comprimento de aproximadamente 200 m e uma espessura

aparente de I m. A cerca de 20 metros à leste do principal afloramento da oconência de

Porto Martins aflora um dique de diabásio de direçäo NW. Entretanto, junto ao dique o arenito

asfáltico aflora em apenas um de seus lados.

O betume está impregnado em arenitos da Formaçåo Pirambóia com estratificaçöes

cruzadas de grande porte, granulometria média a grossa e grãos bem selecionados.

Topograficamente acima do arenito asfáltico, aflora um nível de conglomerado de

matriz arenosa com seixos subarredondados, subangulosos de provável origem fluvial. A

maior parte dos seixos (80%) é composta por quartzito, as dimensöes variam entre 0,5 e 5

cm, o restante é composto por siltitos e arenitos. A matriz varia de areia fina a grossa com

presença de grânulos milimétr¡cos mal selecionados, angulosos de quartzo. Aparentemente o

conglomerado tem uma deposição recente em relação aos arenitos acumuladores, em

princípio atribui-se esta lente conglomerática ao processo de deposição da Formaçåo Rio

Claro (Terciário-Quaternário).

4.1.4 Betumita, Moquém e Moquém ll

A ocorrência Betumita localiza-se no sítio Agostinho Gonçalves (desmembramento da

antiga Fazenda Moquém), em um afluente da margem esquerda do Ribeirão dos Pintos no

município de Anhembi (Figura 4.68). A ocorrência situa-se na cota 550 m. Próximo desta

ocorrência, o arenito asfáltico aflora em dois afloramentos menores: Moquém e Moquém ll. A

ocorrência Betumita é a mais expressiva da área de estudo. Thomaz Filho (1982) apresenta

um volume cubado de aproximadamente 5.712.000 baris de óleo.

O betume está impregnado em arenitos da Formação Pirambóia, que apÍesentam

estratificaçöes cruzadas de porte métrico (Figura 4.7). Ver¡ficam-se porções decamétricas de

arenitos asfálticos maciços intercalados com arenitos asfálticos listrados. Steveaux ef af
(1980) apresentam uma descrição da frente de lavra de 150 metros de comprimento e 20

metros de espessura, contendo 2 maciços (homogêneos) de arenitos asfáltico intercalados

com bancos de arenitos estr¡ados e estéreis. De acordo com o relatório, a parte inferior desta

unidade inicia-se por um banco de arenito homogêneo, bem preenchido, apresentando

estratificação plano-paralela e cruzada de pequeno porte, passando para uma seqüência
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formada por arenito síltico branco amarelado, apresentando uma diminuiçäo do grau de

saturação de óleo em direçåo ao topo até tornar-se completamente estéril. Ainda de acordo

com Sfeveaux et a/. (1980), sobrepõe-se a esta seqüência basal, um banco de arenito

asfáltico, homogêneo, compacto, com espessura máxima de 5 metros apresentando contato

brusco na porçåo superior com o arenito laminado estéril, exibindo estrutura plano-paralela.

Estes bancos de arenitos impregnados, não apresentam continuidade física lateral o que

dificulta sua avaliaçåo. Finalmente, no topo da seqüência, tem-se um capeamento areno-

argiloso de cor cinza escuro, com uma espessura variando de 1 a 4 metros.

,7:1,:+7

Figura 4.7: Lavra abandonada na ocorência Betumita. Observa-se estratificações cruzadas de grande
porte preenchidas por hidrocarbonetos.

Segundo Steveaux et ql. (198O), a Petrobrás realizou furo de sondagem g-PAA - 13 -
SP, próximo a Betumita, detectando presença de óleo no intervalo de 15 a 47,5O metros de

profundidade. A sondagem alcançou o topo da Formaçäo Teresina aos 130 metros de

profundidade.

A ocorrência localiza-se no flanco nordeste do Alto de Anhembi (foi interpretado em

imagem Landsat 7 ETM+ um lineamento a leste da ocorrência). O Alto de Anhembi encontra-

se a oeste desta ocorrência, o contato da Fm. Teresina com a Formação Pirambóia aflora a

alguns quilômetros da oconência (aproximadamente 5 km). Thomaz Filho (19b2) cita a

descoberta de um dique de diabásio nåo aflorante a partir de campanha de sondagem da
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Petrobrás na área de ocorrência. O autor observa que o dique agiu como barreira a migração

lateral do óleo e como caminho de migração vertical.

Segundo informaçöes do sitiante Agostinho Gonçalves, superficiário, a exploraçåo da

Mina Betumita ocorreu a partir da metade da década de 1930 até aproximadamente 1954.

Havia uma estrutura mineira montada no local incluindo 2 britadores à vapor, o minério era

utilizado basicamente para pavimentação. A Figura 4.8 é uma gravura (autor desconhecido)

na qual observam-se as instalaçöes dos britadores e escritórios da mina. Esta gravura foi

encontrada na casa do sitiante Agostinho Gonçalves.

Figura 4.8: lnstalaçöes de britagem do arenito asfáltico da mina Betumita.

A ocorrência Moquém localiza-se no Sítio Moquém (desmembramento da antiga

Fazenda Moquém), a cerca de 2 km a oeste da ocorrência Betumita, na cabeceira do córrego

Moquém, próximo ao Morro Amarelo, em um afluente de sua margem esquerda. A ocorrência

localiza-se em um pasto no alto de um morro, na cota 550m.

A ocorrência é composta por arenitos da Formação Pirambóia de granulometria média

de cor cinza escuro com porçöes homogêneas e porçöes listradas, esta ocorrência tem uma

espessura aflorante de aproximadamente 5 a 6 metros. É interessante observar a presença

de cupinzeiros de cor cinza escuro e textura semelhante ao arenito asfáltico que auxiliam a

mapear a distribuiçäo espacial da ocorrência, fora da área de ocorrência do arenito asfáltico

os cupinzeiros têm cores que variam do vermelho ao amarelo.

Em algumas porçöes da área de ocorrência, nota-se a presença de solo avermelhado

escuro. Além disso, foram encontrados clastos de arenito com cimentaçäo ferruginosa, estes

clastos, aliados à ocorrência de solo avermelhado, podem ser indícios da presença de rochas

Ll 1,,, ,. â" ù,.\. ' ,*\'iã(\,.,,.'t..
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básicas em subsuperfície ou aflorantes na área. Levantamento magnetométrico de campo

confirma esta sugestão. A partir dos dados aeromagnéticos, pode-se observar que a
ocorrência Moquém encontra-se junto a um alto magnético que é outra evidência de corpos

básicos na área da ocorrência. A partir da ¡magem Landsat 7 ETM+ fo¡ interpretado um

lineamento de direçåo NW junto a ocorrência, também há uma alinhamento de altos

magnéticos na mesma direçåo e posição deste lineamento interpretado.

A proximidade e características dos afloramentos sugerem continuidade genética

entre as ocorrências Betumita e Moquém, o que demonstra a grande extensäo espacial da

ocorrência de arenito asfált¡co, caso näo houvesse erosåo que provavelmente destruiu a

continuidade física da ocorrência como um único elemento.

4.1.5 Morro do Bofete, Fazenda Säo Jorge, Bairro da Mina e Estrada da Mina

Estas ocorrências estão dentro de uma área de cerca de '1.5OO.OOO m2. As cotas

topográficas das ocorrências variam de 540 até 570 m. Devido à proxim¡dade e distribu¡ção

espacial destas ocorrências, supöem-se sua continuidade lateral. Dessa forma, pode-se tratar

de um único grande volume impregnado e posteriormente dissecado. A Figura 4.9 é um

esboço geológico do entorno das ocorrências na área do Morro do Bofete. Esta área tem uma

forte estruturação com lineamentos NE e NW.
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Figura 4.9: Esboço geológíco das ocorrências do Morro do Bofete.

Na área de afloramento destas ocorrências há presença do sistema linear Torre de

Pedra - Guareí (Steveaux et al., 1980), cuja direçäo principal é aproximadamente N20-30E. A

partir de dados aeromagnetométr¡cos interpreta-se um alto magnético de direçåo N50W junto

a área, este alto está relacionado às rochas básicas aflorantes no Morro do Bofete, intrusöes

näo aflorantes e falhas.

O afloramento do Morro do Bofete tem um nítido padrão de fraturamento (Figura

4,104), também encontrado nas ocorrências do Bairro da Mina. Este fraturamento tem

d¡reçåo N30W, é freqüente a presença de bandas de deformação de direção N10-308 de

comprimentos métrico e largura milimétrica. Na Figura 4.108 há bandas de deformaçäo onde

desenvolvem-se fraturas. É importante observar que as bandas de deformaçåo não säo

preenchidas por óleo (Figura 4.10C), estas estruturas foram geradas em eventos tectônicos
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pré migraçåo secundária. A direçåo N10-308 das bandas de deformaçåo provavelmente

eståo relacionadas à reativaçåo de estruturas do embasamento.

, ,ì,\. 
.,

') l'\
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Figura 4.10: Fraturamento na ocorrência Morro do Bofete. (A) Padrão de fraturamento NWNE. (B)
Detalhe de fraturas geradas a partir de bandas de deformação, indicadas pelas setas. (C) Bandas de
deformaçäo não preenchidas por hidrocarbonetos.

Em todas estas ocorrências o betume encontra-se em arenitos da Formação

Pirambóia que apresentam granulometria média e estratificaçöes cruzadas de médio e

grande portes, além de estratificações plano-paralelas. O contato da Fm. Pirambóia com a

Fm. Teresina ocorre a cerca de 100 m NE da ocorrência da Fazenda Säo Jorge e está na

cota topográfica de 540 m. As ocorrências do Morro do Bofete, Bairro da Mina e Faz. Såo

Jorge eståo localizadas em blocos baixos de falhas (Figura 4.11). Estas falhas têm direções

aproximadas NE e NW e foram intrudidas por rochas vulcânicas.
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Figura 4.11: Perfil geológico esquemático na área do Morro do Bofete.

4.1.6 ltatigue ou Guareí I

A ocorrência de ltatigue localiza-se no município de Guareí, bairro de Capela Velha,

próximo à capela Nossa Senhora Aparecida (Figura 4.6D). A ocorrência está situada na cota

710 m. Durante a década de 40 foi explorada pela Companhia ltatigue S.4., para produção

de gasolina a partir do arenito asfáltico (CNP, 1944).

De acordo com Steveaux et al. (1980), a ocorrência ltatigue localiza-se próximo a um

homoclinal, condicionada por falhas e diques de diabásio. Franzinelli (1972) citou a
ocorrência posicionada na borda de um bloco levantado, onde a Formação Teresina estaria

aflorando no vale próximo à área de ocorrência. O esboço geológico (Figura 4.12), mostra o

contato da Formação Teresina com a Formação Pirambóia a poucos metros da área da

ocorrência. Neste esboço pode-se oþservar lineamentos NE e NW na área de afloramento

dos arenitos asfálticos. Os lineamentos aeromagnéticos na área såo essencialmente de

direção NE.

A interpretação de imagens de sensoriamento remoto (ETM+ Landsat 7) demonstra a

presença de um lineamento de direçäo NW que passa junto ao vale, onde localiza-se a

ocorrência de ltatigue (Figura 4.12), e um lineamento NE à leste da ocorrência. A partir dos

dados aerogeofísicos, pode-se oþservar a presença de um expressivo alto magnético ao

norte da ocorrência que evidencia a presença de um corpo de rocha básica em sub-

superfície. Este corpo de dimensöes quilométricas é aflorante a aproximadamente 5 km a

nordeste da ocorrência

O Arenito Asfáltico ocorre, na Formaçåo Pirambóia, em arenitos de granulaçäo média

a grossa, grãos foscos bem arredondados e bem selecionados, com estratificaçöes cruzadas

métricas, pouco fraturado e bastante coeso (Figura 4.13). Na porçäo superior do afloramento,

o arenito asfáltico é homogêneo; na base do afloramento, há forte listramento (camadas

alternadas com e sem betume). Em campo, notaram-se camadas sem asfalto onde a areia é

fina, já nas camadas com asfalto a areia é de granulometria média a grossa.
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Figura 4.12: Esboço geológico das ocorrências de ltatigue e Nhaiva.

Figura 4.13: Aspecto da ocorrênc¡a ltatigue. Alternância do preenchimento por hidrocarbonetos em
camadas eólicas e de interdunas.
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4.1.7 Nhaíva ou ltatigue ll ou Guareí ll

A ocorrência de Nhaíva localiza-se à noroeste da cidade de Guareí, próximo ao Sítio

da Jazida ll (Figura 4.6D). A ocorrência está na cota 700 m em um terreno bastante íngreme,

no fundo do vale corre o Ribeiråo da Areia Branca.

Foi interpretado um lineamento estrutural NW e um NE junto à ocorrência (ETM+

Landsat 7), os quais nåo foram reconhecidos em campo (Figura 4.13). Nos dados

aeromagnéticos é possível observar a forte anomalia magnética, próxima à ocorrência,

causada por corpos básicos aflorantes nas imediaçöes e prováveis corpos básicos em sub-

superfície.

A Formaçäo Teresina aflora a poucos metros abaixo da ocorrência (15 m), o contato

da Formaçäo Teresina com a Formaçåo Pirambóia ocorre na cota 685 m.

Verificam-se condiçöes geológicas muito parecidas entre a ocorrência de ltatigue e a

ocorrência Nhaíva. Steveaux et al. (1980) sugerem que esta ocorrência seja um

prolongamento lateral da ocorrência ltatigue.

O afloramento de arenito asfáltico apresenta betume impregnado em arenito

estratificado da Formaçäo Pirambóia. Ocorrem estratificaçöes cruzadas de médio a grande

porte (Figura 4.14). Nas estratificações cruzadas, o arenito asfáltico tem aspecto listrado

devido à matriz argílosa que impediu o preenchimento completo dos poros pelos

hidrocarbonetos.

Figura 4.14: Aspecto do arenito asfáltico, ocorrência Nhaíva. (A) Estratificações cruzadas preenchidas
por óleo, aspecto listrado. (B) Peturbação das estratificaçöes, evidenciada pelo preechimento por
hidrocarbonetos, na forma de canais centimétricos.

Os arenitos asfálticos também apresentam-se com pequenas pintas (centimétricas)

nåo preenchidas, além de canais, geralmente verticais, também näo preenchidos. Em ambas

feiçöes há presença de matriz que oblitera os poros.

Entre os aspectos condicionantes presentes em ambas ocorrências, destacam-se:
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prox¡m¡dade de um alto magnético;

proximidade do contato Pirambóia/Teresina (aproximadamente l5 acima do contato),

ou seja, próximo à base da Formação Pirambóia;

presença de l¡neamentos (falhamentos/basculamentos) nas proximidades;

alojamento do betume em fácies eólica da Formação P¡rambóia.

4.1 .8 Sobar ou Carlota Prenz

A ocorrência da Fazenda Sobar localiza-se ao norte da cidade de Angatuba, a

sudoeste da Represa Capivari, em um afluente da margem esquerda do Rio Capivari

chamado Ribeirão do Sargento, na d¡visa dos municípios de Guareí e Angatuba (Figura

4.6E).

MFmse'.ûaeml :,*l''E*I": .., i
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Figura 4.15: Esboço geológico da ocorrênc¡a do Sobar. As ocorrências localizam-se próximo à área de
afloramento da Fm. Teresina, na região do Domo de Carlota Prenz.

Na F¡gura 4.15 há três ocorrências próximas ao afloramento da Fm. Teresina. Nesta

regiäo aflora a estrutura dômica de Carlota Prenz. As três ocorrências estão relacionadas a

fineamentos NS localizados no flanco sul da estrutura do Jacu. Um importante lineamento
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aeromagnético NE corta a área de afloramento dos aren¡tos asfálticos. Este lineamento está

relacionado à Soleira de Angatuba (Fúlfaro, 1967) que aflora na regiäo.

Em campo, foram encontrados três pontos distintos de afloramento de arenitos

asfáltícos, não se pode observar se há continuidade de acumulaçåo entre os pontos (Figura

4.15). No primeiro ponto de ocorrência (ocorrência Sobar) o arenito asfáltico aflora no chão

da estrada em área de reflorestamento. Em campo, afer¡u-se uma espessura de 7,80 m de

arenito asfáltico. Nas proximidades da ocorrência encontra-se o contato entre a Formação

Pirambóia e a Formaçäo Teresina, cota 615 m. Define-se que o arenito asfáltico encontra-se

na base da Formaçäo Pirambóia aproximadamente '10 m acima do contato.

4.1 .9 Jacutinga

A ocorrência de Jacutinga localiza-se a sudoeste da cidade de Guareí, próximo à

Escola do Bairro do Serrito, a 300 m ao norte da Capela Santa CÍuz (Figura 4.6f).

Segundo Steveaux ef a/. (1980), esta ocorrência localiza-se no "Domo" de Jacutinga.

Não foram observadas estruturas lineares em afloramento junto à ocorrência de Jacutinga.

Na regiåo, foram interpretados lineamentos (ETM+ Landsat 7) de direçåo leste-oeste a

aproximadamente 1,5 km da ocorrência. Também såo observados altos magnéticos a

aproximadamente 4 km a nordeste e a sul da ocorrência. A região da ocorrência tem uma

valor intermediário de susceptibilidade magnét¡ca e nåo apresenta anomal¡as magnét¡cas;

portanto, deduz-se a inexistência de grandes corpos de rochas básicas, em subsuperfície,

próximos à ocorrência.

O arenito asfáltico aflora na cota 660 m, em um barranco de riacho a a

aproximadamente 1,5 m de profundidade. A vegetaçåo densa impediu uma melhor avaliação

do afloramento.

No topo do afloramento, o betume está impregnado em arenito grosso de seleção boa,

gråos suba¡gulosos e aspecto maciço. Este tem espessura de aproximadamente 5 m.

Abaixo desta ocorrência encontra-se um arenito asfáltico listrado com 0,3 m de espessura e

grãos de quartzo grossos. Abaixo aflora aren¡to médio de coloraçäo amarela com niveis

síltico argilosos. Este arenito é estéril e apresenta estratificação plano-paralela. Não foram

notadas fraturas no afloramento, possivelmente devido ao intenso intemperismo e vegetação

que recobr¡a quase todo afloramento. Entretanto, nas amostras de mão foram notadas

pequenas fraturas preenchidas por betume.

Nesta ocorrência, o betume impregna os arenitos da Fm. Tatuí. Pelas características

observadas em campo, irata-se provavelmente da camada lbicatu ou conglomerado Pitanga.

Segundo Franzinelli (1972), lrês sondagens efetuadas pela Petrobrás revelaram que esse

afloramento é restrito a uma lente de areia grossa da Formaçåo Tatuí.
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4.2 Geofísica

4.2.1 Gravimetr¡a

Além dos dados reg¡ona¡s obtidos, foi realizado um levantamento gravimétrico em uma

regiáo na porção sul da área de estudo. Este levantamento visou a obtençäo de dados da

área ¡nterpretada, através de imagem de sensoriamento remoto, que se configura

geomorfologicamente como uma estrutura anelar, ao norte da cidade de Angatuba, oeste de

Guareí e sul de Pardinho. Na regiäo localiza-se o domo de Carlota Prenz e o Estrutura do

Jacu, as pr¡ncipais drenagens na área säo o Rio Guareí e Córrego Jacu.

, Foram levantados 372 pontos gravimétricos terrestres (Figura 4.16) utilizando-se um

gravímetro Lacoste & Romberg. A regiåo coberta pelo levantamento tem uma área. de

aproximadamente 1225 km2, configura-se geometricamente como um quadrado de

aproximadamente 35 km de lado.

A base gravimétr¡ca utilizada localiza-se na cidade de ltapetininga, na lgreja Nossa

Senhora dos Prazeres (Lat -23,5928; Long -48,0415), Praça Duque de Caxias. O gravímetro

é colocado no patamar, ao lado de uma coluna na entrada principal da igreja, à direita de

quem entra. A altitude no local é de 660 m e a gravidade é 978,63428 cm/s2. A base faz parte

da Rede Gravimétrica Fundamental do Estado de São Paulo (RGFESP).

A última fase de levantamento de dados gravimétricos em campo ocorreu na área de

afloramento do Alto Estrutural de Anhembi. Esta área localiza-se na porção norte da área de

estudo, junto à represa de Barra Bonita no Rio Tietê.

Nesta área foram levantados 163 pontos gravimétricos terrestres (Figura 4.17)

util¡zando-se novamente o gravÍmetro Lacoste & Romberg do lnstituto de Geociências e

Ciências Exatas da UNESP em Rio Claro. A regiåo coberta pelo levantamento tem uma área

de aproximadamente 614 km2, configura-se geometricamente como um retângulo de

aproximadamente 31,5 km de base e 19,5 km de altura.

A base gravimétrica utilizada localiza-se na cidade de Bofete, na lgreja Nossa

Senhora da Piedade (UTM E 780863m; UTM N 7 442458m, Mer¡diano Central -51). Esta base

gravimétrica foi transferida nos primeiros dois dias do levantamento, a part¡r da base

gravimétrica de ltapetininga.

O processamento das informações obtidas em campo foi feito utilizando um

microcomputador portátil com processador Pentium de 700 Mhz. A partir da utilização deste

equipamento em campo, foi possível avaliar as anomalias gravimétr¡cas e sua distribuição

espacial, voltando aos pontos levantados e verificando os valores de le¡tura rapidamente.

O programa utilizado foi o REGRAV (Sá, f 994), que permitiu o rápido processamento

das observaçöes para as correções da deriva instrumental e da atração lun¡-solar, além da

transformaçäo de coordenadas e cálculo das anomalias gravimétricas (Bouguer).
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Com o banco de dados de anomalias Bouguer obtido no IAG/USP, foi feita a

interpolaçäo utilizando o método da mínima curvatura. Optou-se por uma grade de

aproximadamente 2500 metros de lado para cada elemento. Este valor foi escolhido em

funçåo da densidade de amostragem deste banco de dados.

Figura 4.16: Distribuiçäo dos pontos de leitura de observações gravimétricas - ârea Jacu. lmagem
ETM+ Landsat 7 banda pancromática, coordenadas em metros.
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Figura 4.17: Distribuição dos pontos de leitura de observações gravimétricas - área Anhembi. lmagem
ETM+ Landsat 7 banda pancromática, coordenadas em metros.

Com os dados do levantamento de campo, foram feitos o processamento e a

reduçåo das observaçöes gravimétricas, obtiveram-se valores de anomalia Bouguer. Foi

realizada a interpolaçäo dos pontos (anomalia Bouguer) utilizando-se um interpolador do tipo

mínima curvatura com tensão de 0.25. O espaçamento médio das oþservaçöes é de

aproximadamente 1,2km para a área do Domo de Jacu e 1 km para a área de Anhemþi.

Deste modo, considerou-se esta densidade de amostragem para a definiçäo da resoluþåo da

grade de interpolação.

A Figura 4.18 mostra o mapa de anomalia Bouguerinterpolado para a área Domo de

Jacu (aproximadamente 600 metros de resoluçåo). A Figura 4.19 apresenta o mapa de

anomalia Bouguer da área de Anhembi (resoluçåo de aproximadamente 500 m).
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Figura 4.18: Mapa de anomalia - Bouguer - área Jacu.

Figura 4,19: Mapa de anomalia Bouguer- área Anhembi,

Na Figura 4.20 observa-se a superposiçåo dos três levantamentos gravimétricos.

Deste modo, é possível fazer um controle preliminar dos resultados obtidos assegurando a

consistência do levantamento e processamento. Regionalmente, a área de estudo

caracteriza-se por baixos valores gravimétricos nas porçöes sudoeste e nordeste. A área da

Estrutura do Jacu caracteriza-se por um grande baixo gravimétrico. Uma análise preliminar

indica que este baixo pode ser ocasionado pela distribuição espacial de rochas ígneas

básicas na área.
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Figura 4.20: Mapa de anomalia Bouguer - levantamentos sobrepostos.

Observando-se o mapa geológico da área de estudo (Figura 4.5) nota-se que na

borda nordeste deste baixo grav¡métrico afloram os derrames da Serra de Botucatu. Na borda

sudeste há presença do sistema de falhamentos Torre de Pedra e Guareí, além de várias

soleiras e diques þásicos. Esta disposiçäo de litotipos proporciona um contraste de densidade

que provoca uma anomalia gravimétrica de forma elíptica.
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Figura 4.21: Mapas de resíduos de grau I da anomalia Bouguer.

Também foram gerados mapas de resíduos de superfícies de tendência de primeiro

grau (Figura 4.21). Em princípio, a superfície de tendência de grau 1 contém o componente

do campo regional, sua retirada permite o realce das anomalias relativas às fontes geológicas

ma¡s rasas.

4.2.1.1 lnterpretaçäo de dados gravimétricos

Para a interpretaçåo dos dados gravimétricos, os seguintes aspectos foram

considerados: altos gravimétricos (resíduos pos¡tivos), baixos gravimétricos (resíduos

negativos), alinhamentos gravimétricos e inflexäo de descontinuidades no relevo gravimétrico.

A interpretaçåo foi feita em um SIG utilizando os dados gravimétricos e residuais

interativamente. A partir dos dados gravimétricos interpolados foram produzidas imagens

somþreadas com iluminaçåo a partir de N45E e inclinaçäo de 45 graus.

O mapa de campo total (Bouguer) é considerado o resultado das respostas

gravimétricas acumuladas de vários materia¡s na crosta, incluindo o embasamento e o pacote

sedimentar com rochas vulcânicas básicas.

No mapa gravimétrico regional (Figura 4.22) destaca-se a presença de um forte

alinhamento de altos e baixos gravimétricos na porçäo central do mapa. Este alinhamento

tem direçäo NW e quza a estrutura do Alto de Anhembi, que tem seu eixo maior com a

mesma direçåo do alinhamento. Aparentemente, este alinhamento tem a mesma direçåo do
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e¡xo de drenagem do Rio T¡etê, de modo que este alinhamento gravimétrico correponde aos

alinhamentos estruturais do Tietê e Barra Bonita-ltu.

De modo geral, a partir dos dados gravimétricos, a estrutura do Jacu é uma área de

ba¡xo gravimétrico provavelmente relacionada a um baixo estrutural circundada por blocos

altos (Figura 4.23). A área tem uma forma elíptica com eixo maior NW circundada por uma

série de altos gravimétr¡cos. A maior parte das ocorências de arenito asfáltico está na reg¡åo

de inflexåo entre os altos e baixos graviméiricos. Os altos gravimétricos são interpretados

como indicativos de corpos densos enterrados, ass¡m como altos estruturais. Na porção

sudoeste da área há vários afloramentos da Soleira de Angatuba e do Alto Estrutural de

Sobar. A Soleira de Angatuba é composta por rochas Juro-Cretáceas básicas, cuja intrusåo

extende-se por quilômetros. O Alto de Sobar é um alto estrutural em cujo centro afloram

rochas permianas (Formaçåo Teresina) circundadas por rochas do Triássico-Jurássico (Fm.

Pírambóia). Na porçåo leste, os altos gravimétricos correspondem à área de afloramento de

rochas permianas.

A estrutura do Jacu pode ser observada no mapa de anomalia Bouguer e mapa

resíduos de 10 grau (Figura 4.23). Observa-se que há correspondência entre os lineamentos

interpretados no modelo numérico de terreno e na imagem de satélite com os lineamentos

observados nos mapas grav¡métricos e de resíduos. Os lineamentos NW säo claramente

detectáveis nos mapas gravimétricos da estrutura do Jacu, Alto de Anhembi e mapa regional.

Os lineamentos NE aparecem com menor continuidade e, por vezes, säo interrompidos pelas

estruturas NW.

As estruturas de Sobar e Angatuba correspondem a altos gravimétricos. O Alto de

Sobar (Domo de Carlota Prenz) está em uma área com um alto gravimétrico de alinhamento

N45W. Já a soleira de Angatuba está numa área com valores gravimétricos intermediários.

É ¡mportante notar que as intrusões provavelmente estáo localizadas nas bordas da

estrutura do Jacu (altos gravimétricos). Conclui-se que a estrutura do Jacu näo é derivada de

apenas uma única grande ¡ntrusäo, mas é produto do desenvolvimento geomorfológico

condicionado pelas estruturas principais localizados ao redor da estrutura do Jacu. Estas

estruturas pr¡ncipais têm configuraçäo NE-NW. Logo, o desenvolvimento geomorfológico da

área, a partir de lineamentos NW-NE, pode ter gerado a anomalia anelar da estrutura do

Jacu.

Ëm relação à estrutura do Jacu, as ocorrências de arenito asfáltico encontram-se nas

porções intermediárias entre os altos e baixos gravimétricos, na Figura 4.23 é possível

observar o posicionamento das ocorrências nas áreas de inflexão gravimétrica, tanto no

mapa de campo total quanto no mapa de resíduo de l0 grau.
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Figura 4.22: Gravimetria regional. A) Çravimetria Figura 4.23: Gravimetria Jacu. (A) Çstrutura do
regional Bouguer; (B) Resíduo de l" grau; (C) Jacu - Bouguer; 1A¡ nesíduo de 1u grau; (C)
lntepretaçäo. Intepretaçäo.
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Observa-se no mapa gravimétrico na área da estrutura de Anhembi (Figura 4.24) uma

forte tendência de alinhamentos de direção NW com direçåo geral N320, em menor número e

mais segmentados há alinhamentos NE com direçöes que variam de N10 até N30. Poucos

lineamentos de direçäo norte såo observados, alguns na porçäo noroeste da área.

Figura 4.24: lmagens gravimétricas e interpretaçäo na área do Alto Estrutural de Anhembi. (A) Campo
total; (B) Resíduo de 1"grau; (C) lnterpretação.

O mapa gravimétrico do Alto de Anhembi é caracterizado, principalmente, por um forte

alto gravimétrico de direçåo NW em sua porção central (Figura 4.24). Este alto gravimétrico

coincide com a estruturaçåo geológica superficial do Alto de Anhembi. lnterpreta-se que nesta

área haja um alto estrutural relacionado ao pacote sedimentar e ao embasamento,
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eventualmente diques e soleiras de rochas básicas também fazem parte dos elementos

geológicos que explicam o comportamento gravimétrico da área. É importante ressaltar que,

o comportamento e escala de valores dos alto grav¡métrico induzem a interpretação de que

embasamento foi soerguido na área. Como na área da estrutura do Jacu, as ocorrências de

arenito asfáltico localizam-se nas porçöes entre baixos e altos gravimétricos, ou seja, nas

zonas de inflexåo gravimétrica.

4.2.2 Aercmagnetometr¡a

A partir de uma imagem base filtrada com filtro co-seno direcional, para eliminar

feiçöes NS decorrentes de problemas de nivelamento, foram obtidas imagens de redução ao

pólo, sinal analítico, l" derivada vertical e controle automático de ganho. Para a interpretaçäo

foi utilizada a imagem de campo total (Figura 4.25). Também foram utilizadas, de modo

auxiliar, as imagens de sinal analítico (Figura 4.26) e 1" der¡vada vertical (Figura 4.27). A

imagem de controle automático de ganho (Figura 4.28) foi utilizada eventualmente para

confirmação da interpretação de lineamentos pouco aparentes.

4.2.2.1 Reduçåo ao pólo

Segundo Milligan & Gunn (1997), a redução ao pólo é um processo de conversão do

campo magnético de uma posiçåo geográfica, onde o campo é inclinado, para uma nova

posição para o campo magnético polar. No pólo a indução do campo magnético é vertical.

Desse modo, as anomalias magnéticas em um mapa com reduçåo ao pólo ocorrem

verticalmente acima de suas fontes (Gunn ef al., 1997), de tal modo que esses mapas sâo

mais simples de se interpretar do que outros onde há inclinaçåo magnética.

Para a redução ao pólo dos dados magnéticos da área de estudo uiilizaram-se os

parâmetros apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: Parâmetros de reduçäo ao pólo dos dados magnéticos.

Coordenada central da área
Período
lnclinação
Declinação
lntensidade total

-48" 15' 00" W/ 23" 00' 00" S
I de julho de 1980
-29" 45',

18 0 50'
23424,519

Os paråmetros de redução ao pólo foram baseados no mapa magnético do Brasil do

IBGE (1990a,b), escala 1:10.000.000. Os elementos utilizados foram: declinação, inclinaçåo e

intensidade total.
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4.2.2.2 M¡cronivelamento e Filtraqem direcional

Nos grds resultantes da interpolaçåo de bancos de dados nivelados, ainda nota-se

elongaçöes ao longo da d¡reção de vôo. Estas feições podem ser corrigidas utilizando

procedimentos de filtragem direcional ou micronivelamento. Entretanto, nenhum dos

procedimentos caracter¡za-se por considerar se a feição elongada é derivada de problemas

no nivelamento do banco de dados ou sua origem é geológica.

O procedimento de micronivelamento adotado é o de micronivelamento utilizando

interpolaçäo bi-direc¡onal (Geosoft Technical Note 2002; www.geosoft .com).

A filtragem direcional também pode atenuar os problemas de nivelamento do banco de

dados. Contudo, este procedimento é aplicado apenas nos gnds interpolados. Não há

alteração do banco de dados original. Segundo Vasconceflos et al. (1994), os filtros cosseno-

direcional são excelentes para corrigir problemas de nivelamento, pois praticamente mantém

as feiçöes geofísicas ao longo da direção de filtragem com atenuação mÍnima das

ampfitudes.

Foi feita a aplicaçäo dos dois métodos de correção de feições elongadas de

nivelamento, Como v¡sualmente, os resultados foram os mesmos, foi considerado o filtro

cosseno-direcionaf , pela sua facilidade de implementaçåo.

4.2.2.3 Sinal Analítico

O sinal analítico pode ser definido como um tipo de reduçäo ao pólo, sem, contudo,

estar sujeito à instabil¡dade decorrente das transformaçöes dos campos magnéticos de baixa

latitude.

De acordo com Milligan & Gunn (1997), o s¡nal analítico é uma função relacionada aos

campos magnéticos através de derivadas (x,y,z). Segundo estes autores, já que esta funçåo

nåo é um parâmetro mensurável, é extremamente interessante para a interpretação pois é

totalmente independente da direção de magnetização e direção do campo magnético da

Terra. lsto significa que todos os corpos com a mesma geometria têm o mesmo sinal

analítico. Além d¡sso, segundo Milligan & Gunn (1997), como os picos das funções do sinal

analítico são simétricos e ocorrem diretamente sobre os limites de corpos largos e

diretamente sobre centros de corpos delgados, a interpretaçåo do sinal analítico, em princípio

é simples e de fácil entend¡mento da geometria das fontes magnéticas (Figura 4.26).

Sinal analítico:

onde m = anomal¡a magnética



71

4.2.2.4 1" Derivada Vertical

Segundo Milligan & Gunn (1997), a primeira derivada vertical (ou gradiente vertical) é

fisicamente equ¡valente a medição do campo magnético simultaneamente em dois pontos,

verticalmente um acima um do outro, subtraindo o dado e dividindo o resultado pela distância

vertical medida entre os pontos. Este procedimento realça as altas freqüências em relação às

baixas freqüências. Deste modo, são eliminados efeitos regionais relacionados a

compr¡mentos de onda longos. O resultado é uma imagem onde as anomalias adjacentes säo

bem definidas (Figura 4.27). Para os dados utilizados, este processamento é täo importante

quanto a técnica do sinal analítico.

Segundo Milligan & Gunn (1997), o cálculo de derivadas verticais do campo magnético

podem ser fe¡tas computacionalmente através da multiplicação da amplitude do espectro do

campo por um fator.

4.2.2.5 Contrcle Automático de Ganho

O controle automático de ganho converte as ondas de amplitude variável em ondas de

amplitude semi-constante. O resultado é a retirada da informação de amplitude, produzindo

uma representação de dados que enfatiza igualmente sinais de alta e baixa amplitude.

Para o mapeamento estrutural, esta técnica permite mostrar alinhamentos nåo

aparentes em dados de amplitude verdadeira. Na interpretaçäo dos dados, buscou-se utilizar

a imagem de controle automático de ganho de modo auxiliar (Figura 4.28). Ou seja, os

lineamentos dúbios foram comparados à resposta do controle automático de ganho e então

puderam ser confirmados. Procurou-se näo interpretar lineamentos baseados exclusivamente

na imagem de controle automático de ganho.

4.2.2.6 lnterpretação de dados aeromagnéticos

A interpretaçåo (Figura 4.29) considerou dois aspectos: lineamentos magnéticos e

texturas das porçöes de altos magnéticos. Os lineamentos magnéticos foram interpretados

como diques de rochas básicas e falhas. Os altos magnéticos foram interpretados associados

à presença de rochas básicas, sejam derrames ou intrusöes.

As áreas onde a textura apresenta uma alta freqüência de altos magnéticos foram

consideradas como dominadas por rochas extrusivas. A alta freqüência de altos magnéticos

¡ndica fontes superficiais. As áreas onde a freqüência é média a baixa foram consideradas

como dom¡nadas por rochas intrusivas. Notou-se na área, a dominância de alinhamentos de

altos magnéticos de direçäo N45W que demonstra a influência do magmatismo do Arco de

Ponta Grossa na área. Entretânto, as feiçöes de baixa freqüência de altos magnéticos e as

feiçöes alinhadas de baixos magnéticos tendem à direçåo N45E, relacionadas ao trend do

embasamento
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A área da estrutura do Jacu é caracterizada por um forte alinhamento de altos

magnéticos de direçåo NW alinhados junto à Serra de Botucatu. Este alinhamento sofre uma

inflexåo na região de Torre de Pedra, onde nota-se novo lineamento de direçäo norte-sul.

Desde a regiåo de Porangaba até os anedores de Angatuba há alinhamento de altos

magnéticos (NE) interpretados como relacionados, principalmente, à presença de soleira e

diques básicos. A soleira de Angatuba (Fúlfaro, 1967) encontra-se na porçåo sul deste

alinhamento. Deste modo, caracteriza-se o Domo de Jacu como circundado por altos

magnéticos em sua porção NE, E e SW com presença de dipólo no centro da estrutura.

lnterpreta-se o Domo de Jacu como uma anomalia de drenagem relacionada aos altos

estruturais causados pela intrusåo de diques e soleiras da Fm. Serra Geral.
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Figura 4.25 : Aeromagnetometria, campo total.
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Na regiåo da estrutura do Jacu, as oconências de arenitos asfálticos encontram-se

espacialmente nas áreas de alinhamento de altos magnéticos. Estas áreas caracterizam-se pela

presença de intrusöes ígneas: regiöes de fragilidade crustal propensas à movimentagåo tectônica. No

mapa de 1" derivada vertical da aeromagnetometria (Figura 4.27) é possível observar a localÞaçäo

preferencial das oconências de arenito asfáltico nas áreas de alinhamento de altos magnéticos e

zonas de inflexåo.
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Fþura 4.28:Controle Automálico de Ganho.
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A região do Alto de Anhembi é caracterizada pela intersecção de lineamentos magnéticos NE

e NW formando romboedros. Na região do alto estrutural ocorre uma anomalia magnética

quilométrica indicaliva da presença de corpo básico intrusivo. Este alto magnético de d¡reçäo NW

localiza-se à sudoeste da cidade de Anhembi, na d¡reção da Vila Piapara. Na regiâo ao norte do Alto

de Anhembi, há presença de um outro alto magnético também de direção NW. Estes altos

magnéticos säo limitados por lineamentos magnéticos de direçäo NE. lnterpreta-se que a anomalia

magnética de direção NW esteja relacionada à gênese da estrutura de Anhembi durante eventos

tectônicos ocorridos a part¡r do Permiano até o Triássico-Jurássico, e principalmente relacionada à

Reativaçäo Pós-Paleozóica. Os lineamentos magnéticos NE, caracterizados como limites da

estrutura, foram gerados a partir de zonas de fraqueza do embasamento que sofreram intrusões de

rochas básicas.

As ocorrências de arenitos asfálticos na região de Anhembi localizam-se na região dos

lineamentos magnéticos, sejam de direção nordeste ou noroeste. A relaçäo entre os lineamentos

magnéticos e as oconências nâo é tåo clara na regiåo da Anhembi quanto na regiäo do Domo de

Jacu. lnfere-se que os sinais magnéticos na área do Alto de Anhembi sejam atenuados em função de

uma cobertura sedimentar mais espessa e da presença de corpos básicos de menor dimensão na

área. Entretanto, reconhece-se no mapa aeromagnetométrico a presença da faixa de lineamentos NE

e do Lineamento Tietê e l¡neamento Bana Bonita-ltu, faixa de lineamentos NW.

4.2.3 Magnetometr¡a tenestre

Os dados obtidos no levantamento terrestre são de campo total com correção da variação

diuma. Para a análise espacial foram feitas interpolaçöes dos dados pontuais para gerar imagens

magnetométr¡cas (Figuras 4.30 e 4.31). Devido a área restrita dos alvos optou-se por s¡mplificar o

processo de análise. Deste modo, utilizaram-se apenas as imagens de campo total e sinal analítico.

Entre as ocorências de arenito asfáltico, as oconências de NhaÍva e Betumita têm diques de

rochas básicas associados às acumulaçöes. A ocorência Nhaíva, onde há um dique de rocha básica

aflorante, tem a maior var¡açåo de valores de resposta magnética provavelmente devido ao

afloramento. Já a oconência Betumita tem variaçäo restrita de valores, provavelmente devido ao

dique de rocha bás¡ca não ser aflorante. Desse modo, espera-se que a ma¡oria das ocorências tenha

variaçäo de medidas magnéticas semelhantes ao verificado na oconência Betumita. Esse

comportamento pode ser verificado na Tabela 7.
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Tabela 7: Sumário dos dados de medição magnélica terrestre

Alvo Valor médio
lnTì

Máximo
lnT)

Mínimo
lnTl

Range
lnTì

Desvío
oadrão

N. CIE

amostras
Morro do Bofete 22946.93 bJ 114 1

Nhaíva 23026.20 24353.88 21652,88 2701.O0 319.92 79
Betumita 23087.65 23331.16 ,r9a9 1â 342.OO 58.93 1

Moquém 23110.52 23236.00 22774.31 461.69 83.67 87
Braco da Reoresa 23139.51 23187.00 23079.00 108 21.96 70
Itatique 23022 41 23226,33 22909.67 316,66 54.77 46
Sobar 22957,22 3071,67 22826,67 245,OO 34,71 71

O resultado dos dados medidos e interpolados pode ser observado nas f¡guras 4.30 e 4.31.

Baseado nos dados dos alvos Nhaíva e Betumita, utilizou-se um modelo tabular vertical para

interpretação. Entre os alvos há bastante semelhança com os resultados obtidos na oconência

Betumita, daí interpreta-se que existam diques de rochas básicas nas seguintes ocorrências: Morro

do Bofete, Bairro da Mina, Estrada da Mina, ltatigue, Nhaíva, Fazenda Säo Jorge, Betumita e

Moquém. No alvo Braço da Represa o valorde variaçäo é bastante reduzido, contudo há uma direçäo

defin¡da de variação dos valores magnéticos (Figura 4.30), inlepreta-se uma provável falha junto à

ocorrência de aren¡to, mas ausência de dique de rocha básica. Na ocorrência Sobar (Figura 4.31) a

variaçäo das mediçöes magnéticas é pequena e nåo se encontra uma direçåo definida de anomalia

magnética. É provável que para o alvo Sobar, a amostragem näo foi suficiente para detectar

anomalias, além d¡sso a área de amostragem não cobriu todas as ocorrências do local (Sobar l, ll e

il r).
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Foi executado o processamento de sinal analítico nas imagens, os resultados apresentados

nas Figuras 4.32,4.33,4.34,4.35, 4.36, 4.37 e 4.38 confirmam as interpretações feitas nas imagens

de campo total.

ct¡m w,r00 80atr0 m*m *00¡ 60ô100 8órm m03m f0&c0 ffiûo s¡6 *000 ffirûû ñ?6 Ê6tú

Figura 4.32: Comparaçäo entre campo total e sinal analftico - Betumita.
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Fþura 4.33: Comparaçäo entre campo total e sinal analftico - Moquém.
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Figura 4.34: Comparação entre campo total e sinalanalltico - Braço da Represa.
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Figura 4.35: Comparaçäo entre campo total e sinal analftico - Morro do Bofete.
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Figura 4.38: Comparaçäo entre campo total e sinal analltico - ltatigue.

4.3 Lineamentos e morfoestruturas da área de estudo

O primeiro passo paîa a interpretaçäo morfoestrutural e de zonas de juntas nas imagens de

sensoriamento remoto foi a digitalizaçäo da rede de drenagem de oito cartas topográficas IBGE

1:50.000 (Figura 4.39). Em seguida, utilizando um Sistema de lnformaçäo Geográfica (SlG) foifeita a

sobreposição dos dados de drenagem com as imagens de satélite. Foram utilizados diversos

processamentos para realçar as estruturas, como descritos anteriormente. Em uma primeira fase foi
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complementada a rede de drenagem original. Em seguida, foram retiradas as feições retílineas de

drenagem. Finalmente, procedeu-se à interpretação das feiçöes lineares (Figura 4.40) de relevo

(positivas) e de drenagem (negativas).

Figura 4.39: Rede de drenagem. Figura 4.40 : Lineamentos interpretados.

A partir das feições anômalas de drenagem, procura-se del¡near o comportamento das

flexuras do terreno, o que propicia um esboço do comportamento espacial dos altos e baixos

estruturais para a área de estudo. Esta interpretaçäo da rede drenagem produz um mapa onde há

sobreposiçäo dos efeitos dos diversos eventos tectôn¡cos ocorr¡dos na área ao longo do tempo

geológico, mas também traz informações principalmente relacionadas aos últimos eventos.

lnicialmente são analisadas feições anômalas de drenagem, que podem indicar altos e baixos

estruturais. O comportamento estrutural das camadas sedimentares é interpretado a partir da

assimetr¡a de drenagem. Ao se sobrepor os lineamentos interpretados com as anomalias de
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drenagem e traços de camadas procura-se definir o limite entre os blocos altos e baixos. O mapa

resultante está na forma de linhas näo cotadas representando as flexuras do teneno, de modo que

quanto maior a densidade de curvas näo cotadas melhor será a definição dos limites entre blocos.

Para melhor visualizaçäo, estas linhas podem ser interpoladas gerando um modelo numérico de

terreno (Figura 4.41).

Morfoestrutura

f l Rlto

Baixo

Contorno morfoestrutural

Ocorrências de
arenito asfáltico

10000 0 10000

-t-¡-tMetros

/t,Ol00 t/700t)() 7ltJ000

Figura 4.41: Mapa morfoestrutural. Os maiores valores correspondem a altos morfoestruturais, os menores
valores correspond em a baixos morfoestruturais.

Em termos regionais, a partir do mapa morfoestrutural, interpreta-se que a região é composta

estruturalmente por blocos homoclinais com vergência para o norte. A porção sulda área de estudo,
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estrutura do Jacu, está em posiçäo estrutural mais alta que a porçäo norte, Alto de Anhembi. A área

de estudo é dominada por estruturas NE e NW que se interceptam, gerando altos

estruturais/morfoestruturais f ocais.

Nota-se que a regiâo da estrutura do Jacu é caracterizada pela presença de uma estrutura

anelar central, um alto estrutural, circundado por baixos estruturais, ao redor desta "casca de cebola"

verifica-se a presença de altos estruturais de direçåo NW, NS e NE (Figura 4.41). Esta configuração é

reconhecível nos mapas gravimétricos e magnelométr¡cos e interpreta-se sua origem como

relacionada a disposição das inlrusöes da Fm. Sena Geral. Contudo, há de se considerar os

fenômenos gue condicionaram o padrão espacial das intrusöes: interaçäo das áreas de fraqueza do

embasamento e eventos tectônicos jurássicos que romperam as estruturas anteriores. As ocorrências

de arenitos asfálticos na área localizam-se (Figura 4.41), pr¡nc¡palmente, nas porções intermediárias

entre altos e baixos morfoestrulurais. Estas regiões de grad¡ente morfoeslrutural são interpreladas

como áreas de limite entre blocos tectônicos onde estáo instaladas estruturas relacionadas a áreas

de fraqueza como as falhas e intrusöes bás¡cas.

Na região do Alto de Anhemb¡ nota-se a configuração de estruturas de direção NE (altos e

baixos morfoestruturais) na região de Piapara e de d¡reçäo NW (baixo morfoestrutural) na região da

Represa de Barra Bonita (Figura 4.41). Notou-se a partir de fotos aéreas e de imagens de

sensoriamento remolo, que algumas oconências na áÍea também estão relacionadas a

morfoestruturas, localizadas precisamente em regiôes intermediárias entre altos e baixos estrulurais.

Entretanto, esta observaçäo näo é clara no mapa morfoestrutural produzido dev¡do ao relevo

anasado em parle da região e a geologia Terciária (Figura 4.41) que obliterou a interpretação

relacionada principalmente a fenômenos mais antigos.

4.4 Zonas de juntas

Na ¡nterpretação cons¡deraram-se os trechos retilíneos de canais de drenagem como

elementos de interesse, já que as drenagens estabelecem-se preferencialmente sobre as linhas

susceptíve¡s à maior erodibilidade, como as zonas de juntas e fraluras.

Utilizou-se um comprimento mín¡mo do traço igual a 3 mm, para interpretação de feiçäo

retilínea na escala 1:250.000, o que equivale a 750 m. Este valor visou a inlerpretação regional das

zonas de fraturamento (Figura 4.42).
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Figura 4.42:Feiçóes retillneas de drenagem interpretadas e mapas de densidade.

Analisou-se a freqüência de traços por área. O método de cálculo desta freqüência é baseado

na contagem do número de traços em uma grade regular de amostragem, considerando-se os traços

como aproximadamente padronizados em um mesmo comprimento. Segundo Beisl (1996), agrade

regular de amostragem pode ser definida a partir do comprimento médio e desvio padräo das feiçöes

lineares extraídas das drenagens, neste caso o valorfoide 539t154 m. Deste modo, a grade regular

de amostragem poderia ter um valor de 700 m. Contudo, este tamanho de grade mostrou-se
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inadequado para representar as d¡ferenças de densidade de fraturamento. Assim, optou-se por

aplicar diversos tamanhos de grade de amostragem, visando-se definir, emp¡ricamente, o melhor

tamanho de grade para a ¡nterpretaçâo v¡sual posterior. Utilizaram-se grades de 1500,2000,2500,
3000, 4000 m de lado, das quais a grade de 2500 m apresentou o melhor resultado. Para melhorar o

aspecto final fo¡ feita uma reamostragem para uma grade de 500 m. Deste modo, foi gerado um mapa

de densidade de zonas de juntas omnidirecional (Figura 4.42).

A partirda roseta dos traços levantados, definiram-se duas direçöes preferenciais de zonas de
juntas que sâo as seguintes: N45E e N45W. A partir destas direções, foi aplicada uma tolerância
angular de 450 graus. Assim, foram gerados mapas de dens¡dade de zonas de juntas NW e NE

(Figura 4.42) segundo o método explicado anterionnente.

Conforme a metodologia apresentada por Crepani (1987), na análise dos mapas de

isofreqüência, consideram-se as seguintes observações:

. a quantidade de zonas dejuntas aumenta em relação à proximidade de falhas, indicando uma associação
genética e geométrica entre as falhas e os conjuntos de zonas dejuntas;

. lineamentos antigos tendem a condicionar a freqüência das zonas de juntas formadas em regiões
submetidas a processos de reativação.

Segundo Crepani (1987), o eixo maior das figuras elípticas presentes nas curvas de

isofreqüência de densidades máximas de zonas de juntas é uma evidência da presença de linhas de

fraqueza da crosta no local. Santos (1986) justilica a utilização do tratamento estatístico dos dados de

fraturamento baseado na prem¡ssa de que uma fratura é uma zona de fraqueza e, portanto, uma zona

potencial no condicionamento da distribuição dos eventos rupturais poster¡ores que afetaram a

regiâo. Deste modo, a análise das principais direções de fraturamento pode indicar as principais

zonas de fraqueza, que condicionaram o desenvolvimento tectônico poster¡or afetando a regiåo

(Figura 4.42).

Em termos reg¡onais, nota-se que a maior densidade de zonas de juntas localiza-se na porção

sul da área de estudo. Esta disposiçäo pode ser interpretada como resultante da ampla cobertura

geológica Terciária presente na região da represa de Barra Bonita, que obl¡tera a interpretaçäo de

feições ret¡líneas de drenagem. Além disso, esta cobertura Terciár¡a tem distribuição restrita na

porçåo sul. Finalmente, interpreta-se que a porçåo sudoeste da área de estudo foi mais afetada pela

tectônica do Arco de Ponta Grossa, havendo uma diminuiçäo deste fenômeno para o norte.

A Zona de Fafha de Jacutinga, alinhamenlo do Tietê e alinhamento Barra Bonita-ltu têm

respostas tênues no mapa de densidade de zonas de juntas, na forma de valores médios a altos de

densidade alinhados NE. Já a região do Domo de Carlota Prenz, Soleira de Angatuba e Falha do Rio

Guareí apresentam padrões de alta densidade de zonas de juntas. Deste modo, a regiäo sul da área
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de estudo é caracterizada por um domínio de altos valores de densidade, reflexo da tectônica Juro-

Cretácea na forma de falhas e intrusões de rochas básicas.

Figura 4.43: Mapa com divisão estratigráfica utilizada para separação de juntas.

Em relaçäo às ocorrências de arenitos asfálticos, nota-se, de modo geral, que estas localizam-

se em regiões de valores intermediários a altos de densidade de zonas de juntas (Tabela 8). Esta

característica é claramente observada na porçäo sul da área de estudo, donde pode-se relacionar a

maior densidade à intrusäo de rochas básicas e falhamentos com conseqüente disposiçäo de

ocorrências de arenitos asfálticos. As oconências não localizam-se diretamente sobre as áreas de

alto valor de densidade, seja por questões geomorfológicas, seja por questöes geológicas. lnterpreta-

se que as áreas mais fraturadas têm maior probabilidade de ter ocorrências; entretanto, também são

áreas mais dissecadas. Além disso, as áreas mais fraturadas sofreram intrusöes ígneas. Conclui-se
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que as ocorências de arenitos asfálticos localizam-se nas regiöes onde concorrem condiçöes ótimas

de migraçäo e acumulação, mas também de preservaçåo em relação à denudação dos terrenos

geomorfológicos.

Tabela 8: Oconências de arenitos asfálticos e valores de densidade de zonas de junta.

A partirdo conjunto total das zonas dejuntas, foi feita uma separação baseada na estratigrafia

reg¡onal da área. Esta separaçäo teve como objetivo a pesquisa de fraturas assoc¡adas a eventos

geológicos relacionados a diversos períodos. Dessa forma, utilizou-se o mapa geológico compilado

de DAEE/UNESP (1984) na escala 1:250.000 para a separação das áreas de afloramentos de rochas

do Permiano ao Qualernário. A separaçåo das zonas de juntas foi feita segundo diferentes tipos

litológicos/estratigráficos como pode ser visto na Tabela 9 e F¡gura 4.43.

ïabela 9: Tipos litoestratigráficos utilizados na separaçäo das zonas de juntas.

Litoêstratidrefie tme da classe
Depósitos de cimeira, Fm. Rio Claro, Colriv¡os
aluviöes

cobertu ras

Suftes Básicas. Fm Serra Geral Fm Mârfliâ J(tråsstco/(ìretåceo
Fm. Pirambóia, Fm. Botucatu lnåss¡co
Fm. leresina Perm¡ano
Suboruþo lrat. Fm. Tatul Perm¡ano 1
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O resultado desta separação de zonas de juntas por período geológico pode ser observado

nas figuras onde apresentam-se as rosetas (Figurc 4.44 e Figura 4.45) e na Tabela 10.

[tirililif*irù¡¡

.s.¡clor 5ts. ! 101 .

tÍ6r¡.'l Vxl.;ø . 0'35
.ll!.ii R!¡ùlitil i 0.85
C&.id.i s¡¿Oôi . 63!
tl¡¡ùtuí ie..lt Pt9 pt.l

A: Roseta do conjunto total de feiçöes ret¡lfneas de B: Roseta do conjunto total de feiçöes retilfneas de
drenagem de toda área de estudo. drenagem da porção sul da área de estudo.

FiguÊ 4.44: Roseta do conjunto total de feiçÕes retillneas de drenagem.

Devido à s¡ngular¡dade do padråo de densidade da região sul da área de estudo, optou-se por

separar as feiçöes retilíneas de drenagem desta área, gerar uma roseta separadamente e comparar

com a roseta da área total (Figura 4.44A e B). Verificou-se que não há diferença no padrão de zonas

de junias da região sul em relação a toda área de estudo.

Tabela 10: Feições lineares de drenagem por período geológico.
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A: Roseta das feições retilfneas de. drenagem em D: Roseta das feições retilfneas de drenagem em
áreas de afloramento de rochas Permianas. áreas de afloramenio de rochas Juro-Cretáceãs.
(Subgrupo lrati e Tatuf - Permiano 1)

B: Roseta das feiçöes retilineas de drenagem
áreas de afloramento de rochas Permianas.
(Fm. Teresina - Permiano 2)

C: Roseta das feições ret¡lfneas de drenagem
áreas de afloramento de rochas Triássicas.
(P¡rambóia/Botucatu)

(Fm. Serra GerallFm.Marflia)

E: Roseta das feições retil¡neas de drenagem em
áreas de afloramento de coberturas sedimentares
recentes.

Figura 4.45: Rosetas de feiçÕes retilfneas de drenagem por perfodo geológico.
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As rosetas das feiçöes de rochas Permianas (Figura 4.454) demonstra o acúmulo de

estruturas ao longo do tempo geológico. Ao final do Permiano (Figura 4.458) é possível, apesar dos

ruídos nos dados, verificar a presença marcanle de estruturas NW assim como ao longo do Triássico

(Figura 4.45C) e Jurássico-Cretáceo (Figura 4.45D). Apesar do predomínio da direção NW nestas

rosetas (fabela 10), este predomínio demonstra que os fenômenos tectônicos do Permiano ao Juro-

Cretáceo sobrepujaram as tensões de confinamento e extravasaram as áreas de fraqueza

condicionadas pela geologia do embasamento. Entretanto, nâo é desprezível a alta freqüência de

estruturas NE que em conjunto com os eixos de máxima freqüência de fraturamento demonstra o

papel condicionante das estruturas do embasamento, principalmente quando se observa a roseta do

início do Permiano (Figura 4.45a) e de toda a área de estudo (Figura 4.44a).

4.6 Contorno estrutural

Uma das características das oconências de arenitos asfált¡cos relaciona-se a seu

posicionamento na base da Formação Pirambóia, estratigraficamente próxima da Fm. Teresina.

Assim, o entend¡mento do comportamento estrutural da Fm. Teresina é fator ¡mportante no estudo

das oconências de arenitos asfálticos. Esta característica pode ser observada regionalmente no

mapa preliminar de contorno estrutural (Figura 4.46) e em dados de campo. No mapa de contorno

estrutural observam-se as oconências associadas principalmente às áreas de altos estruturais como

as ocorrências Sobar, Nhaiva e Morro do Bofele.

A geração de um mapa de contorno estrutural na área de estudo envolveu basicamente a

utilização de um mapa disponível no Relatór¡o DEXPRO 401 (Petrobrás 1971 apud Franzinell¡ (1972)

e levantamento da posição espacial dos contatos entre a Formação Pirambóia e a Formação

Pirambóia, a partir de trabalhos de campo. A cota dos contatos foi levantada utilizando mapas

topográficos na escala 1:10.000 do Instituto Geográf¡co e Carlográf¡co do Estado de Säo Paulo.
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460- 480
180- 500
m0- 520
520 - 540
540- 560
s60- 580
580- 600
600- æ0
640- 640
640- 660
æ0- 680
680- 7ú)
700- 720
720- 740
740- 780
760- 780
780- 800
æ0-æ0
820- 840
840. æ0
ffio- 880
880- æ0
æ0- æ0
Ø0- 940
940- S0
s0- s0
s0- 1000

Figura 4.46: Contorno estrutural (Fm. Teresina). Ocorrências: 1 - Porto Martins; 2 - Volta Grande; 3 - Braço da
Represa; 4-Betumita; 5-Moquéml; 6-Moquémll; 7-Piapara; 8-MorrodoBofete; 9-FazendaSão
Jorge; 10 - Estrada da Mina; 11 - Bairro da Mina; 12-Bairro da Mina ll; 13 - Estrada da Mina ll;14 - Nhalva;
15 - Sobar; 16 - Sobar ll; 17 -ltatigue; l8 - Jacutinga.

O mapa de contorno estrutural da Petrobrás foi digitalizado e georreferenciado. A
interpretação dos pontos de contato cotados foifeita em um Sistema de lnformação Geográfica, onde

foi possível, interativamente, observar os pontos levantados em campo e os dados bibliográficos.

Notou-se incompatibilidade de valores entre alguns pontos levantados em campo e os dados da

Petrobrás. Atribui-se estas discrepâncias a possíveis problemas com calibraçåo de altímetro no

levantamento da Petrobrás.
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Regionalmente, o mapa de contomo estrutural da Fm. Teresina confirma as estruturas,

interpretadas no mapa morfoestrutural (Figura 4.41), da porção sul da área como estruturalmente

mais altas que as da parte norte. O fechamento das estÍuturas na área do Alto de Carlota Prenz

ocorre na cota topográf¡ca 660 chegando a 700 m na porçåo sul. Já o Alto de Anhemb¡ tem a cota

topográfica 510 como mais alta. Estas estruturas têm, em geral, configuraçäo elÍptica com eixo maior

de direçäo NE. O mergulho principal das camadas é para NW. Esta conf¡guraçåo confirma o conceito

de estruluras do embasamento NE que condicionam as estruturas NWgeradas pela Reativação Pós-

Paleozóica.

As oconênc¡as de arenito asfált¡co distribuem-se, à exceçåo da ocorrência Jacut¡nga, sempre

na borda dos altos estruturais. As ocorrências de Porto Martins, Volta Grande e Braço da Represa

estariam aparentemente dislantes do Alto Estrutural de Anhemb¡ (Figura 4.46). Entretanto, dados de

campo demonstraram a presença de coberturas sedimenlares Terciárias disfribuídas amplamente por

toda aquela área que podem encobrir os contatos geológicos. Além disso, a ocorrência Braço da

Represa encontra-se próxima a um alto morfoestrutural detectado em fotograf¡a aérea e que pode

estar relacionado a uma extensäo do Alto Estrutural de Anhembi.

O mapa de contomo estrutural da Fm. Teresina configura-se como elemento chave na

detecção de áreas favoráveis à ocorrência de arenito asfáltico. A posiçåo estratigráfica das

ocorrências na base da Fm. Pirambóia e estrutural junto a altos estruturais indica que o modelo de

migração para as oconências tem um forle componente estrutural relacionado à borda de blocos

tectônicos e zonas de felhas.

4.9 Tectonismo deformador na área de ocorrência de arenito asfáltico

4.9.1 Area da estrutura do Jacu

Na área de estudo há evidências de pelo menos dois eventos deformacionais Mesozóicos

com características pós-deposicionais. As estruturas mais freqüentes encontradas nos arenitos

reservatório conespondem a descontinuidades rúpteis. Várias zonas de junta diferentes são

encontradas na área. Fraturas e bandas de deformaçåo (Aydin, 1978) ocorem com ângulos de

mergulho ma¡ores que 750. Observando os diagramas de rosetas de lineamentos e falhas (Figura

4.47) é possível determinar duas famílias principais de fraturamento na área, NE e NW. Optou-se por

representar os dados de fraturamento na forma de rosetas devido ao ângulo de mergulho dos planos

maior que 800. Estas juntas conespondem a fraturas secundárias relacionadas aos diferentes eventos

rúpleis superimpostos, um mais antigo NE e um mais jovem NW. Somente em alguns afloramentos é

possível observar indicadores cinemáticos (Figura 4.484 e B).
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Figura 4.47i Rosetas de falhas. (A) Roseta dos lineamento interpretados em imagens de satélite e MNT; (B)
Falhas NE sinistrais; (C) Falhas NW dextrais.

-."d$qÆar\&*,4,'l

F¡gura 4.48: Exemplos de indicadores cinemáticos. (a) Bandas de deformação; (b) Fraturamento.

Lineamentos interpretados em ¡magens de sensoriamento remoto e em modelos numéricos de

terreno indicam direçöes principais N50W e N10-30E como as principais. Alguns lineamentos

menores têm direção EW.

Em campo, indicadores cinemáticos foram interpretados em bandas de deformaçäo (Figura

4.484) e fraturas escalonadas riedel/anti-riedel (Figura 4.488). Entretanto, tais indicadores têm baixo

nível de confiabilidade, foram encontradas estrias em apenas um afloramento da Fm. Teresina onde

havia um pequeno horsf (Figura 4.518). lnterpreta-se que a ârea é caraclerizada princ¡palmente por

falhas de gravidade com pequeno componente direcional, classifìcadas então como falhas oblíquas.

Em campo, foi possível observar falhas oblíquas sinistrais N30-40E como interpretado nas imagens

de sensoriamento remoto, MNT e rede de drenagem (Figura 4.49). Algumas falhas NE estão

associadas com diques de rochas básicas (área da oconência Mono do Bofete).
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Figuta 4.49: Lineamentos interpretados e rosetas de sistemas de fraturamento na área da estrutura do Jacu.

As falhas dextrais N30-70W observadas em campo correspondem aos lineamentos NW

interpretados (F¡gura 4.49). Esta direção foi observada pr¡ncipalmente nas bandas de deformação

(Figura 4.484), as quais apresentam pequenos rejeitos. A direçäo NW parece estar relacionada aos

derrames basálticos e escarpas de falhas reconhecidos na área e que estão diretamenle

relacionados ao magmatismo Cretáceo. Na área da eslrutura do Jacu, os arenitos não apresenlam

planos estr¡ados.

Nas porçóes centrais e sudeste da área de estudo há estruturas EW com fraturas escalonadas

indicando movimentos dextrais. Estas estruturas estão principalmente em tenenos permianos, mas

também säo encontradas em afloramentos de arenilos Pirambóia. Estas estruturas podem estar
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relacionadas a Orogenia Cabo-La Ventana (Ramos 1988; Tankard et al. 1995), que foi um evento

compressional na porçåo sul da Bacia do Paraná, Sienas Australes na Argentina. A Orogenia Cabo-

La Ventana tem uma idade Permo-Triássica e afetou os sedimentos do norte da Bacia do Paraná

(Cobbold et al., 1991). As estruturas N30-50E do embasamento foram também reativadas a partir da

Orogenia Cabo-La Ventana na parte norte da Bacia do Paraná (Rostirolla et al.20OQ.

Ocorrências de sismitos em rochas Permo-Triássicas säo descritas na literatura (Riccomini,

1992, Chamani et al. 1992, Fernandes & Coimbra, 1993). Segundo Riccomini (1995), os sismitos säo

evidências diretas de tectonismo sinsedimentar no Permiano Superior da Bacia do Paraná. Na área

de estudo foram encontrados afloramentos com sismitos na Fm. Teresina (Figura 4.504, B e C), as

direçöes principais (Figura 4,50D) são NW e NE, o pequeno número de medidas (12) não permitiu a

determinaçäo de direçäo predominante.
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Figura 4.50: Diques clásticos e pólos das orientações. (A) Diques clásticos, 2,5 km SW de Porangaba
(8791764, N7433165); (B) Diques clásticos,2,0 km NE de Torre de Pedra (8789872, N7427098);(C) Diques
clásticos, 5,0 km NE de Guaref, Espigão da Areia Branca (E791607, N7416907). (D) Pólos das orientaçöes de
12 diques clásticos medidos nos pontos A, B e C.
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Camadas basculadas e falhas também foram encontradas na Fm. Teresina, estas estruturas

têm características rúpteis e pós-deposicionais. As duas direçöes principais são N10-20E e N40-

60W, embora o número de medidas seja pequeno, a direção NW parece ser predominante. As

direçöes encontradas em afloramento conespondem às interpretadas na imagem de satélite. Foram

encontradas falhas de normais (Figura 4.51, CC560 e CC597) e também falhas reversas (Figura 4.51

,CCS97a).
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Figura 4.51:Falhas pósdeposicionais na Formaçäo Teresina encontradas na regiäo do Jacu. (CC560) Fazenda
Säo Jorge (8784959, N7431189); (CC597, CC597a) Estrada Bofete-Porangaba (E789086, N7440083).

As ocorrências de arenito asfáltico eståo localizadas em uma área de alta complexidade

estrutural. O Alto do Sobar, Alto de Areia Branca, Alto Quebra e Alto do Morro do Bofete estão

relacionados às direçöes de falhamento NE, NW e N. No mapa de contorno estrutural da Formaçäo

Teresina, há vários altos estruturais com formas elípticas cujos eixos maiores têm uma direção NE

(Figura 4.52). O mapa de contorno estrutural foi feito com base em dados de contatos geológicos de

afloramentos.
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Figura 4.52:Mapa de contorno estruturalda Fm. Teresina, área da estrutura do Jacu. 1-Morro do Bofete lll e
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Durante os trabalhos de campo, näo foi possível encontrar afloramentos que confirmassem a

relaçäo entre as estruturas de direçäo NW e NE. Baseado nas imagens de sensoriamento remoto, no

mapa de rede de drenagem e no MNT conclui-se que a direção NE é mais antiga que NW. Os

lineamentos NW são contínuos e cruzam as estruturas NE revelando descontinuidades no traçado

destas.

Uma combinaçäo de fatores na área do Morro do Bofete incluindo a intersecçäo de falhas

oblíquas N50W e N30E (Figura 4.53E e 4.53F), a presença de diques de rochas básicas (Figura

4.53E) e a presença de bandas de deformação em afloramentos de arenito asfáltico (Figura 4.53C)

permite elaborar um modelo genético estrutural para a ocorrência de arenito asfáltico nesta região.
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Outro elemento importante na falha NW é a presença de falhas normais (Figura 4.538), estas

evidências conduzem a uma interpretaçäo de falha transcorrente (oblíqua) e a aplicaçäo do modelo

de Riedel (Figura 4.53G). Esta falha oblíqua teria pequeno rejeito direcional (não cafculado) e sua

ínterpretação foi baseada principalmente nos elemento propostos no modelo de falhamento

transcorrente de Chr¡stie-Blick & Biddle (1985). A posição dos diques de diabásio e distribuiçäo das

ocorrências de arenito asfáltico indicam uma zona dilatacional na intersecçäo dos falhamentos NW e

NE. Esta zona dilatacional providenciou um caminho adequado para a migração do h¡drocarboneto e

também para a intrusäo de rocha básica. As direções dos diques básicos são praticamente as

mesmas das fraturas de extensão (T) associadas ao mov¡mento oblíquo dextral NW na área de

ocorrência do Morro do Bofete (Figura 4.539). Gartrell ef al. (2003) desenvolveram um modelo

tridimensional o qual indica a geração de zonas dilatacionais ao redor das intersecçöes de falhas.

Estas zonas dilatac¡onais são importantes cam¡nhos para a migraçäo de hidrocarbonetos e podem

ser consideradas como elementos ¡mportantes na ocorrência de hidrocarbonetos da área de estudo.
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Figura 4.53: Diagrama com as diferentes evidências estrutura¡s e componentes relacionados às hipóteses de gênese do arenito asfáltico na

área do Domo do Jacu. (A) Diagrama de falha oblfqua dextral na área da oconência do Morro do Bofete. (B) Falhas normais relacionadas à

regiåo de allvio. (C) Banda de deformaçäo no reservatório Pirambóia. (D) Banda de Deformaçåo na oconência de arenito asfáltico. (E)
lmagem ETM+ Landsat Pancromática com ¡ndicaçåo da falha oblfqua dextral e dos lineamentos NE, diques de rocha básica e oconência
estão assinalados. (F) Esboço geológico da porçåo leste da estrutura do Jacu com várias oconèncias, diques de rochas básicas, falhas e
lineamentos. (G) Modelo de Riedel comparado aos elementos presentes na imagem de satélite e mapa geologico.
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A zona de falha NW é significativa para a m¡gração de hidrocarbonetos, porque a direçäo NW

influencia a geraçäo de espaços e barreiras para a migração de fluidos. Além disso, a direçåo NW

reativou estruturas NE. As barreiras para migração de fluido estão relacionadas a presença de

bandas de deformação com uma grande reduçäo de porosidade dentro das bandas. No alloramento

de arenito asfáltico (Figura 4.53D), há bandas de deformaçäo sem preenchimenlo de hidrocarbonetos

o que ind¡ca uma geração prévia das falhas NW em relaçåo a acumulação de hidrocarbonetos nos

arenitos Pirambóia. Aydin (1978) observou a redução de porosidade associada à banda de

deformação. Os espaços para migraçäo de fluidos estão relac¡onados às fraturas de extensão e às

intersecções de zonas de falha NW-NE.

É marcante a importância da direçäo NW para o processo de m¡gração e sua relaçäo com

falhas NE mais antigas. Há vários d¡ques de rochas básicas intrudindo as falhas NE, o que indica a

reativação destas estruturas no início do magmat¡smo Sena Geral.

As falhas NE intrudidas pord¡ques de rochas básicas indicam um evento tectônico ativo desde

o final do Jurássico pelo menos. Bandas de deformação de direção NE encontradas no topo da

Formaçäo Botucatu ind¡cam uma atividade Juro-Cretácea destas falhas, o que demonstra a

importância da direção NE ao longo do tempo.

As evidências de movimentação tectônica (indicadores cinemáticos) encontradas na área do

Jacu não são conclusivas do ponto de vista de indicação do tipo pr¡ncipal de movimentaçåo se por

gravidade ou por transconência. Assim, procurou-se apresentar uma ¡nterpretaçäo compatível com os

elementos disponíveis e com a presença de hidrocarbonetos e diques de rocha básica. Soares (1974)

descana a possibilidade de movimentação transconenle na área de estudo estar relacionada aos

altos estruturais. Entretanto, Riccomini (1995) a partir da caracterizaçäo de movimentações

transcorrentes dextrais e sin¡strais no alto estrutural de Pitanga relaciona as estruturas da área do

Jacu (Alto de Carlos Prenz e Domo do Jacu) com eixos de dobramento associados à transcorrênc¡a

dextral ao longo do Alinhamento do Rio Paranapanema.

Embora as direçöes de esforços não tenham sido definidas, caracteriza-se a importância das

falhas em relaçåo à gênese dos arenitos asfálticos e a or¡gem principal destes elementos na

Reativação Pós-Paleozóica.

4.9.2 Area do Alto de Anhembi

A área do alto estrutural de Anhembi é caracterizada pela presença de estruturas rúpteis pós-

deposicionais. Entre elas, destacam-se as fraturas presentes nos siltitos Teres¡na e as bandas de

deformaçäo nos aren¡tos Pirambóia. lnterpreta-se que estas estruturas foram geradas por eventos

mesozóicos, embora a reativaçäo de estruturas permianas também seja considerada. Os ângulos de

mergulho das fraturas e bandas de deformaçäo em geral säo da ordem de 800 ou maiores. Estas
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estruturas, assim como na área do Jacu, têm um ananjo NE e NW. Tais fraturas são interpretadas

como secundárias relacionadas aos diferentes eventos rupteis superimpostos. Em poucos

afloramentos foi possível oþservar os planos de falha com a direçäo de fraturamento principal. Em

apenas alguns afloramentos, foi possível medir planos estriados que representam indicagöes diretas

da direçäo de movimentaçäo tectônica. O arranjo angular das fraturas em afloramento auxiliou na

definiçåo do sentindo de movimentação, Desse modo, estes arranjos foram interpretados como

fraturas escalonadas. Em campo, ao longo das falhas, os principais indicadores cinemáticos

encontrados foram as fraturas escalonadas (Figura 4.54A) e feiçöes anastomosadas características

de bandas de deformaçäo (Figura 4.54C).

Figura 4.54: Principais indicadores cinemáticos encontrados na região de Anhembi. (A) Fraturas escalonadas
em siltitos da Fm. Teresina, ponto CC279; (B) Estrias em siltitos da Fm. Teresina, ponto CC585 ; (C) Banda de
deformação em arenito da Fm. Pirambóia, ponto CC444; (D) Estrias em arenito com "filme" de óxidos de ferro,
ponto CC444.

As bandas de deformaçäo oconem nos arenitos da Formaçäo Pirambóia e apresentam planos

de rejeitos milimétricos a centimétricos, em alguns locais o rejeito chega a ser decimétrico. As bandas

de deformaçäo oconem em conjuntos ou zonas de bandas, onde a somatória dos pequenos rejeitos é

c.
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da ordem de metros. Também observou-se nas bandas de deformação "filmes" de óxidos ferro

recobrindo os planos de rejeito. Nestes casos, foram observadas estrias realçadas pelo óxido de ferro

Figura 4.548 e D). Microscopicamente as bandas de deformação säo caracterizadas pela diminuição

da porosidade com diminuição do tamanho dos gråos (cominuiçäo) e preenchimento dos poros por

um cimento s¡licoso. Nos siltitos da Fm. Teresina, as rochas cataclásticas såo caracterizadas por

ananjos geométrícos definidos e organ¡zâdos em famílias de fraturas de Riedel ou fraturas

escalonadas.

Os lineamentos interpretados a partir de imagens de sensoriamento remoto, modelo numér¡co

de teneno e rede de drenagem ¡nd¡cam direções principais N45-70W e N10-30E como as principais.

Alguns lineamentos E-W foram interpretados (Figura 4.554 e B).
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Figura 4.55: Rosetas de falhas e lineamentos. (A) Roseta das falhas NE sinistrais e falhas NW sinistrais; (B)
roseta dos lineamentos ¡nterpretados em imagens de satélite, MNT e rede de drenagem.

Em campo foram confirmadas falhas oblíquas sinistrais N50-60W. Estas falhas provavelmente

têm características transtensionais, inclusive com algumas intrusões ígneas básicas ao longo da

direçäo principaf. Entre estas, destaca-se a intrusão de um dique de comprimenlo quilométrico ao

longo da Falha Rancho das Bicas-Baneirinho (Figura 4.59, a escala não permite a representação do

dique ao longo da falha nesta figura) com bloco baixo para nordesfe. As falhas NE sinistrais também

foram conf¡rmadas em duas falhas principais com direçöes N20E a N50E. As falhas NE são menos

freqüentes e os indicadores cinemáticos raros. Além disso, os lineamentos interpretados NE

caracter¡zam-se por serem menoÍes que os NW e por serem segmentados por esfes. Assim, houve

dois eventos principais, um mais antigo NE e um mais jovem NW. As estrias encontradas em poucos

afloramenlos (Figura 4.548 e D) indicam movimentaçâo oblíqua com componente gravitacional nas

falhas do Alto de Anhembi. Nos estereogramas dos cinco afloramentos (Figura 4.56) com evidêncías
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o alto ângulo dos planos de fraturamento e as respectivas

FÊlhå s¡,ìl5lÊlnonìhl

''"4

a Esrflâô
'a;

Figura 4.56: Estereogramas das lineaçöes e planos correspondentes encontrados na região de Anhembi.

Estas estruturas segmentam o Alto Estrutural de Anhembi e provocam o basculamento dos

blocos para sudoeste no bloco sul e para nordeste no bloco norte (Figuras 4.s7 e 4.59). o eixo
principal da estrutura tem direçâo NW. As ocorrências de arenito asfálticos localizam-se junto dos
princ¡pais lineamentos interpretados, à exceção da oconência do Braço da Represa localizada a
cerca de 1km do l¡neamento mais próximo.
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Figura 4.57: Mapa de contorno estrutuÍal da Formaçäo Teresina na região do Alto de Anhembi. Ocorrências: 1 -
Porto Martins; 2 - Volta Grande;3 - Braço da Represa; 4-Betumita; 5 -Moquém l; 6 - Moquém ll; 7-Piapara;
I - Faz. R¡beirão Claro.

Em campo, na ocorrência do Braço da Represa e principalmente na ocorrência Betumita

foram encontradas evidências de movimentaçäo tectônica nas direções NE e NW. Nestes casos,

foram encontradas bandas e zonas de bandas de deformação (Figuras 4.584 e B). É importante

salientar que em escala mesoscópica estas bandas são caracterizadas por apresentarem planos de

cominuigäo livres de hidrocarbonetos. Além disso, microscopicamente nåo foram notadas quaisquer

feições indicativas de expulsão dos hidrocarbonetos dos planos de cominuição, durante o processo

de falhamento. As bandas de deformação encontradas correspondem a falhas NW e NE, logo

¡nterpreta-se que a migraçäo dos h¡drocarbonetos ocorreu após a geraçäo destes falhamentos.
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Figura 4.58: Bandas de deformaçäo encontadas na ocorrência Betumita (CC199). (A)Zona de Banda de
deformaçllo com rejeito aparente de 10 cm; (B) Qetalhe do rejeito; (C); Estias no plano de falhamento; (D)
Fotografia em lupa com aumento de 6x, cimentaçäo silicosa de grãos na banda de deformaçäo com ausência
de hidrocarbonetos.
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4.10 Geocronologia

As dataçöes

utilizadas amostras
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llAr e Arao/Afs. Foramde rochas básicas foram feitas a partir dos métodos

de seis localidades diferentes (Figura 4.60).

Geologia
Aluvlão e colúvlo

I Cobertura Terciárla
Depóoitog de cimeira

,l':iifìii Formaçäo MarÍ lia
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Fm. Teresina
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amostras para dataçåo

fl Ocorrências de
arenlto asfáltlco

Avl Rodovla

/\/ Uneamenlos

+r- #lr..J¡Êl'

Figura 4.60: Localizaçäo das amostras de rochas básicas utilizadas para datação llAr e Ar40/Ar3e.

Em lâmina delgada, observaram-se, para todas as amostras, alterações dos minerais com

evidências de sauciritizaçäo e sericit¡zação. Os feldspatos säo os minerais que apresentam maior

fragilidade em relação aos processo de alteraçäo (Figura 4.61). Entretanto, macroscopicamente, as

amostras coletadas säo de rocha sä, näo são encontradas fissuras ou mesmo óxidos na superfície ou

em corte das amostras. Dessa forma, interpreta-se que a alteração dos minerais encontrada nas
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amostras analisadas esteja relacionada a processos deutéricos. Assim, procurou-se adequar o
método de datação em função das características das amostras, com especial atençäo ao grau de

alteraçäo das amostras (Tabela 11). ldealmente procura-se datar as amostras pelo método Ar40/Ar3e

em feldspatos que forneceria os resultados mais precisos, em seguida procura-se utilizar a análise

Ar40/Ar3e em rocha total e finalmente foram feitas datações l(Ar em todas as amostras para se

determinar a faixa de idades esperada; entretanto, o método l(Ar fomece precisão sensivelmente

menor.

Figura 4.61: Exemplo de felspato alterado em diabásio da amostra CC252.

Tabela 11: Dataçöes em amostras de basaltos e diabásios da área de estudo.

Amostra Métodos Resultados

CC11y Ar""/Ar"" RT................-... 134 t2Ma
cc236 Ar""/4r"" RT...................... 134 !2Ma
ÇC246e Ar""/Ar"" F 127 t4Ma
CÇ248 KIA PT 129 t 3 Ma

cc252 K/Ar RT 131 t4Ma
= rocha total

As idades fornecidas pela dataçäo em rocha total Ar40/Ar'n forneceu os resultados mais

precisos e confiáveis.

As amostras CC11y e CC236 analisadas pelo método Arao/Afe em rocha total forneceram os

resultados mais significativos para a área de estudo especialmente devido à precisão das análises.
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A amostra CC11y Rocha Total apresentam valores de liberação de gás adequados e

coerentes para os três grãos analisados (Figura 4.62). De um modo geral, os três grãos apresentam

uma liberaçåo mais baixa no início do aquecimento marcada pelo sfep A (Figura 4.62A, B e C). Os

platôs são estabelec¡dos nos últimos sfep, geralmente D,E,F. Este comportamento pode ser explicado

a part¡r da perda de argônio nas porções externas dos grãos. O gráfico 4.63 apresenta as idades

referentes somente a estes sfeps de maior estabilidade considerados como platôs. O termo pseudo,

platô, é utilizado nos gráficos devido às pequenas variaçöes que estritamente não permitem

classificá-los como platôs.

1707 I CC-11y / Rocha Total

Figwa 4.62: Espectro de liberação de gás para os 3 grãos de rocha total da amostra CC11y.
(A) gräo 1 ; (B) gräo 2; (C) gräo 3.Os trés gráficos moðtram valores coerentes näs proporçöés de 3hr liberadas.
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Figura 4.63: ldeograma da amostra CCl ly com frequência de análises, razáo çalK e quantidade de gás
disponfvel (Moles dê r'vAr).

Os gräos da amostra CC236 Rocha Total apresentam altos valores de liberação de gás inicial,

especialmente nos sfeps A, B,C (Figura 4.64). Desse modo, considerou-se o platô referenle

preferenciaf mente aos sfeps D,E,F, com variações entre os grãos. O ideograma da Figura 4.65

mostra a idade integrada para os sfeps cons¡derados como platôs.
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1709 ICC-236 / Rocha Total

F¡gura 4.04: Espectro de tiberação de gás ,"r" "";;;; rocha totat da amostra cc236.
(A)gräo I ; (B)grão 2; (C)gräo 3. Os três gráficos mostram valores inicias altos de liberaçäo de gás, sfeps A, B,C.

A análise de feldspatos da amostra CC246e mostra que os sfeps iniciais têm valores

anômalos com estab¡lizaçâo dos sfeps f¡na¡s. Este comportamento pode estar relacionado à alteraçåo

precoce dos gräos logo após o término da cristalizaçäo. O comportamento de pseødo-plafó dos

últimos sfeps (Figura 4.66) pode ser interpretado como reflexo da preservaçäo das porçöes internas

do grão. Entretanto considera-se que a ¡dade integrada obtida (127t4Ma) pode näo refletir a idade de

cristalizaçåo pois pode ter havido perda de argôn¡o.
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Figura 4.66: ldeograma e espectro de liberação Ce gás da amostra CC246e com freqüência de análises, razäo
CalK e quantidade de gás disponível (Moles de "Ar).

Os resultados demonstram que para a análise Ar4/Afe em feldspatos tanto a fusão total

quanto o aquecimento gradual(sfep heating) não fomeceram resultados adequados. De modo geral,

observou-se que houve um enriquecimento anômalo em Afe. Este enriquecimento pode ter sido
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causado justamente pelas soluçöes do final do processo de cristalização que difundiram o Ar ou

mesmo estar relacionado a soluçöes provenientes dos sucessivos pulsos magmáticos que a área

sofreu durante a Reat¡vação Pós-Paleozóica.

Nas análises pelo método *Ar/ttAr para os feldspatos das amostras CC11y, CC236, CC248 e

CC252 näo foram defìnidas idades. Para a amostra CC1 1y houve uma liberaçäo inicial anômala de

gás, provavelmente relacionada a alta concentração de Ar na borda do grão. Esta alta concentraçåo

pode ser originada de fluidos remanescentes do final da cristalização e enriquecidos neste elemento.

Este mesmo comportamento é observado nas amostras CC236 e CC252. Já na amostra CC248 hé)

pouco gás disponível o que impossib¡lita determinaçåo.

As amostras CCl ly e CC236, cujas dataçöes são de 134+2Ma tAr/tnAr foram coletadas em

um afloramento da soleira de Angatuba (CC1 1y) e em um dique de diabásio junto à ocorrência de

arenitos asfáltico de Porto Martins (CC236). Estas idades correspondem às primeiras manifestações

magmáticas da Reativaçäo Paleozóica e são significativas para a melhor definição tanlo do processo

de maturaçäo desencadeado por soleiras de rochas básicas quanto do processo de acumulação de

hidrocarbonetos junto aos diques de diabásio. Ou seja, conclui-se que a maturação iniciou-se na

região desde as primeiras manifestações magmáticas da Reat¡vação Pós-Paleozóica e que a

acumulação ocorreu junto aos d¡ques mais antigos e que provavelmente já estavam resfriados.

Ja as dataçöes realizadas em afloramentos da porçåo central da Estrutura do Jacu (CC248 e

CC252) fomeceram idades llAr da ordem de 129 a 131 Ma. Ao considerarmos a idade e o erro

máximo da amostra mais jovem de 129 t 3 Ma (CC248), verifica-se que a idade corresponde ao

mesmo interualo das datações ooAr/tnAr que é de 134 x 2Ma. O mesmo acontece com a amostra

CC252, ou seja, as rochas intrusivas básicas encontradas no centro da Estrutura do Jacu têm

aproximadamente a mesma idade dos diques associados aos aren¡tos asfálticos.

4.11 Observações geológicas acerca da área de estudo

A partir de observaçöes de campo, percebeu-se que o posicionamento estratigráfico das

ocorrências está no arenito Pirambóia preferencialmente próximo ao contato da Formação Teresina.

A rocha armazenadora destas ocorrência é caracterizada poÍ arenitos médios bem selecionados de

gråos sub-anedondados a arredondados, foscos de deposiçåo eól¡ca apresentando estratificação

cruzada de grande porte (métr¡ca).

Estruturalmente, de sul para norte, a área de estudo é caracterizada por uma série de blocos

altos, aparentemente homocl¡nais basculados para o norte, ou seja, blocos com mergulhos suaves

para o norte e mergulhos abruptos na porçäo sul do bloco. Existem oconências associadas às zonas

intermediárias e de baixos morfoestruturais. Na porção norte da área, as ocorrências de Porlo

Martins, Volta Grande, Betumita/Moquém e Piapara eslão associadas às zonas de baixo
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morfoestrutural. As ocorrências na porção sul da área, Sobar, ltat¡gue, Nhaíva e Morro do Bofete

encontram-se em áreas intermediárias entre um alto e baixos morfoestruturais. O bloco sul é

caracter¡zado por um alto morfoestrutural; uma feição de forma anelar e diâmetro aproximado de 20

km. Seu limite sul é marcado pela presença de falhamentos radia¡s, do domo de Carlola Prenz, pelo

soleira de Angatuba e pelo falhamento do Rio Guareí de direção NE. Seu l¡mite norte é marcado pela

presença de falhamenlos radiais e pela Serra de Botucatu, além de falhamentos de direção NW.

Apesar da ênfase no estudo estrutural das oconências de arenilos asfálticos, é evidente a

importância do alojamento do betume em determinadas fácies sedimentares da Formação Pirambóia.

Notou-se a grande importância da fácies eólica como rocha armazenadora, ou seja, as dunas da

base da Formaçäo Pirambó¡a serviram de reservatório para os h¡drocarbonetos. Já a fácies de

interdunas pode estar relacionada como a armadilha hor¡zontal, ou seja, como barreira à migração

vertical dos hidrocarbonetos.

Nesse sentido, verifica-se que Briguett¡ (1994) identificou quatro grupos de fácies na

Formação Pirambóia na Bacia do Paraná: dunas, interdunas, lençóis de areia e fluviais. Segundo

Briguett¡ (1994), na base da formação, na proximídade com o contato da Formaçäo Teresina, ocorrem

depósitos tipicamente formados em regime eólico, caracteristicamente de dunas eólicas. Em toda a

porção média e também em d¡reção ao topo predominam depós¡tos de dunas e interdunas. Nestas

últimas, são muito freqüentes as feiçöes de interações flúvio/eólicas, onde cursos d'água erodem e

depositam sedimentos previamente eólicos e cujos registros posteriormente, são em parte,

retrabalhados pelo vento e redepositados por este. Já nas proximidades do contato com os

sedimentos da Formaçäo Bolucalu, foram observados depósitos de dunas eólicas com predomínio de

granulometr¡a fina e alto grau de foscagem nos gråos.

Na verdade, as evidências encontradas na região conduzem a um raciocínio dual que engloba

os seguintes fatores principais como controladores da gênese do arenito asfáltico na área: estrutural

e eslratigráfico.

A posiçäo estraligráfica das ocorrências de arenito asfáltico (Fm. Pirambóia) juntamente com a

idade da rocha geradora (calcários e folhelhos oleígenos do Subgrupo lrati) conduziu a uma definição

de intervalo de tempo geológico/estratigrafia de interesse. Há interesse nos episódios geológicos

ocorridos a partir da deposiçäo, no Permiano, dos sedimentos da Subgrupo lrati e, mais

especificamente, aos eventos e estruturas ocoridos entre o Triássico e o Cretáceo lnferior, ou seja,

pós deposição dos arenitos Pirambóia até o início da deposição do Grupo Bauru.

Outro aspecto geológico importante, relacionado à ocorrência dos arenitos asfálticos, está

associado à presença de diques de rochas básicas junto às ocorrênc¡as. Thomas Filho (1982)

observou tal relaçåo na ocorrência Betumita, a partir de sondagens na árca de ocorrência. Os

trabalhos de campo indicam tal associação em outras oconências como Nhaíva e Porto Martins onde

os diques são aflorantes. Além disso, há evidências magnetométr¡cas da presença de diques nas
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ocorrências Moquém, Mono do Bofete, Bairro da Mina, Estrada da Mina, Fazenda Säo Jorge e

Itatigue. O papeldos diques de diabásio, na gênese das ocorrências, está relacionado principalmente

a migração lateraldos hidrocarbonetos, os diques funcionaram como armadilhas verticais barrando o

fluxo horizontal. Foi caracterizada uma idade de aproximadamente 134x2 Ma laoAr/3sAr) para estes

diques, ou seja, são elementos gerados do início para o meio do evento magmático. A datação

geocronológica destas rochas indica que o óleo chegou em suas paredes tardiamente em relação ao

início do magmatismo. Conclui-se que em relação à Reativaçäo Pós-Paleozóica, a migração ocorreu

tardiamente e os diques já estavam consolidados quando o óleo ficou preso.

A figura 4.67 apresenta um esquema dos principais componentes presentes na maioria dos

afloramentos de arenito asfáltico e que resume as observaçöes geológicas.

Bloco baixo
Reoiðo de anorralia
rrr ag neticir

L- obertLrrâ sedrûlentar
Terr;i a¡i ar i nri if erertr;iar,la

Frn Piramboiâ
Fácies flL¡vial i inteldun€¡

Rocha reservatoric
Frn Pirarnboia

âcies eólica

Camada Porangabt-r

Diques e eoleira',
rochas vtrlcânicaE

Fm. Teresìi-à--..--
-.-_-Fnl Assistênciâ

Figura 4.67: Principais elementos presentes nas ocorrências de arenito asfáltico e indicação dos principais
caminhos de migração.

4.12 Posicionamento espacial das ocorrências e o magmatismo associado

Encontram-se diques de rochas básicas junto à área de afloramento do arenito betuminoso

nas ocorrências do Morro do Bofete, Nhaíva, Porto Martins, Betumita ltatigue, Moquem, Bairro da

Mina, Fazenda Säo Jorge e Estrada da Mina. Mais de 50% das ocorrências pesquisadas têm diques

de rochas básicas associadas. Das cínco ocorrências onde foram feitos levantamentos

magnetométricos e onde não havia diques aflorantes, três ocorrências apresentam anomalias

Bloco alto
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magnéticas consistentes com a ¡nterpretaçäo de diques de rochas básicas näo aflorantes. Os diques

de rochas básicas aflorantes têm textura méd¡a a fina. Esta textura é derivada do rápido resfriamento

desses corpos ao intrudir as seqüências de rochas sedimentares, sua espessura é métrica e não

ultrapassa 5 m, conforme levanlamento de campo. Mineralogicamente, säo compostos porfeldspato,

piroxênio e oliv¡na caracterizando-se pela presença de fenocristais de feldspato plagioclásio com

gråos de até 2 mm. Em geral, os feldspatos apresentam fissuras preenchidas por material de

alteraçåo provavelmente derivado de soluçöes quentes resultantes do final do processo de

cristalização. Os feldspatos têm intensa alteração näo intempérica, o aspecto dos gräos é fosco com

cores amareladas e esbranquiçadas.

Estes diques såo assoc¡ados ao magmat¡smo Serra Geral. Em comum têm a pequena

espessura, de ordem métrica e o posicionamento espacial junto às ocorrências e as idades

correspondentes ao final do magmat¡smo.

O dique na ocorrência de Morro do Bofete tem direção N-N20E, de acordo com

magnetometria de campo e fotointerprelaçäo em imagem de satélite. Aparentemente, o dique

preenche uma falha normal, porém o afloramento encontrado näo permite detalhamento. A oconência

de arenito asfáltico encontra-se somente do lado noroesle do dique. Também na regiäo do Morro do

Bofete, há um dique interpretado no Baino da Mina de direçåo N40E; as ocorrências encontram-se no

lado noroeste do dique.

Na ocorrência de Nhaíva foi possível medir 'a atitude do dique, N17E/vertical, com um

comprimento aflorante de 55 m. A ocorrência de arenito asfáltico enconlra-se do lado noroeste, junto

a parede do dique.

Na ocorrência de Porto Martins, encontrou-se um dique aflorante com d¡reção N40Wvertical.

Neste caso, a ocorrência de arenito asfáltico local¡za-se na porçäo sudoeste do dique.

Franzinelli (1972) descreve a presença de d¡ques de rochas básicas na ocorrência de Nhaíva,

Mono do Bofete e Porto Mart¡ns. Segundo a autora, a migração do betume do Subgrupo lrati até os

arenitos teria ocorrido devido à formaçâo de capilaridade e/ou devido à pressão gerada pelas

¡ntrusivas básicas.

Não há dique aflorante na oconência Betumita. Thomaz Filho (1982) utiliza dados de

sondagem e descreve a ocorrência de um d¡que de diabásio não aflorante de direção aproximada

N20E/vertical. A ocorrência de arenito asfáltico está a nordeste e limitada pelo dique. O levantamento

magnetométrico indica um dique de direçåo N-Nl0E.

Segundo Goulart & Jardim (1982), em toda a Bacia do Paraná, há uma tendência das

intrusões se alojarem em áreas de maior espessura de folhelhos, o que pode ind¡car uma preferência

natural face aos planos de estratificaçåo destes sed¡mentos.

No mapa aeromagnético da área de afloramento das ocorrências nota-se a tendência de

alinhamento dos altos magnéticos de menor amplitude na direção NW, fe¡ção refacionada ao Arco de
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Ponta Grossa e alinhamentos estrutura¡s como o de Guapiara, o qual fo¡ estudado por Feneira

(1e82).

A associaçäo dos diques com as ocorrências de arenito asfáltico permite considerar as

seguintes hipóteses:

. A intrusáo de soleiras nas rochas geradoras, durante o magmatismo Sena Geral, causou a

maturaçäo local da matéria orgânica dos folhelhos lrat¡ e a intrusäo de d¡ques propiciou uma

caminho de migraçäo secundária, fraturado, junto à parede do dique;

o O magmatismo ocorreu na forma de pulsos ao longo de aproximadamente l0 Ma, infere-se

que estes pulsos propiciaram um mecanismo termal/tectônico que propiciou a migraçâo.

Devido ao posicionamento das ocorrências, apenas de um lado dos diques, argumenta-se que os

diques funcionam como barreiras laterais impermeáveis no caminho de migração dos

hidrocarbonetos. A maturação ainda pode ser explicada pelo magmatismo Sena Geral, mas neste

caso a migração ocorre tardiamente. Propõe-se que a maturação dos folhelhos negros lrati a partirda

¡ntrusão de soleiras, do aumento generalizado do grau geotérmico durante o magmatismo e

complementarmente por soterramento; embora, este último fator isoladamente näo t¡vesse condiçöes

de sobrecarga para provocar a maturação. É importante ressaltar que, quase todas as ocorrências

local¡zam-se a oeste dos diques de rochas básicas. Assim como, é importante notar que estas

ocorrências estäo próximos aos allos estruturais preferencialmente com os baixos estruturais à oeste.

Nos mapas gravimétricos também notam-se ocorrências nas áreas de inflexäo e com o baixos

gravimétricos preferenc¡almente à oeste. lnterpreta-se que o padräo de migÍaçäo do óleo foi do centro

da bacia para sua borda, os d¡ques NE, no caso, foram as melhores baneiras no caminho de

migração. Este padrão de migraçâo provavelmente está relacionado às direçöes NW predom¡nantes

na área e também ao padråo hidrodinâm¡co da bacia durante a compactaçäo dos pacotes

sedimentares e expulsão da água. Além disso, é importante considerar as idades do magmatismo

que ind¡cam direção de magmatismo NW-SE, com ¡dades mais antigas na porçäo centro noroeste da

bacia e mais jovens na porçäo sudeste.

4.13 Gênese dos arenitos asfálticos

O modelo para a gênese das oconências de arenito asfáltico envolve diversos elementos

geológicos. Entre estes elementos, destacam-se o fator de geraçåo relacionado as rochas geradoras

do Subgrupo lrati; o fator de acumulação relacionado às rochas reservatório da Fm. Pirambóia e

secundariamente Fm. Tatuí; e finalmente o fator de migração/acumulaçäo que relaciona-se aos

caminhos de m¡gração, estruturas acumuladoras e cronologia de eventos. A Figura 4.68 apresenta

esquematicamente os principais elementos e processos relacionados à gênese do arenito asfáltico.
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Figura 4.68: Principais elementos relacionados à gênese do arenito asfáltico.

A seguir, apresenta-se os principais elementos relacionados aos estágios de migraçäo e

acumulaçäo:

1. Geraçåo de zonas de fraqueza permaanas e triássicas na região e reativação de estruturas do

embasamento.

Estruturas penecontemporâneas como diques clásticos encontrados na Fm. Teresina indicam

atividade tectônica na área desde o Perm¡ano que fraturaram as rochas geradoras e geraram zonas

de fraqueza, além de reativar estruturas do embasamento.

Atividade tectônica Triássica e do início do Jurássico também fraturou a rocha geradora,

reativou as zonas de fraqueza do embasamento e estruturas geradas no Permiano.

2. lnício do magmatismo - Jurássico Superior (fithoniano).

No Jurássico Superior houve as primeiras intrusões de rochas vulcân¡cas básicas. Neste

período, houve aquecimento anômalo da rocha geradora de acordo com a intrusão de soleiras de

rocha básica e aumento generalizado do gradiente geotérmico. Este aquecimento propic¡ou a
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maturação anômala da matéria orgânica e fraturamento da rocha geradora. Durante estes eventos

iniciou-se a migraçäo primária. Também há diques de rochas bás¡cas desta ¡dade (aproximadamente

134 Ma) associados às ocorrências de arenito asfáltico. Provavelmente nesta época iniciou-se a

geraçäo dos altos estruturais como o de Anhembi e Carlota Prenz.

3. Migraçäo secundária - Cretáceo lnferior (Beniasiano)

Migração secundária através de zonas antigas de fraqueza e descontinu idades geradas

durante os primeiros estágios da Reativaçäo Pós-Paleozóica. Dois fatores pr¡nc¡pais afetaram a

migraçäo secundária: um fator estratigráfico e um fator estrutural. O fator estrulural relac¡ona-se a

uma forte contribuição tectônica, de acordo com o desenvolvimento de altos estruturais, permitindo a

m¡graçåo das regiöes de baixo estrutural em direção ao centro dos altos estÍutura¡s e geração de

caminhos de migração em zonas de falha e l¡miles de blocos tectônicos. O fator estratigráfico diz

respeito ao posicionamento da maioria das ocorrências, que estäo pos¡cionadas preferencialmente na

porçäo basal da Fm. Pirambóia. lsto ocone provavelmente pela variação de permeabilidade dada

pela presença de fácies eólicas, fác¡es de interdunas e fluviais. Além disso, considera-se que as

característ¡cas de maturidade juvenil e baixa viscosidade dos hidrocarbonetos também contribu¡u

para o aprisionamento dos hid rocarbonetos.

4. Acumulação

A acumulação ocorreu preferencialmente em arenitos eólicos da base da Formaçåo Pirambóia

ao longo dos planos de estratificaçäo e sob camadas de matriz argilosa das fác¡es de interduna. Além

disso, a acumulação ocorreu junto à parede de diques onde houve interrupção do fluxo horizontal,

estes diques de rocha básica foram datados do Jurássico Superior. A acumulação ocorreu

preferencialmente junto aos diques NE num padrão de fluxo centr"ífugo em relaçäo às porções mais

profundas da bacia e aos baixos estruturais. Entretanto, há pelo menos uma acumulaçäo junto a

diques de direçäo NW. lnfere-se que os diques de direção NE estejam relacionados à direçäo de

fraquezas do embasamento e correspondem ao início do magmatismo. Durante a mígraçäo

secundária, estes diques de direçåo NE já estavam consolidados e resfriados. lnfere-se que os

caminhos de migração principal estejam relacionados as falhas de direçäo NW e que dessa forma o

fluxo foi preferencialmenle intenompido porestruturas selantes NE. Estas estruturas NW, assim como

os diques de direçåo NW conespondem à fase de maior at¡vidade tectono-magmática da Reativaçäo

Pós Paleozóica que ocorreu durante o inÍcio do cretáceo.

5. Posicionamento espacial e morfológico das acumulaçöes

As ocorrências de arenito asfáltico estäo em bordas de altos estruturais provavelmente de

idade Juro-Cretácea. A migraçäo ocorreu em direçäo aos altos estruturais e considera-se que os
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hidrocarbonetos tenham atingido as rochas reservatório presentes no topo destas estruturas. Estes

altos estruturais foram poster¡ormente erodidos em um processo provavelmente iniciado no final do

Cretáceo e que perdura até hoje. Desse modo, considera-se que o topo dos altos estrutura¡s foram

erodidos e as acumulações destruídas. As ocorrências encontradas estäo em terrenos

remanescentes preservados da erosäo em porções intermediár¡as entre os altos e baixos estruturais.

Este padräo é verificado tanto nas oconências da área de Anhembi quanto nas ocorrências da área

do Jacu.

O fator tempo implícito na cronologia dos eventos descritos anteriormente é essencial para a

expl¡caçäo da gênese dos arenitos asfálticos. Considera-se que houve contemporane¡dade entre os

eventos de geraçäo/migraçäo e a acumulaçåo dos hidrocarbonetos dentro de um período de

aproximadamente l0 Ma, conespondente ao evento tectono-magmático da Reativaçåo Paleozóica.

Entretanto, esta contemporaneidade de eventos provavelmente causou perda de

hidrocarbonetos por falta de sincronismo, ou seja, ocorrência de fluxo de hidrocarbonetos na rocha

reservatório sem a geração de estruturas armazenadoras como soleiras de diabásio, por exemplo.

Neste caso, nota-se que predominantemente há armazenamento em funçäo das condiçöes de

permeabilidade da rocha armazenadora. Nos afloramentos de arenito asfáltico, é possível observer

este fato no aspecto listrado e inegular provocadas pelo preenchimento do óleo nas estratificaçöes

cruzadas de origem eól¡ca. Além disso, todas as oconênc¡as eram formadas por fácies eólica, não

foram encontradas oconências associadas aos depósitos fluviais ou fácies de interduna.

Há de se considerar a possibilidade de armadilhas estruturais. Entrelanto, segundo Araújo ef

at. (2OOO), a contemporaneidade do processo de geraçäo-migraçäo com a fase de formaçäo de

trapas estruturais (durante o rifteamento do Gondwana) diminui o potencial das Formações Pirambóia

e Botucatu para armazenar petróleo devido às incertezas associadas ao sincronismo entre os

eventos. Baseados nesta premissa, os autores definem que há maiorchance de armazenamento nas

estruturas or¡ginadas no evento Cabo-La Venlans. Entretanto, na área de estudo, as principais

estruturas associadas às oconências de arenitos asfálticos são os Altos Estrutura¡s de Anhembi e

Carlota Prenz e estruturas menores como o alto da Areia Branca, Quebra e Morro do Bofete. Estas

estruturas são originadas principalmente pelos eventos da Reativação Pós-Paleozóica e seu papel

relaciona-se à migração dos hidrocarbonetos, na forma de falhas condutoras, e à acumulaçäo, na

forma de camadas basculadas e diques trapeadores. Desse modo, adotou-se o diagrama de eventos

do Sistema Pet¡olífero lrati-Pirambóia proposto por Araújo et al. (2OOO) com modificaçöes que

peÍmitem explicar a seqüencia de eventos relacionadas às ocorrências de arenito asfáltico da área de

estudo. A Figura 4.69 mostra o quadro de eventos dos elementos relacionados a gênese de aren¡tos

asfálticos da borda leste da Bacia do Paraná. Comparativamente, a Figura 4.70 mostra o dlagrama de

eventos para o sistema lrati-P¡rambóia de Araújo et al. (2OO0).
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A seguir são discutidos aspectos levantados no objetivo da pesquisa e cujas resposlas

auxiliam o entendimento da gênese dos arenilos asfálticos.

As ocon€ncias são caracterizadas como reservatório exumados ou exsudaçöes (oil seeps)?

O posicionamento estratigráfico das ocorrências conduz à consideraçäo que as oconências de

arenitos asfálticos são reservatórios exumados. Os hidrocarbonetos possivelmente migraram para os

arenitos sob condições de soterramento. Não há evidêncías de exudaçöes em rochas Terciárias ou

Quaternárias. Além disso, o reservatório Pirambóia está diretamente sobre os siltitos e lamitos pouco

permeáveis da Formação Teresina. Houve uma migração hor¡zontal de hidrocarbonetos nos arenitos

triássicos Pirambó¡a em função da presença de camadas intercaladas de lamito e das variações

vertica¡s das condiçöes de porosidade-permeabilidade. Estas camadas agiram como barreiras

horizontais, que impediram ou dificultaram a migração vertical. Näo são encontradas quaisquer

ocorrências na Formaçäo Botucatu, Jurássico. Entretanto, na Formaçåo Botucatu há boas condiçöes

de porosidade e permeabilidade. Por outro lado, foi encontrada uma ocorrência nos arenitos da

Formação Tatuí, Permiano. Na verdade, esta ocorrência resulta de falhamento, o qual colocou os

arenitos da Formaçäo Tatuí ao lado dos folhelhos negros do Subgrupo lrati.

Qual o papel do magmatismo Sêrra Geral na gênese das ocorrências?

O magmatismo Serra Geral está relacionado a geraçäo (Simoneit ef a/. 1978a e b) e também

a migraçäo e acumulaçäo. Considerando um intervalo de 1O a 12 Ma para o magmatismo Cretáceo

(Stewart ef a/. 1996) é possível considerá-lo como o responsável portodo o processo de gênese do

aren¡tos asfáltico. Soleiras de diabásio do iníc¡o do magmatismo causaram aquecimento anômalo nas

camadas ricas em matéria orgånica do Subgrupo lrati. Eventos tectônicos do início do magmatismo

causaram a reativaçåo de lineamentos antigos e fraturaram os folhelhos negros causando a migraçäo

primár¡a. Diques do início do magmatismo intrudiram estruturas NE principalmente e o aumento das

condiçöes de pressão e temperatura por 10 Ma aproximadamente prop¡ciou a maturação. Finalmente,

a acumulação de hidrocarboneto ocorreu, mais tarde, junto às paredes de diques e sob camadas

argilosas quando as rochas básicas já estavam cristalizadas. Este modelo cons¡dera um intervalo de

tempo restrito a 10 Ma entre a geração e a acumulação, além de considerar a idade aoAr/3eAr de

134x2 Ma obtida em d¡ques e sole¡ras na área de estudo.

Quais elementos geológicos compõem o processo de migração?

A explicaçåo dos processo de migraçâo e acumulação está relacionada à presença de d¡ques

de rochas básicas, falhamentos e posicionamento estratigráfico. A migraçäo pùmálria ocorreu de

acordo com o intenso fraturamento dos folhelhos negros lrati (Araújo ef al., 2OOO). A migragão

secundária está relacionada aos limiles de blocos tectônicos: mais precisamente falhas, diques e
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zonas de juntas gerados em diversos pulsos tectono-magmáticos durante a Reativaçäo Pós-

Paleozóica, A inlersecção de zonas de falhamento são especialmente importantes para o processo

de migraçäo secundár¡a. Estruturas antigas NE, reativadas a partir do embasamento, são cruzadas

por estruturas mais jovens NW relacionadas ao magmatismo Cretáceo. A intersecçâo de zonas de

falha forma áreas de dilataçäo com tensões cisalhantes relativamente pequenas (Gartrell et al.2003)

adequadas para a migração de hidrocarbonetos.

Gomo explicár o pòsicionamento estrat¡gráfico das ocorrências?

A maioria das ocorrências está localizada na base da Fm. P¡rambóia e uma delas localiza-se

na Formaçäo Tatuí. A acumulação preferenc¡almente na base da Fm. Pirambóia ocorreu em função

das condiçöes de baixa permeabilidade dos depósitos de interduna e da fácies fluvial da Fm.

Pirambóia conjugadas com a alta viscosidade dos hidrocarbonetos cuja maturação foi anômala.

Na área de estudo notam-se importantes falhas verticais e presença de altos e baixos

estrutura¡s que possibilitaram a aproximaçäo enlre a rocha geradora e a reservatório. Além disso, as

falhas configuraram-se como caminhos de migraçäo. Desse modo, a presença de óleo em arenitos

da Fm. Tatuí é um exemplo do soerguimento destas rochas que foram colocadas próx¡mas à rocha

geradora, ou seja, a acumulaçåo na Fm. Tatuí encontra-se em um bloco alto.

lnterpreta-se que a migraçäo do sislema lrati-Pirambóia é caracterizada na área como de alta

lmpedância e drenagem (migração) pr¡ncipalmente vertical. Ou seja, s¡stemas petrolíferos de alta

impedância podem ser d¡scr¡minados a partir de algumas características (Demaison & Huizinga,

1994); entre efas, destaca-se que quase todas as acumulações ocoffem sobre ou próximo a área da

rocha geradora. A distância de migraçáo lateral é pequena (geralmente menor que 30 km). Além

disso, várias acumulações em rochas reseruatório de idades diferentes contêm óleo do mesmo tipo

genético.

como säo caracter¡zadas as armadilhas nas ocorrências?

As armadilhas são caracterizadas por elementos verticais que såo os diques de rochas

vulcânicas e por elementos horizontais. As armadilhas horizontais são compostas por depósitos de

interdunas e fác¡es fluvial da Fm. Pirambólia cujas var¡ações de permeab¡lidade causam o

trapeamento. Além disso, as condiçöes de alta v¡scosidade dos hidrocarbonetos os faz susceptíveis a

estas variações de permeabilidade o que aumenta eficiência dos depósitos de interdunas e fácies

fluvia¡s como armadilhas.

Qual a cronologia dos eventos que compõem o modelo de geração, migração e acumulação?

. O sistema petrolífero lrati-Pirambó¡a é Permiano de acordo com a rocha geradora. É

¡mportante considerar näo somente a Reativação Pós-Paleozóica, mas também os eventos tecfônicos
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permianos como relacionados à gênese do arenito asfáltico. A orogen¡a Cabo-La Ventana causou a

reativaçäo de estruturas do embasamento e o desenvolvimento de novas fraturas nas rochas da

bacia. Este evento causou uma rede de fraturamento na rocha geradora, permitindo a futura migraçåo

primária. Além disso, com o início da Reativação Pós-Paleozóica, estas áreas de fraqueza

funcionaram como caminhos para a migração de hidrocarbonetos, especíalmente nas áreas de

cruzamento das direções NW e NE. A intensa atividade vulcânica do início do Cretáceo propiciou a

maturação anômala da matéria orgânica e a formaçäo de armadilhas verticais na forma de diques de

rochas básicas.

Qual é o modelo geral para a gênese de arenitos asfált¡cos? Há apenas um modelo? Todas as

ocon€nc¡as foram geradas segundo o mesmo modelo?

Cons¡dera-se que todas as oconências estejam relacionadas aos eventos descritos

anteriormente. Os elementos básicos já descritos são a presença de rocha geradora permiana,

maturaçäo anômala e migração a partir de eventos tectono-magmáticos decorrentes da Reativação

Pós-Paleozóica e finalmente acumulaçåo em arenitos da Fm. Pirambóia e Tatuí.

A maior parte das oconências associam-se a diques NE, outras a d¡ques NW. A principal

diferença entre as ocorrências está relacionada à direção dos diques associados. A inteçretaçäo de

lineamentos nas imagens de sensoriamento sugere que os diques NW sejam mais jovens que os de

direçäo NE. Além disso, a estruturaçäo NE do embasamento sugere que esta seja uma direçäo de

ÍÊqueza preferencial para a entrada dos primeiros corpos intrusivos. Entretanto, a datação obtida

junto a um dique NW (oconência de Porto Martins), com uma idade aoAr/3eAr de 13412 Ma, sugere

que os diques NE e NW têm a mesma idade. lnfelizmente, as datações dos diques NE näo foram

bem sucedidas para confìrmar definitivamente se o óleo acumulou-se em diques de mesma idade e

de direções diferentes. Esta é uma evidência que o modelo geral é o mesmo para todas as

ocorrências, com um tempo de migraçäo semelhante.
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CAPíTULO 5

coNsrDERAçöes rrruars

Os trabalhos de reconhecimento de campo, geofísica e análises geocronológicas permitiram o

melhor entendimento dos fatores relacionados à gênese das oconências de arenito asfáltico no

sístema petrolífero lrati-Pirambóia. Foram definidos fatores estratigráficos e estrutura¡s e suas

relações temporais como fundamentais para a acumulaçåo de hidrocarbonetos na área de estudo. A

defin¡ção e compreensão do papel destes fatores em uma área de afloramento da borda da bacia

contribui para a pesquisa em porçöes profundas da Bacia do Paraná.

5.l Conclusões
os levantamentos gravimétricos e magnetométricos auxiliaram nâ def¡nição do arcabouço

estrutural da área. A área do Jacu é caracterizada como uma região de baixo gravimétrico com um

espesso pacote sedimentar circundado por inlrusões vulcânicas. lsto resultou em uma anomalia de

drenagem anelar bem definida. A interpretação morfoestrutural empregada perm¡tiu o mapeamento

dos principais blocos tectônicos e seus limites. Também permitiu a análise da estrutura do Jacu, que

é car:aclerizada como de origem geomorfológica, relacionada às direçöes NW e NE.

A distribuição espacial das ocorrências de arenito asfáltico na área de estudo está diretamenle

relacionada aos elementos geológ¡cos condicionantes. Entretanto, os processo erosivos atuantes na

regiåo foram fundamenta¡s para a exposição dos afloramentos. Estes processos erosivos são

reconhecidos nas características geomorfológicas da área de oconência caracterizada pelo domínio

da paisagem de depressão geomorfológica.

Desse modo, considera-se que as oconências de arenito asfáltico estáo diretamente

relacionadas a cond¡cionantes estratigráficos e estruturais, mas o processo denudacional é também

cons¡derado fundamental para a exposiçäo das oconências. De um modo geral, os principais

elementos do fator estratigráfico e estrutural são relacionados e estão no mapa de contorno

estrutural: as oconências estão localizadas nos flancos de altos eslruturais e localizadas a poucos

metros do con(ato Teresina-Pirambóia, que é um importante parâmetro estrat¡gráfico. Nos

afloramentos, a presença de camadas argilosas na base da Formação Pirambóia age como uma

barreira a migração úertical de hidrocarbonetos. Além disso, a migraçäo horizontal segu¡u a direção

do plano de acamamento dos arenitos Pirambóia (estratificaçåo cruzada eólica).

O fator estrutural está relacionado aos lineamentos interpretados em imagens de satélite, na

rede de drenagem e no MNT: as oconências eståo localizadas perto dos principais l¡neamentos

estruturais, especialmente na intersecção de falhas NW e NE. Fraturas de extensäo relacionadas a
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falhas NW também são elementos importantes para a migraçäo de óleo. Estas descont¡nuidades

agem como condutos para a migração do óleo, mas as falhas também agem como selos,

especialmente aquelas com fraturamento na mesma direção de deslocamento do movimento. A

geraçåo de falhas está relacionada a antigas zonas de fraqueza incluindo as estruturas do

embasamento, eventos Perm¡anos e a Reativação Pós-Paleozóica. É inferido que as falhas

transportaram hidrocarbonetos por dezenas de metros verticalmente e poucos metros lateralmente. A

migração lateral ocorreu þrincipalmente ao longo dos planos de estratificação.

Considerando as ocorrências observadas e a alta pemeabilidade dos arenitos Pirambóia. É

muito ¡mportante a contribuição das variaçöes de permeabilidade nas bandas de deformaçäo para a

migraçåo de hidrocarbonetos, que segmentam o reservatório. Entretanto, näo é descartada a

importância das fraturas no aumento da migração no reservatório e sua produção.

O elemento chave na área de estudo é a presença de diques de rochas bás¡cas associados às

ocorrências de arenitos asfálticos. Além disso, as ocorrências estäo em áreas de alto magnético. Esta

assinatura magnética é interprefada como derivada da presença de corpos básicos intrusivos. O

magmatismo agiu nos estágios de geraçäo, migraçäo e acumulação. O magmatismo que gerou as

armadilhas verticais (diques) ocorreu principalmente no período inicial da Reativação Pós-Paleozóica,

diques e soleiras foram datados *ArlttAr 134t2 Ma, assim como o aumento da temperatura que

provocou o iníc¡o da maturação e geraçâo de óleo imaluro. Já a chegada do óleo no reservatório

ocorreu tardiamente durante os estágios finais do magmat¡smo, quando as armad¡lhas verticais já

estavam consolidadas.



130

REFERÊNC|AS BIBLIOGRÁFICAS

ABOARRAGE, A.M; LOPES, R.C. (coords). (1986) Projeto Borda Leste da Bacia do Paraná:
lntegraçäo geológica e avaliação econômica. Convênio CPRM-DNPM, CPRM SUREG-SP.

AB'SABER, A.N. (,l969) A depressão periférica paulista: um setor das áreas de circundesnudação
pós-cretácea na Bacia do Paraná. São Paulo, IGEO-USP, Geomorfologia 15, 11p.

ALMEIDA, F.F.M. (1964) Fundamentos geológicos do relevo paulista. Boletim do I.G.G., v.41 , p.167 .

ALMEIDA, F.F.M. (1967) Or¡gem e evoluçäo da plataforma brasileira. Boletim da D¡visão de Geologia
e Minenlogia, DNPM, v. 241, p. 1-36.

ALMEIDA, F.F.M & CARNEIRO, C.D.R. (1989) The igneous record of the mesozo¡c activat¡on of
South Amer¡can Platform. Geotectonica et Metallogenia, v.13, p. 308-325.

ALIYEV A. (1979) Regional fracturing of the Pamirs and its metallogenic significance . Doklady Akad.
Aiauk, USSR, v. 250, p. 90-93.

ANDRADE, S.M.; SOARES, P.C. (1971) Geologia de Semi-detalhe no centro leste de São Paulo. Rio
de Janeiro, Petrobrás, DESUL, relatório n. 4O7,52 p.

ANTONELLINI, M.A.; AYÞIN, A.; POLLARD, D.D. (1994) Microstructure of deformation bands in
porous sandslones at Arches National Park, Utah. Joumal of Structural Geology, v. 16, n. 7, p.
941-959.

ARAÚJO, L.M.; TRIGUIS, J.A.; CERQUEIRA J.R.; FREITAS L.C. DA S. (2000) The arypicat Permian
Petroleum System of the Paraná Bas¡n, Brazil. ln M.R. Mello & B.J. Katz (eds.) Petroleum
sysfems of South Atlantic mary¡ns. AAPG Memoir v.73, p.377-4O2,

AYDIN, A. (1978) Small faults formed as deformation bands in sandstone. Pageoph, v.116, p.913-
930.

AYDIN, A.; JOHNSON, A.M. (1983) Analysis of faulting in porous sandstones. Journal of Structural
Geology, v. 5, n. 1, p. 19 - 31.

BEISL, C.H. (1996) lntegnção de dados de sensoríamento ¡emoto, geologia, gravimetria e topograf¡a
para o estudo do arcabouço estrutural em uma patte do compañimento nordeste da bac¡a do
Recdncavo. São José dos Campos, 109 p. (Dissertaçäo - Mestrado) - lnstituto Nacional de
Pesquisas Espacias.

BRIGUETTI, J.M.P. (1994) Fac¡olog¡a dos sedimentos da Fomação PiÊmbó¡a na região de R¡o Claro

lSP). R¡o Claro,124 p. (Dissertaçåo de Mestrado) - lnstituto de Geociênc¡as e Ciências Exatas,
UNESP.

CAETANO-CHANG, M.R. (1997) A Formação Pinmbóia no Centro-Leste do Estado de São Paulo-
Rio Claro, 196 p. (l'ese - Livre-Docência) - lnstituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP.

CHAMANI, M.A.C.; MARTIN, M.A.B.; RICCOMINI, C. (1992) Estruturas de liqüefaçäo induzidas por
abalos sísmicos no permo-tr¡ássico da Bacia do Paraná, Estado de Säo Paulo, Brasil. /n;
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 37, São Paulo. Boletim de Resumos Expandidos.
Säo Paulo, SBG, v. 2, p.508-510.

cHRISTIE-BLICK N. & BIDÞLE K.T. (1985). Deformation and basin formation along strike-slip faults.
ln K.T. Biddle & N. Chr¡stie-Bl¡ck (eds.) Strike-slip defotmation, basin formation, and
sed¡mentation. Society of Economic Paleonlologists and Mineralogists Special Publication No.
37,1-34.

CNP. (1944) Relatóio de 1944. Rio de Janeiro, CNP, 280 p.



131

COBBOLD P.R.; MASSABIE A.C.; ROSSELLO E.A. (1986) Hercynian wrenching and thursting in the
Sienas Australes foldbelt, Argenlina. Hercynica, n. 2, p. 135-148.

COBBOLD, P.R.; GAPAIS, D. & ROSSELO, E.A. (1991) Partion¡ng of transpressive motions within a
sigmoidail foldbelt: The Variscan S¡en"as Australes, Argentina. Joumal of Structural Geology, v.
13, p.743-758.

COBBOLD P.R.; ROSSELLO E.R.; MILANI E.J.; SZATMARI P. (f992) Permo-Triassica
intracontinental deformation in SW Gondwana. ln: de Wit & Randsome (eds), lnvercion
Tectonics of the Cape Fold Belt, Karoo and Crctaceous Bas¡ns of Southen Africa. Rotterdam,
Balkema, p.23-26.

COIMBRA A.M.; BRANDT NETO M.; PETRI, S. (1977) O alinhamento estrutural do Tietê. tn:
slMPÓsto DE GEOLOGTA REG|ONAL, Säo pauto, 1977, SBG, p. 145-152.

COLLON A. (1897) Le petrcle dars /es environs du Mont de Bofete et de Pofto Mañins, dans I'Etat de
São Paulo. lnstituto Geográfico e Geológico, Secretar¡a de Agricultura do Estado de Såo Paulo,
69 p.

CPRM - Companhia de Pesqu¡sa de Recursos M¡nerais. (2AO1a) Mapa Geológico do Brasl. Rio de
Janeiro. (Escala 1 :2.500.000). CD-ROM.

CPRM * Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. (2OO1b) Mapa Tect'nico do Bras,7. Rio de
Janeiro. (Escala 1:2.500.000). CD-ROM.

CREPANI E. (1987) Análise de fntuns atnvés de imagens fotogtáficas de baixa resolução espacial:
uma contribu¡ção ao estudo da evolução tectônica da rcgião da Chapada do Araripe - NE do
Brasl. Såo Paulo, 139 p. (Tese - Doutorado) - lnstituto de Geociências, Universidade de São
Paulo.

DAEE-UNESP. (1984) Landim, P.M.B. (coordenador), Mapa Geológico do Estado de São Paulo,
escala 1 :250.000 - Folha Botucatu.

DAEE-UNESP. (1984) Land¡m, P.M. B. (coordenador), Mapa Geológico do Estado de São Paulo,
escala 1:250.000 - Folha Campinas.

DAVÍS, G.H.; BUMP., A.P.; GARCÍA, P.E.; AHLGREN, S.c. (r999) Conjugate Riedel deformation
band shear zones. Joumal of Structural Geology, v.22, p. 169-190

DEMAISOM, G.; HUIZINGA, B.L. (1994) Genetic classification of petroleum systems using three
factors: charge, migration, and enlrapment. ln: Magoon, L.B. and W.G. Dow (eds.), 1994, The
petrofeum system - from source lo trap: MPG Memoir 60.

FERNANDES, L.A. & COIMBRA, A.M. (1993) Registros de episódios sísmicos na parte superior da
Formaçáo Rio do Rasto no Paraná, Brasil. /n: SIMPÓS|O DE GEOLOGTA DO SUDESTE, 3, Rio
de Janeiro. Afas. Rio de Janeiro, SBG/UERJ, p.271-275.

FERREIRA F.J.F.; MORAES R.A.V.; FERRARI M.P.;VIANNA R.B. (1981) Contribuição ao estudo do
alinhamento estrutural de Guapiara. ln: Simpósio Regional da Geologia,3, Cur¡tiba, 1981 Afas,
SBG, v.1, p.226-240.

Ferreira F.F.J. 1982. Integração de dados aeromagnét¡cos e geológicos:confrgunção e evolução
tectônica do Arco de Ponta Grossa. lnst. de Geociências, Universidade de São Paulo, Såo
Paulo, Dissertação de Mestrado, 169 p.

FOSSEN, H. (f997) Geometric Analysis and scaling relations of deformation bands in porous
sandstone. Journal of Structural Geology, v. 19, n.12, p.1479 - 1493.

FRANZINELLI, E. (1972) A¡en¡tos asfálticos do estado de São Paulo. Sáo Paulo, 104 (Tese -
Doutorado) - lnstituto de Geociências, Universidade de São Paulo.



132

FÚLFARO, V.J. (1967) Contribuição à geologia da região de Angatuba, Estado de São Paulo. São
Paulo,91 p. (Tese - Doutorado) - lnstituto de Geociências, Universidade de Såo Paulo.

FÚLFARO, V. J.; Saad, A. R.; Santos, M. V.; Vianna, R. B. (1982) Compart¡mentação e evolução
tectônica da Bacia do Paraná. Revista Bnsilein de Geociências, v.12, p.590-61l.

FÚLFARO, V.J.; SAAD, A.R.; PERINOTTO, J.A.J.; ETCHEBEHERE, M.L.C. (1997) Paraná Basin:
Mineral Resource Potent¡als in Brazil, Uruguay, and Paraguay. Intemational Geology Review, v.
39 p.703-722.

GARTRELL, A.; ZHANG, Y.; LISK, M.; DEWHURST, D. (2003) Enhanced hydrocarbon leakage at
fault ¡ntersections: an example from the Timor Sea, Northwest Shelf, Autralia. Joumal of
Geochemical Explontion, v.78-79, p. 361-365.

GOULART, E.P.; JARDIM, N.S. (1982) Avaliação geoquímica das formações Ponta Grossa e lrati -
Bacia do Paraná. ln: Geologia da Bacia do Panná - Reavaliação da Potencialidade e
Prcspect¡v¡dade em H¡drccarþonefos. São Paulo, Paulipetro/CESP/lPT, p. 41 '74.

.! GUNN, P.J.; MAIDMENT, D.; MILLIGAN, P.R. (1997) lnterpreting aeromagnetic data in areas of
limited outcrop. AGSO Joumal of Australian Geology & Geophysics, v. 17, n.2, p. 175-185.

HACHIRO, J.; COIMBRA, A.M.; MATOS, S.L.F. (1993) O caráter cronoestratigráfico da Unidade lrati.
ln: S¡mpósio sobre cronoestratigrafia da Bacia do Pa.anâ,1. R¡o Claro, 1993. Resumos, Rio
Claro, IGCE-UNESP, p. 62-63.

HOBBS, B.E. (1976) An outline of structunl geology. New York, Wiley & Sons, 525p.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPT). (1981) MAPA
geomorfológ¡co do Êstado de Sáo Paulo, Säo Paulo. Escala 1:1 .000.000, nota explicativa, v.l ,

93p.

KING, L.c. (1956) A geomorfofogia do Bras¡l oriental. Rev. Bras. de Geografia, v.18, n.2, p.147.

MATOS, S.L.F. (1995) o contato ent¡e o Grupo Passa Dois e a Fonnação Pircmbóia na bo¡da leste
da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo 3ão Paulo. São Paulo, 110 p. (Dissertaçäo -
Mestrado) lnstituto de Geociências, Universidade de Säo Paulo.

MATOS, S.L.F.; COIMBRA, A.M. (1997) Sucessão de fácies na Camada Porangaba, Grupo Passa
Dois, Estado de São Paulo. Revista Bnsileira de Geociências, v.27, p.377-366.

MATTOS, J.T.; BALIEIRO, M.G.; SOARES, P.C.; BARCELLOS, P.E.; MENESES, P.R.; CSORDAS,
S.M. (1982) Análise morfoestrutural com uso de imagens MSS/Landsat e Radar para pesquisa
de hidrocarbonetos no Estado de Såo Paulo. INPE-2445-RTR/015. Sâo José dos Campos,
17oP.

MCDoUGALL, l.; HARRISoN, T.M. (1999) Geochronology and thermochronology by the aoAr/3sAr

method. Oxford University Press, New York, 269p.

MELFI, A. (1967) Potass¡um-argon ages for core samples of basalt¡c rocks from Southern Brazil.
Geochimica et Cosmochimica Acta, v.31 , p. 1079 - 1089.

, MILLIGAN, P.R.; GUNN, P.J. (1997) Enhancement and presentat¡on of airborne geophysical data.' AGSO Journal of Australian Geology & Geophysics, v. 17 , n.2, p. 63-75.

MIZUTA, K.; CARVALHO, T.E.M.; TRIGUIS, J.A. (1983) Oil migration examples in lrati Formation,
Parana Basin, Brazil. AAPG Bulletin, v. 67 , p. 457 .

NICKELSEN, R.P. (1974) Early jo¡nting and cumulative fraclu re patterns. ln: Utah Geological
Association Publication, lntemational Conference on the New Basement Tectonic, 1.,

Proceedings, 5:1 93-1 99.

NOGER, M.C. (1999) Ta'-Sand Resources of Western Kentucky. Kenlucky Geolog¡c Survey, Reprint
Series, Series Xl, Reprint n.45,27P.



133

NORTHFLEET, A.A.; BETTINI,C.; CHAVES, H.A.F. (1971) Aplicaçåo de geomatemática à
prospecçáo de petróleo, análise de fraturas por poliedros ortògonais. ln: CONGRESSO
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 25, São Paulo, 1971. Ana¡s. São Paulo, SBG, v. 3, p. 6l - 70.

OLIVEIRA, E.P. (1920) Rochas petrolifens do Brasil. Rio de Janeiro, Serviço Geológico e

Mineralógico do Brasil, p.101-102.

OLIVEIRA, E.P. (1940) História da pesquisa de petróleo no Brasil. Rio de Janeiro, Serviço de
publicidade agrícola, 208p.

OSSRN. (2003) o¡l sands reclamation research network, Universidade de Alberta
h ttp ://www. rr. u a I be rta. ca/oilsa nd s/FAQs. htm#hfmd

PARADELLA, W.R. (1998) Aplicações de sensoriamento ¡emoto em geologia. Disciplina do curso de
pós graduação em recursos minerais. Notas de Aula. São Paulo, lnst¡tuto de Geociências,
Un¡versidade de Säo Paulo.

PETRI, S. & FULFARO V.J. (1983) Geologia do Bnsil. 1 ed. São Paulo, EDUSP, 631 . p.

PIICKA (1974) Observations on Joint Zones in Moravia, Czechoslovakia. New basement tectonics
contibution, v. 30, p. 279-289,

OUADROS, L.P. & SANTOS, A.S. (1980) Efeito das intrusões de diabásio sobre o conteúdo orgânico
das rochas sedimentares. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31, Camboriú, 1980
Anals. camboriú,SBG, v. 2, p. 410-422.

QUINTAS M.C.L. (1994) O embasamento da Bacia do Paraná: ¡econstrução geofísica de seu
arcabouço. São Paulo, 218 p. Clese - Doutorado) - lnstituto de Astronomia e Geofísica,
Universidade de São Paulo.

RAMOS, V. (f 988) Late Proterozoic - Early Paleozo¡c of South América: a collisional history.
Ep¡sodes, 11, 168-174.

RAMSAY, J.G.; HUBER, M.l. (1987) The techniques of modern structunl geology: ' folds and
fractures. London, Academic Press, v.2,70O p.

RENNE, P. R.; ERNESTO, M.; PACCA, I.G.; COE R.S.; GLEN, J.M.; PRÉVOT, M.; PERRIN, M.
(1992) The age of Paraná Flood Volcanism, Rifting of Gondwanaland, and the Jurassic-
Cretaceous Boundary. Scierce, v. 258, p. 975 -979.

RlcCOMlNl, C.; CHAMANI, M.A.C.; AGENA, S.S.; FAMBRINI, G L.; FAIROHILD, T.R.; COIMBRA,
A.M. (1992) Earthquake-induced l¡quefaction features in the Corumbataí Formation (Perm¡an,
Paraná Basin, Brazil) and the dynamics of Gondwana. Anais da Academ¡a Bnsilein de
Ciências, v.64, p.21O.

RICCOMINI, c. (1995) Tectonismo gerador e defomador dos depóslfos sed¡mentarcs pós-
gondvân¡cos da porção centro-oriental do eítado de São Paulo e árcas vizinhas. Säo Paulo, 100
p. (Tese Livre-docência) - lnstituto de Geociências, Universidade de Säo Paulo.

ROCHA-CAMPOS 4.C., CORDANI U.G., KAWASHITA K., SONOKI H.M., SONOKI l.K. (1988) Age of
Paraná Flood Vulcanism. ln: E.M. Picirillo & A. Melphi (eds). ftre Mesozoic flood basalts of the
Panná Bas¡n: petrogenet¡c and geophysical aspecfs. São Paulo, lnslituto Astronômico e
Geofísico - USP, 600 p.

ROSS, J.L.S. & MOROZ, LC. (1997) Mapa geomoffológico do Estado de São Paulo. Laboratório de
Geomorfologia, Depto. de Geografia, FFLCH, USP/ Laboratór¡o de Cartografia Geotécnica,
Geologia Aplicada, IPT/ Fapesp, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo,
Relatório 64 p. (escala 1:500.000).

ROSSELO, E.A.; MASSABIE, A.C.; LÓPEZ-GAMUNDI, O.R.; COBBOLD, P.R,; GAPAIS, D. (1997)

Late Paleozoic transpression in Buenos Aires and northeast Patagonia ranges, Argentina.
Journal of South Americam Eañh Sciences, v.10, n. 5-6, p. 389-402



134

ROSTIROLLA, S. P.; ASSINE, M.L.; FERNANDES, L.A & ARTUR, P'C. (2000) Reat¡vaçäo de
paleolineamentos durante a evolução da Bacia do Paraná - O exemplo do Alto Estrutural de

Quat¡guá. Rev¡sta Bns¡lei,a de Geociências, v. 30, p. 639 - 648.

SÁ, N.C. (1994) Redução de observações gÊvimétticas: teoria e pÉtica. Apostila de aula. lAG,

Universidade de Säo Paulo, 90 P.

SANTOS, A.R. (19S6) Estudos sobrc a tectônica de frcturamento na teg¡ão do quadrilátero ferrífero e
em partes do complexo m¡gmat¡to-gnnulltico de Minas Gerais, com base em sensoriamento
remoto. São Paulo,172 p. (Tese - Doutorado) - lnstituto de Geociências, Universidade de São
Paulo.

SANTOS, R.V.; DANTAS, E.; ALVARENGA, C.J.S.; BEÐRAN, F.; REIS, W.; GUIMARÃES, E.M.;
OLIVEIRA, C.G.; MARQUES-TOIGO, M.; MENDONÇA FlLHo, J.G.; REIS, C.W.D.;
MEDEIROS, S.R. (2003) Geochemical and thermal effects of basic intrusive rocks on sediments
from the lrati Formation - Northwestern Paraná Basin. ln: souTH AMERICAN SYMPOSIUM
ON ISOTOPE GEOLOGY, 4, Salvador, 2003. Short Papers, Salvadot, v.3, P.776.

SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D.A.; DERZE, G.R.;ASMUS, H'E' (1984) Geologia do Brasil. Texto
explicativo do Mapa Geológico do Brasil (escala = 1:2.500.000), DNPM, 501 p.

SIMONEIT, B.R.T.; BRENNER, S.; PETERS, K.E.; KAPLAN, l.R. (1978a) Thermal alteration of
Cretaceous black shale by basaltic intrusions in the eastem Atlantic. Nature, v.273, p. 5O1-5O4.

SIMONEIT, B.R.T.; BRENNER, S.; PETERS, K.E.; KAPLAN, l.R. (1978b) Thermal alterat¡on of
Cretaceous black shale by basaltic intrusions in the eastem Atlantic - ll. Effects on bitumen and
kerogen. G e oc h i mica et Cos mochi mica Acta, v. 45, p. 1 58 1 -1 602.

SOARES, P.C. (1 973) O Mezosóico Gonduânico no Estado de São Paulo' Rio Claro, 152 p. (Tese -
Doutorado) - Departamento de Geologia e Mineralogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Rio Claro.

SOARES, p.C. (1974) Elementos estruturais da parte nordeste da Bacia do Paraná: Classificação e
Gênese. ln: CONGRESSO BRASILEIRO GEOLOGIA, 28, Porlo Alegre, 1974. Anats, Porto

Alegre, SBG, v.4, p. 1o7-121.

SOARES, p.C.; FlORl, P. (1976) Lógica e sistemática na análise e interpretaçäo de fotografias
aéreas em geologia. Noticia Geomoiológica, v. 16, n. 32, p.71-40.

SOUZA, R.G. (1997) Petróleo - Histórias das descobertas e o potencial brasileiro. Muiraquitã, Niterói,
272p.

STEVEAUX, J.C.; SANTOS, M.V.; SEIGNEMARTIN, C.L. (1980) Geologia do bloco 49' balizado
pelas cidades de Avaré, ltapeva e ltapetininga. São Paulo, Paulipetro CESP/lPT, 90p. (Relatório

BP-016/80)

STEWART, K.; TURNER, S.; KELLEY, S.; HAWKESWORTH, C.; KIRSTEIN' L.; MANTOVANI' M'

(1996) 3-D, 40¡¡-394¡ ggsçhronology in the Paraná continental flood basalt province. Eafth and
Planetary Scrence Letters,v.143, p.95 -109.

TANKARD, A.J.; ULIANA, M,A.; WELSINK, H.J.; RAMOS, V.A.; TURIC, M.; FRANÇA' A.B.; MILA-NI'

E,J.; BRITO NEVES, B.B.; EYLES, N.; SKARMETA, J.; SANTA ANA, H-; WIENS, F.; CIRBIÁN,

M.; LÓPEZ PAULSEN, O.; GERMS, G.J.B.; DE WIT, M,J.; MACHACHA' T.; MCG. & MILLER' R'

(1995) Structural and Tectonic controls of bas¡n evolution in southwestern Gondwana during the
Èhanerozoic. Américan Association of Petroleum Geologists Memo¡r, 62' 5'52.

THOMAZ F|LHO, A. (1982) Ocorrência de arenilo betuminoso em Anhembi (sP) - cubagem e

condicionamento geológico. ln: CoNGRESSO BRASILEIRO GEOLOGIA, 37, Salvador, 1982.

Anals, Salvador, SBG, v. 5, p.2344-2348.



135

TRIGUIS, J.A. (1986) An o¡gan¡c geochemical investigation of heat-effected sediments ¡n the Paraná
Basin (BÊz¡l). Newcastle, UK, 140p. (Tese - Doutorado) - UniversiÇ of Newcas e Upon Tyne.

TURNER, S,; REGELOUS, M.; KELLEY, S.; HAWKESWORTH, c.; MANToVANI, M, (1994)
Magmat¡sm and continental break-up in the South Atlantic: high precision 404r-394|.
geochronology. Ea¡lh and Planetary Sc¡ence Leffers, v. 121, p.333-348.

UNDERHILL, J.R. & WOODCOCK, N.H. (1987) Faulting in high-porosity sandstones; Red Sandstone,
Anan, Scolland. ln: Jone, M.E. & Preston R.M.F., 1987, Deformation of Sediments and
Sedimentary Rocks. Geological Society Special Publication n. 29, p. 91 - 10S.

VASCONCELLOS, R.M.; METELO, M.J.; MOTTA, A.C.; GOMES, R. D. (1994) Geofísica em
levantamentos geológicos no Bnsil. CPRM, Rio de Janeiro, 165p.

VENEZIANI, P. (1987) Análise de movimentos da tectônica úptil e rúptil-dúctit através da
interprctação de produtos de sensores rcmotos na rcgião do espinhaço meridional (mg): uma
cor¡elação corn processos evolutivos. säo Paulo, 186 p. (Tese - Doutorado) - lnstituto de
Geociências, Universidade de São Paulo, Sâo Paulo.

WASHBURNE, c.w. (1930) Geologia do Petroleo do Estado de são pauto. Rio de Janeiro,
Departamento Nac¡onal de Produção, Mineral Ministério de Agricultura, 228 p.

YOSHIDA, R. & GAMA, JR. E. (1982) Geologia da Bacia do Paraná: reavaliaçäo da potencialidade e
prospectividade em hidrocarbonetos. ln: Geologia da Bacia do paraná - Reavaliação da
Potencial¡dade e Prospectividade em Hidrccarbonefos. São Paulo, Paulipetro/cESP/lPT, p. 1 -
17.

ZALAN, P.V.; WOLFF, S.; CONCETÇÃO, J.C.J.; ASTOLF|, M.A.M.; VtEtRA, t.S.; Appt, V.T.;
ZANOTTO, A.; MARQUES, A. (1991) Tectonics and sedimentation of the Paraná Basin. ln:
GONDWANA SEVEN PROCEEDINGS. Säo Paulo, lnstituto de Geociências - USp, p. 83-1 17.


	Capa+Res.+Pags. (01-63)
	Pags. (64-135)

