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RESUMO

Neste trabalho foram estudados os sedimentos da
Formação Rio Bonito (P), Grupo Tubarão, em afloramentos na região de Rio do SuI, SC e em testemunhos de sondagens (poços 2AL-]-SC e 2-CS-l-PR) com o objetívo de caracterizar suas assocíações faciológicas e de .determinar os ambientes deposicionaís envolvidos na sua sedimentação. Para tanto foram utilízadas descrições petrográficas (macroscópicas e microscópicas) ,
descrição de afloramentos (geometria dos litossoinas e estruturas sedimentares), descrição d.e testemunhos de sondagens, análise mineralógica de argila por meio de difrat.ometria de raios
X, análise micropal-eontológica, anâlise icnofossilÍfera, geoquÍmica de matêria orgânica e perfis geofisicos.
As associações faciológÍcas determinadas por
meio de teslemunhos de sondagem erlou afloramentos constituiram
vários perfis verticaís que, comparados com "motivos deposicío

nais" obtidos na fiteratura, puderam caracterizar diversos ambientes deposicionais.,
Foram, dessa forma, determinados 8 ambientes de
posicj-onais:

- Canais distribuÈários e fl-uviais.
- PlanÍcie de inundação com depósitos de rompimenùo de digue marginal ("crevasse splay").
- Canais e pl-anÍcie de maré,
- PlanÍcie de maré cf áFt i co-carbonáti ca .
- comþlexo barrei ra-l aguna .
- Barras de costa-afora ('rof f shore tr ) .
- Lobo deÌiaico.
Baía interdist ributária .
De rm modo geral estes ambientes deposicionais
desenvolveram-se sob um clima que variou de sub-glacial a quen
te com tendências locais' ã aridez, nurra bacia deposicional de
energia relativamente baixa (9oIfo ?), o.nde as tempestades forarn, provavelmente, o agente .dinâmico mais eficiente.
o resultado obtido pefa metodologia utilizada

satlsfez os propósitos estabelecidos neste trabalho.

ABSTRACT

It is studied ín this paper t,he Rio Bonito
Foz,mation (P), Iubayão Group, through l;he outct'ops in the Rio
do SuL (SC) region and dz.iLL cores (ueLLs 2-AL-1-SC and 2-CS1-PR) uith the ain of identifying its facioLogic association
and to detey.nine the sedimentat'g enoironmenl:s that acted
during the se dinentation.
Petrographic d.escriptions (mact,oscopíc and thi.n
section), o.utcl,ops and core descriptiona, e yd.A dif ft'acl;íon
anaLysis of cLag minerals, mi crop ale ontoL o gicaL ana1,yses,
i cno fo s siLi ferous analyses, organíc geochemistry and eLetnicaL
wel,L Logs are used in this uoz,k.
The conpari,son. of .the facioLogíc associations
obtained fron the description of outcz,ops and cores uzth the
depositíonaL modeLs found in the Liteyatute aLLoued us to
identify the foLLouing d,epositionaL enoiyonments :
- deltaic: distníbutay,g and fLuuiaL channeL,
f Loo d .pLain .u.íth cyeras se spLay ,
inte rdd s tz,ibuto?A bay deLta fz'ont
and pz,odelta.
barrí.ey isLand-LagoonaT compLeæ.
- c L as ti c- cat'bonal;e tídaL .pLain.

- tídaL channeL and. plain
- offshore (uith offshoz,e bays).
Ihese depositional enuíyonments L!)eye submítted
tosub-g7.'aciaLt,angingtohotcLimateuithLoca.Ltendencato
ariditg, in a Lou eneygA deposil;ional basín (gulf?), uhez,e the
sto)"ms ue7.e the major dgnanic agent,
The t,esuLts obtained by this nel;h.od. can be
considev,ed sat'isfactot,g,
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I.

INTRODUçÃO

Obj

etivos

o estudo dos ambientes de sedimentação da Forma
ção Rio Bonito visou api-icar e aperfeiçoar uma metodologia para a determinação de ambientes de sedimentação baseada em análises de associações faciolðgicas; em segundo lugar, fornecer
alguma contribuição aos estudos paleoambientes e estratigráficÕs da referida formação,
A caracterização e anál-ise das associações faciológicas feítas neÊte trabalho basearam-se em dados principalmente de subsuperfÍéie, mas também de superfÍcie ' Na medida
do possÍvel tentou-se uma correlação entre elementos de superfície e subsuperfície no sentido de uma melhor definição dos
caracteres faciológicos. Para Èanto foram utilizados os testemunhos obtidos nos poços 2-AL-l-SC (Abelardo Luz -estratigráfi co, Santa Catarina) e 2-CS-l-PR (Chapéu do Sol-estratigráfico,
Paraná), juntamente com seções cofunares, painéis fotográfícos
e perfis de afloramento elaborad.os na região de Rio do SuI
(sc).
A escol-ha da área e do interval-o estratigráfico
envolvidos neste trabalho deveu-se primeiramente ao interessan
te problema geológíco que envolve o complexo relacionamento
dos ämbientes de sedimentação do topo da Formação Rio do SuI ,
Formação Rio Bonito e base da Formação Paler-rno, e também à boa
qualidade e disponibilidade dos dados geológicos ' O extinto
Consórcio IPT/CESP - PAULIPETRO testemunhou continuamente a
Formação Rio Bonito nos dois poços acima mencionados, bem como
dispunha de seções colunares elaboradas pelo autor na região
de Rio do SuI . A1iado a isso o referido Consórcio tinha, em
seu prograna exploratório o estudo detalhado. dos paleoambientes da Formação Rio Bonito e' dessa forma, forneceu subsÍdios
para esta di ssertação,

Definições e conceitos preliminares
Nas úÌtimas décadas os estratígrafos não apenas

se preocuparam com a posição e correlação dos estratos, mas,
principalmente, com a elaboração de modefos deposicionais que
permitj-ssem a interpretação genética desses estïatos. Tais modelos, segundo RYER (1981) devem acima de tudo, ser prognósticos.

À reconstrução paleogeográfica por meio do conceilo de sistemas deposicionais é um método que atualmente vem
tendo grande aceitação no meio geológico brasileiro. Seu desen
volvimento, no entanto, deve-se à ìntensificação das pesquisas
em sedimenLos modernos por parÈe dos geomorfólogos, sedimentólogos e estratígrafos (ALLEN, 1970; FISK, l-944, 1947, 1952,
1960 e 196I: in SUGUIO, 198f; FISHER et aL. 1969; F.ETNECK &
SINGH, 1973; entre outros).
Tàbe.là l. Iìrapas nà construção de "Jredelos deposjctonars,,

oBSERVÀç-{O

rnapås pãleogeográ

ficos

ou

previsionais
(Ex. tendência de minerÁlizarObjetivo deste t¡àbalho

ção)

(De SELLEY, 1970 e RICçl LUCCHI, 1980; nodifjcãdo).

'
O passo fundamental para o estudo dos sistemas
deposicionais é a delerrninação dos ambientes d.e sedimentação
baseados no reconhecimento e interpret.ação das fácies sedimentares (FfSHER & McGOWEN, 1969; FISHER et aI . 1969 e GA-MA Jr,
)-977), A tabefa I mostra as etapas desenvolvidas pelo geólogo
ao estudar os ambientes de sedimentação aplicando o conceito
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de modefo deposicional-. Partindo-se da identificação das fácies chega-se ao reconhecimento ¿los processos que as geraram.
O conjunto dos vãrios processos fornece subsídios para a inter
pretação dos ambientes sedimentares envolvidos, A disposição
tridimensional desses dados (sistema deposicionat) possibilita
a elaboração de mapas paleogeográfico s ou mesmo prevÍsionais
que orientarão a pesguisa geológica.

Fácies; ê

dos conceitos que mais se modifica
ram dentró das geociêncÍas desde sua proposição por GRESSLY em
l-830. Na definição original , fácies seria "o conjunto das características petrográficas e petrológicas que apresenta rma
formação rochosa em um determinado ponto e gue permite estabefecer o seu ambiente de origem". Contudo, esse termo foi empregado com os mais diversos signÍficados. A denominação "Fácies ftararê", criada por OLIVEIRÀ. (\9,2.7 ), e aplicadá ags Lrsedfurent¡s cor
res.F¡cndentes a formação homônima é um exemplo da apl-icação do referido termo como unidâde fi toes trati gráfica informaf. Na "Fãcies Anfibolito" o termo reflete uma reação metamórfica realizada sob determinadas condições de pressão e temperatura.
Atualmente o emprego desse termo é ainda confuso, contudo, com o crescente uso do conceito de sistemas deposj-cionais na estratigrafia, a palavra fãcies está reassumindo
um significado genético retornando ã definição original de
GRESSLY. RrCCI LUCCHI (1980) e MUTTI & RrCCI LUCCHI (1972) entendem o termo como conjrmto dos caracteres físicos de um paco
te de estratos ou de um único estrato legado d.e um processo
(ou processos) sedimentar bem definído.
O problema prático quando se opera com o concei
to de fácies, no estudo de .um pacote sedimentar, consiste em determinar a menor fração do litossoma que mantenha suas cat acte
rÍsticas diferenciais. WÀLKER (1979) trata desse problema sob
o ponto de vista escalar, ou seja, trabafhando-se em detathe
uma determinada fácies terã uma certa dimensão, poiém, num estudo mais regional essa fácies será engtrobada por outïa mais
abrangente, Baseando-se nessa ótica propõe-se informalmente
neste trabalho, o lermo "r¡nidade faciológica". Entende-se por
um

4

unidade faciológica a unidade fundamental d.e estudo faciológico que reúne as caracterÍsticas fisicas, químicas e biolõgicas
geradas por um mesmo processo deposicional . Tomando-se, por
exempfo, a seqüência de BOUM¿,, cada intervafo (4, B, C, D e E)
poder.ia corresponder à uma fácies na definição convencionaJ-,
ao passo que uma unidade facÍológica abrangeria toda a seqüência (4, B, ct D e E) , Uma anal-ogia pode ser feita a um muro on
de os tijolÕs são a unidade fundamentaf na qual pode-se dividir esse muro para novamente recohstruÍ-l-o usando-se do mesmo
material. O conceÍto de unicìade faciol6gica corresponde aos ti

jolos desse

muro.
Na

tabela I tem-se características faciológicas
(11tologia, fõsseís, etc,) que são as informações necessárias
para que o geólogo efetue a reconstituição do arù)íente sedimen
tar gue as gerou. Contudo, a quantidade e qualidade dessas in-

l
l

i

formações não dependem apenas do ambiente, mas também da metodologia utilizad.a. STÐVÄUX (f984) classifica esses métodos,
conforme sua natureza, em métodos .de superfície e de subsuperfÍcie e conforme o modo de observação em direto e indÍreto, Ca
da um desses métodos evidencia melhor uma ou outra caracterÍstica faciológica conforme pode ser visto na tabeta TI.

ì
I

Associøção facioLógica.' é o conjunto de unidades faciológicas cujos processos geradores estão refacionados

entre si.
Pez,fil ueyl;ícaL.. é o arranjo vertical de uma ì
associação faciológica estäbeLecido conforme a "Lei de Walther". Na concepção de RICCI LUCCHI (1980)"perfis vertical é a
coluna estratigráfica de ùma detenninada associação faciológica", O perfil vertical diferencia-se da seção cofunar uma vez
gue procura distribuir vertj-cafmente cada fácies de ìrma determínada associação faciolôgica. É, portanto, um perfil de fácies montado arti fi cialmente , ao passo que a seção colunar é a
disposição real das fácies observadas,
deposicíonaZ: quando o perfil vertical é
idealizado para um certo ambiente deposicional , baseado princi
MÒt:i1)o

,Ò

;

...,'

1,

5

palmente em estudos de depósitos l:ecentes, pode-se dizer que Ì
este é um motivo deposicional (VISHER, 1965; RICCI LUCCHI, l
1980). Desde o traba.Iho pioneiro de VISHER (op.cit-), os moti-i
vos deposiÕíonais vêm sendo bastante utilizados na identifica-f
ção de paleoambientes deposicionaÍs, apresentando resultados
satisfatórios na identificação de ambientes ftuviais, deltaicos e costeiros (planÍcie de maré e prai.as). EYLES, et al.
\
(1983) e EYLES & EYLES (1983) aplicaram recentemente esta mes-,
ma técnica no estudo de geleíras recentes el-aborando motivos
I

deposicionais para os vários subambienLes glaciais

labela rI - Classifìcação dos rrétodos de .oìetå
facìol óqi cos.

de dàdos

6

de VISHER é ainda aplicado com muitas
restrições em ambientes de plataformas continentais (barras de
costa-afora e barras de infra-maré) e em leques submarinos devido as dificuldades encontradas na observação de depósitos
atuais destes ambientes. (KOMAR et aL. 1972, SHANMUGAN et aL.
O método

l98s).
Sistema deposic'ionaZ.' é uma unidade infor¡nal li
tológí co-ambi ente correspondente aos sedimentos depositados
por um compfexo geomorfológico antigo (FISHER & McGOWEN, 1967;
c.A-t'{Ä

JR,

, 1977 e l-979).

é uma concepção ideal- baseada em informações recentes e antigas do arranjo tridimensio
nal de fácies com o quaì- se identifica um sÍstema deposicional .
ModeLo deposici.onaZ,'

Localização da ärea e esboço estratigráfico
gional.

re-

Este trabalho foi desenvofvido em duas áreas
distintas e distantes entre si, A primeira, onde afloram Õs se
dlmentos estudados, nas proximidades de RÍo do .Sut (SC) , mais
propriamente nos val-es escavados pelos rios ItajaÍ-Açu, Itajaí
do Sul e droesle (figura t), tendo sido as prlncipais seções
colunares Ievantadas nas rodovias BR 470 (ligando as cidades
de ItajaÍ, Sc å BR tl6), Ituporan ga-Al fredo Wagner, vidal Ramos-ftuporanga e Rio do Sul-Presidente Getú]io. A outra área
situa-se no interior da Bacia do Par:aná, onde a formação em
apreço ocorre somente em BubsuperfÍcie. Os dois poços aqui estudados podem ser localizados na figura I.
o inùervalo estratigráfico estudado neste traba
tho envolve principalmente a For-rnação Rio Bonitor contudo, não
se restringe totalmente a esta unidade, uma vez que a evo]ução
dos ämbientes sedimentares envolvidos inicia-se no toPo da For
mação Rlo do SuI atinglndo a Formação Pal.eÌ:mo. A coluna estratigráfica da Bacia do Paraná para o Estado de Santa Catarina e
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e das rodovias ci-

j
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Paranã, bem como o intervalo tratado neste trabatho estão na

figura

2.

îonnação Rio do Sul: ocorre na área de afl-oramento com uma espessura de 230m Íìedidos na Rodovia Vidal Ramos
-Ituporanga. Nos poços 2-ÀL-f-SC e 2-CS-1-PR tem espessura
aproxirnada de 584 e 68Im, respectivanrente, É constituÍda por
uma seqüência l-amÍtica espessa cujos termos variam de folhel-hos a ritmitos de argila e sifte arenoso. InLercalam-se a estes¡ pacotes de arenit-Õ fino a médio, localmente conglomerático e diam1ctito de matriz fina .(f amítica) perfazendo grande
parte da seção, É constante em toda a següência a presença de
"

seixos pingados

",

Fornação Rio Bonito.' compreende r:rn pacote sed.imentar constituído na l:ase por ulna scção arenosa; uma seção me
dìana ondé predominam pelitos e lrma superior areno-argilosa
contendo os principais depósitos de carvão da Bacia do Paraná
(MUHLMÀNN, et aL., L974 ) . Sua espessura na área de affol:amento
é considerada máxima, medindo cerca de 320m na Rodovia \¡idal
Ramos - Itùporanga (BORDIGNON & ETCHEBEHERE, l'982 ) e 275m nâ Rodo
via BR 470 (STEVAUX & BORDIGNON, I98l). Nos poços estudados
neste trabafho esLa formação apresenta espessura de 71m no
2-AL-l-SC e l57m no 2-CS-l-PR.

Triunfo.' corresPonde ã porção basal da
Formação Rio Bonito, constituida essencialmente de sedimentos
arenosos. Seu contato inferior com a Formação Rio do Sul é,
nos locais estudados, interdigilado e/ou gradacional . Esse tipo de contat,o é muito importante no estùdo paleoambiente da
Formação Rio Bontio e será tratado mais detalhadamente no texto. Li to og j. ca.mente é composto por arenitos esbranquiçados, fí
nos a médios, ìocal.rrrcnle conglometáLj cos. São extrcmamente ricos em estruturas sed.imentares e apresentam delgados nÍveis de
carvão (MUHLMANN, L97 4) .
Membro

J.

Membro Pctraguaçu:

é formado de siltit'os

e fol-he
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lentes de três a quatro dezenãs de metros de comprÍmento de
arenÍto grosso até conglomerático com estratificação cruzada
acanalada. Apresenta níveis carbonosos e restos vegetais razoa
velmente preseivados. Estão, via de regta r intensamente biotur
bados atingindo ao mosqueamento indistinto.
Siderópolis,' co.nsta de camadas delgadas
de arenito fino a ¡nuito fino gradando para níveis lamíticos as
sociados freqüentemente a ]eitos de carvão. É ext¡emamente rico em esLruturas sedirnentares como marcas onduladas, estratifi
cação cruzada de baixo ângu1o, laminação plano paralela, bioturbação etc.
Menbyo

Fornação Palet'mo: é constituÍda de siftitos e
siftitos arenosos de cor cinza vâriegado com tons esverdeados
e amarelados. Laminação plano-paralela irregular e bioturbação
são as estruturas sedimentares mais comuns nesta formação. Foge ao escopo deste t.rabalho a medição da espessura desta forma
ção, contudo nos poços estudados observaram-se os seguintes va
lores: 124m no 2-CS-]-PR e.115m no 2-AL-I-SC,

TI.

MATERTAL

E

MÉT'ODO

Mâteri al" util-izado

Este trabalho utilizou-se principalmente de seções colunares e nas descrições de testemunhos dos poços 2-ALf-SC e 2-CS-l-PR juntamente com os respectivos perfis compostos e geofÍsicos. Os testemunhos forneceram aínda amostras para a confecção de lâminas petrográficas, dcterminaçõcs mineralógicas por difratometria de raios x,. aná1Íses micropaleontoló
gicas e geoquÍmicas de matéria orgånica. Foram utilizadas também anáIises iónÕfossilÍferas e grande quantidade de fotografÍas de afloramentos e testemunhos.

Coleta, arranjo e apresentação dos

dados

perfis de afLoramento e painéis fotogná¡icos - foram fevantadas várias seções colunares
na região de Rio do Sul-, Ituporanga, Àlfredo I,lagner e Vidal Ra
mos, todãs no Estado de Santa Catarina (fiqura l-). Podemos
classificar dois tipos de seções colunares neste trabafho: seções colunares "estratigráficas'' cujo objet.ivo foi o de observar o empilhamento estra{:igráfico dos litossomas estudados; e
seções colunares de "estudo faciológico" cujo enfoque foi dado
ãs caracterÍsticas faciológicas destes litossomas,
No primeiro caso utilizaram-se estradas cujos
trajetos eram paralelos ao mergulho deposicional (como no caso
da BR 470, figura 1) ou estradas que davam acesso aos chapadões das serras adjacentes aos vafes dos rios ltajaÍ, ItajaÍ
do Sul e d'Oeste. Nessa região o relevo é bastante Íngreme e
os referidos rios, nível de base da área, correm sobre sedimentos da Formação Rio do Suf o que permite, quase sempre I exposições contÍnuas da Formação Rio Bonito, cujos rnembros formam quebras topográficas bem evidentes (figura 3).
Seções coLun.az,es,

No câso das seções para estudos

faciológicos,
ao contrário das prirneiras, procurou-se percorrer estradas cujo trajeto fosse paralelo ã direção deposicionaf (nor¡nal å situação anterÍor) para dessa forma observar a variação faciológica (variação Leteral-) dos litossomas. Em tais seções foram
observadas, principalmente, a geometria dos corpos ¡ macl:o-estruturas tanto primárias como secundárias, Lrem como, ::a medida
do possÍve1, a disposição espacial dos corpos rochosos. obviamente estas seções foram devidamente t'amarradas" a marcos estrãtigråficos oL¡tidos nas seções cofunares estratigráficas.
A metodofogia usada no levanta ento das seções -ì
colunares foi a mesma utifizada por SA-AD (1977) e SANTOS
(1979) empregando-se basicamente o altímetro, trena e clinômetro. .A maioria das seções foi levanLada em trechos de estrada
onde o aclive e as exposições eram tais que permitíssem apenas
o uso do cllnômetro e da trena, Ern l-ocais onde as seções estendiam-se por longo trecho de estrada, sendo necessárj o seu
controle Lopográfico, utilÍzararn-se a1ém da trena e do clinôme
tro, dois altímetros: um m6ve1 e outro estacionãrio, conforme
a meLodologia adotada pelos referidos autores,
.A cofeta de amostras para estudos micropaleonto
lógicos e geoquÍmicos acompanhou s i s temati camente o fevantamen
to das seções. As amostras foram coletadas a profundidades sem
pre maiores que 30cn numa tentativa de se evitar ao mãximo a
ação intempérica sobre o materÍal- amostrado.
As seções colunares estratigráficas foram elabo
radas na escala l:1000 e, em alguns casos, I:200. Tais perfis
contêm toda a informação Iitotógica, estruturas sedimentares,
cLìrva granulométrica, conteúdo f6ssil e uma descrição sumâria
dos a floramenLos ,
Às seções colunares para estudo faciolõgico não
tiveram uma escala definida variando conforme o tamanho e complexidade dos aflo¡amentos, Em muitos casos I pâra um nesno
afloramento, foram levantadas várias colunas no sent.ido de se
observar o comportamento de uma lente ou camada. rsso solicitou escalas l:100, I:50, I:25 ou mesmo .I:I0.
Em afforamentos onde era grande a variação tito

Figura 3 - Relevo íngreme da área de afloramento ressaftando, nas
guebras topográfÍcas, os mefiùrros da Formação Rio Bonito: À - Menbro Siderópolisr B - Merìbro Paraguaçú e C Membro Triunfo, assentados sobre a Formaçao Rio do Sul ,
(VaIe do Rio ItajaÍ do SuI , proxinridades de .Ituporanga,
sc)

.

Figura 4 - Fol-ha de descriçao de tes tem.unho (reduzida 3x) .
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lógica e geométrica dos litossomas a ponto de impedir a descri
ção convencÌonal utifizaram-se de painéís fotográficos. Esse
expediente consta, numa primeira etapa, da fotografação total
do afloramentoi a seguír a montagem de um painel fotogrãfico
que permita a visualização geral da exposição. Esse painet é
desenhado num "óver lay" onde são realçados os vãrios corpos
rochosos (lentes, camadas, canais, etg.). Numa etapa complemen
tar, volta-se ao campo de posse do esguema traçado no "over
lay" para descrição final do affol:amento. Esse método, ainda
gue dìspendioso, permile a racionalização na descrição de aflo
ramentos complexos.

Descrição de tesl;emunhos: a Formação Rio Bonito
foi âtravessada por testemunhagem contínua em ambos os poços
estudados nesta dissertação, A tabela III mostra os dados dessa te st emì-rnha gem.
Os testemunhos foram serrados l ongi tudi na lmente
em três par|es sendo a seção tabular central resinada e acondi
cionada em caixas de um metro de comprimento. Para se evítar a
inversão dos teslêmunhos durante seu mänuseio estes foram ¡iscados longitudinalmente com dois traços de caneta hlclrográfiça,
um azul e outro vermelho de forma que, ol-hando-se frontal-mente
ao mesmo e tendo-se o traço vermelho ã esquercla e, obviamente,
o azul ã direitäf ó testemunho estaria na posição correta em
relação ao topo e base,
Dìll:â¡te o decorrer das descrições dos testemunhos constatou-se que a resinagem é uma metodologia que deve

ser evitada por dificultar a visualização tridimensional das
esLruturas sedimentares, pois o testemunho. uma vez resinado
não pode mais ser manejado adequadamente ou mesmo que):rado em
trecho de interesse.
Os testemunhos foram descritos em fichas adequa
das (fjgura 4) e desenhados na escala IzL2,5, Essa descrição
seguiu a nomenclatura proposta por FOLK (1968) e tabela de cores MUNSELL COLOR Co, (I975) sempre em, ostras secas. O i¡aterial usado nessa descrição foi essenciafmente a Ìupa binocular,
ácido clorÍdri,co, tetra.cl,oreto de Õar:bono e f luoroscópÍo.
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III .. Relãçôo do6 dådos obtidos dos poços ?-ÀL-ì-sC
e ?-cs-l-PR, pars o inrervåto corresÞondehte
à rornação Rlo Bonito,
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¿62) - 2694ñ

-:'9þ

262\ à 26\4 e
2664 È 2694ñ

totat

-PR

?441n

1o0t

)6

identi fi cåçâo por

Fotogràfiãs obtl das

I42

/rãli ses pã) eonto)õgjcôs.

Perfis geofÍsjcos

IFL, ÞI!, cR¡ BHC¡ IFL, DrL, cR,
cDL, CÀ!, BDT
BHC, CDL, C¡r
IlDÎ,

fotografados na sua totaLi
dade em grupos de cinco caixas¡ contudo, trechos mais represen
tativos, bem como estruturas sedimentares de interesse foram
fotografadas em detalhe (tabela III).
Os testemunhos foram

fcno fóssei s

Especía1 atenção foi <lada aos fósseis traços

sendo os mesmos identificados e fotografados.

Lãminas petrogråfi cas

Durante a descrição de testemunhos as partes
arenosas ou carbonåticas foram amostradas para confecção de 1â
minas petrográficas, Também aÌnostràs de superfÍcie coletadas
durante o fevantamento das seções colunares tiveram a mesma
destinação, As lâminas foram feitas e descritas nos laboratórios do fnstituto de Pesguisas Tecnológicas do Estado de São

Paufo

(IPT )

.

Difratometria de raios

X

Amostras de lamÍtos e argilitos foram cofetadäs
durante a descrição dos testemunhos e anafisadas por meio de
dífratornetria de raios X. Essas amostras, excetuando-se casos
especiais, foram cofetadas de 3 em 3 metros por todo intervalo
testemunhado. As determinações forarn efetuadas pela Divisão de
Minas e Geologia do fnstítuto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.

AnãLise

mi c ropale on

tol ógi ca

Durante a perfuração dos referi,dos poços foram
cÕletadas amÕstras de calha compostas para determinações paleontológicas em intervafos de 30 metros. Na descrição dos tes
temunhos coletaram-se também anostras especiais para essa fina
lidade, Essa segunda amostragem foi orÍentada pelos result-ados
da amostragem composta. Dos trabalhos de superfÍcie também resultou uma série de amostras que foi destinada a estudos micro

paleontológicos.
As análises foram realizadas na Divisão de Petrõleo do Instituto de Pesquisas TecnofógJ-cas clo Estado de São
Paulo,

Ànálise geoquírnica de matériâ orgânica
Foram coletadas, durante a perfuração dos poços,
amostTas de cal-ha destinadas a estudos geoguÍmicos de matéria
orgânica. O procedimento para cofeta e a condi cion amento das
amostras para tratarnento geoguÍmico está explÍcado em STEVAUX
& SANTOS (1980). As análises foram executadas no Laboratório
de GeoquÍmica Orgânica da Divisão de Petról.eo do Instituto de
Pesquísas Tecnológicas do Estado de São paulo,

Perf.is Geofi si cos
Após a perfuração dos poços foram obtidos os

perfis geofísicos (tabela fII) utitizados neste trabalhor perfil Elétri co- Indução (IEL), Raios cama (cRL., ) , Potencial Espontâneo (SP) e eventualmente o Medidor de Mergulho (HDT). Esses
perfis foram manuseados nas escalas .I:f 000 e 1:200. O Perfj-I
Conposto, que apresenta todos esses perfis reunidos juntamente
com a litologia interpretada na escafa l:1000, foi de ext.rema
utilidade na execução deste trabalho.
Durante a descrição de testemunhos os mesmos fo
rãm subnetidos em faboratório a um perfilador de Raios Gama
("Core 1og"). Este aparelho consta basicamente de um cintilôme
tro fixo na frente de uma esteira rolante na qual desfilam os
testemunhos estudados. Essa perfilagem em laboratório tem a du
pla função de corrigir a profundidade da testemunhagem dada pe
1o sondador por meio da comparação entre perfil do poço e o do
faboratório, e de detalhar as caracterÍsticas litolögicas
(leor de argila) do lestemunho perfilado por meio de curvas
mais precisas, Pode-se obter perfis de fabol:ató¡io em diversas
escafas.
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DESCRTçÃO GERAL DÀS ÃSSOCTAçõES TACIOLÕGICAS

A descrição dos testemunhos dos referidos poços,
juntamente com os dados obtidos no levantamento das seções colunares, permitiu a caracterização de associações faciológicas
abrangendo desde o topo da Formação Rio do Sut até a base da

Palermo.
A definição de fácies, como foi visto no Capítu
l-o I, engloba entre suas caracterÍstj.cas os dados paleontológi
cos gue, no contexto deste trabalho, compreendem tanto os f6sseis propriamente ditos (restos e moldes de organismos) como
também as perturbações que estes organismos causaram aos sedimentos (icnofósseis). Porém, por ser um assunto muito especÍfi_
co e ainda bastante controvertido as informações e discussões
tocantes à pafeoicnologia serão abordadas num capítulo especial.
Formação

Associação faciológica f

cinza variando de c.laro a
escuro (N8 a N3) em parte esverdeado (5 Gy 6/L), fino a médÍo,
localmente grosso, compacLo, reguJ-ar a bem selecionado, subarredondado/subangul ar, feldspático (sub-arcoseano a arcoseano) ,
em parte com fragmentos de carvão. Apresenta localmente seixos
de quartzo, sÍ1ex, feldspato, quartzito e rochas vulcânicas.
Anáfise petrográfÍca revelou a seguinte composição mineralógica: QUARTZO 60-65*; FELDSPA'IO 40-35?; FFAGMËNTOS LÍTICOS 0-5*;
MINERÄIS PESADOS - turmafina e zircão 'IRAçOS; CIMENTO quartzo-feldspático (supercrescimento), carbonático (dolomÍtico) e anidrita na razão -10125:5. SILTITO e SILTITO ARGILOSO
cinza escuro (N3) a preto esverdeado (5G 2/f), micáceo, pirito
so, localmente carbonático. Argilominerais: CAM?¡,DAS MfSTAS 4I8;
CAOLINITA 203; ILITA 208 e CLORITA 19%.
Esi?utuï'ãs sedímentares.' ocorrem vários ciclos
LítoLog'ia -

ARENITO

]
i

.
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de 10 a 90m cujo contato basal é erosivo (escavação e preenchí
mento) com leve granodecres cênci a ascendente, O areni-to na base de cada camada ê médlo a grosso apresentando seixos aparentemente ímbricados (?); segue-se uma seqüência arenosa com estratificação cruzada de pequeno a médio porte I locafmenie acanalada e na maioria dos casos indistlntas. Em alguns ciclos
ocorre também gradação estrutuïal- que vai de estratificação
cruzada na base passando para narcas ondufadas migrantes
("rippIe drift cross lamination") marcas ondu.ladas cavalgantes
( "climbing rippte ¡narks ") e laminação plano-paralela para o to
po. Neste trecho são comuns estruturas ligadas a processos de
fluidização (em pires-"dishes") e dobras convolutas. Ao fongo
dos "sets" das esl-ratificações cruzadas, associado a t.ermos
mais grosseiros, ocorre granode cre s cônci a ascendente de grânulos a arenito muito fino. Os termos siltosos são maciços ou
apresentam Iaminação p l-ano -parale l- a incipiente f reql,lentemente
bioturb,ados, Localnente ocorrem intercalações mifimétricas a
centÍmétricas de arenito fenticulares sendo comuns às est.ruturas de sobrecarga (pseudo-nódulos ) ,
Dois tipos de contato separam os termos al:enosos da base dos lamitos do topo: contatos abruptos I sugerindo
pequenos diastemas e contatos gradativos, estes menos f.reqüen-

tes. Na maioria das vezes o cicfo arenito-lamito não está comp1eto, devido ao lruncamento provocado por um cicLo poster.ior.
Fósseis - não foram encontradÕs fóssei.s nesta
assocaacao

-

AssocJ-ação

faciológica fI

LitoLogia - SILTI'IO cinza esverdeado (5c 4/I) a
cinza escurq (N3), argiloso, com lâminas de carvão, micáceo,
apresentando foliação devido ã orientação das micas no plano
de acamamento. Intercalado l.ocalmente com nÍveis argifosos, pÍ
r.itosos e calcíferos. Argitominerais 3 CAOLINITA 4O?; ILITA
25t; CÀI4ADÀS MISTAS 238; CLORITA I2Z - ARENITO muito fino a fino cinza esverdeado (5 Gy 6/I)' e cinza cfaro (N7), argiloso,

,

:

i
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siltlco, arcoseano, piritoso ¡ com grande quantidâde de matéria
vegetal detrÍtica carbonizada. Composição petrográfica;
QUARTZO

64å;

FELDSPA'IO f

MINERAIS PESADOS

6E;

I4.ICA

108;

FRTTGMENTOS

LTTICoS 103;

traços.

Estt,ut.uvas sed'imentares - siltito

maciço a inci

pientemente laminado. com partes intensamente bioturÌ¡adas atin
gin<]o 5 na escafa de REINECK (f963), Localmente apresenta-se
com marcas ondufadâs e micro estratificações cruzadas acanal.adas. o carvão ocorre em delgadas lâminas acotnpanhando os p1anos de acamanento. O arenito apresenta-se em pacotes de 20 a
sob a forma de lentes geralmen30cm ou dispersos pefo siftito
te bioturbadas (bioturbação por animais e raizes de plantas)t
de modo geral é maciço ef focalmente, ¿lesenvofve estratificações cruzadas de baixo ângulo (?), marcas onduladas cavalgantes e simétricas, A granulometria do arenito é constante nos
pacotes mostr:ando um ligeiro afj-namento apenas no topo dos mes
fios, fazendo com o siltito ì.xn contato gradaciollal-' O contato
basal do pacote arenoso com a unidade sÍItica é sempre abrupto
podendo se¡ erosivo ou não; o contato supelior é sempre gradacional-.

Fósseis - são muito comuns fragrnentos vegetais
carbonizados e marcas de raízes.
Associação faciológica lf I

LiLoLogia - ARENITO cínza (N7) a médio (N5),
também acastanhado (5 YR .6/f ), muito fino a fino, arcoseano,
micáceo e piritoso. Conposi.ção petrográfica: QUARTzo 60*658;
FËLDSPÀTO 25-303; MICA 5-10ã; MINERAIS PESADOS: granacla, zir'
cão, rutilo, titanita e oPacos 0-5U. Localmente conglomerático
(lÍtico) com fragmentos de rochas netamórficas e, principalmen
te, siftito e argilito sÍltico ("shale clasts"), a]ém de restos vegetaì.s, SILTITO argiloso e arenoso cinza escuro (NB) a
médio (N4), micáceo, piritoso. .Argilominera.is: CAMÀDAS MrSTÀs
333; CLORITA 148 e VERMICULITA 38. Ocorrem també¡n raras lãmi-

2l
nâs de carvão e restos vegetais carbonizêdos associados a nfveis de pirita.
Esl,r'utu.Í'as sed'LmenLares - vários cicl,os com gra
nodecrescência ascendente de arenÌto conglomerático na l:as.e as
sociado a fragmentos líticos (lamitos ) e de carvão ' A base dos
pacotes é quase sempl:e erosiva e estes apresentam nÍtida varia
ção est.rutural para o topo: estratificação cr:uzada de Pequeno
porte locaì.niente bi-direc.ional (espinba de peixe ) , mäl:cas de
ondulações do tipo migraÌìte, marcas onduladas assimétricas, es
trutura "flaser", marcas onduladas simétrlcas I estratlficações

Ìenticular ("1insen") e ondulad¿ ("wavy"), ritmitos de areia e
lamlto, bioturbações, marcas e restos cle raízes. É relativamen
te comum a ocorrôncia de gretas de contração no topo da seqüên
cia de cada ciclo. Na seção ltuPoran ga-Al- freão wagner e rtuPoranga-VidaÌ Ramos foi identificada essa associação facioJ-ógica
em vários aflol:amentos. Nestes, os corpos apresentam geome'Lria
geralmente tabular, contudo, as por^ções mais arenosas são aparenterneni-e Ìenticulares (fentes de ordem métrica) | bastante de
formadas por fluidização e com presença de diques clásticos in
jetados nos termos mais lamíticos '

Fõsseis - restos e fragmentos vegetais. Ocorrem
icnofósseis PLanoLites sp e ScoAenia sp. Matéria orgânÍca: III
(80s) e 1¡' (20å). No capÍtulo v, Ítem 2 encon-Lr:am-se esclareci
menlos sobre os três tipos de matéria or:gânica (I, II e III) .

Associação faciológica

lV

LitoLogia - SIT-'IIT'O cinza esverdeado escuro (5G
a/I) a cinza escuro :nédio (N4) e também pl:eto acinzentado (N2),
micáceo, levemente pirltoso, calcÍfero, g::adanclo locafment-e a
arenoso cinza médio (N4 a NB). Argilominer:ais: CA¡IADAS
siltito
MISTAS 50ã; ILITA 243; CLORfTA f3?; CÄOLINITA e ESMÐC'IITA 104
traços. No topo do pacote ocorrem delgadas lâminas de carvão e
torna-se bastan
concentrações de enxofre. l,ocalmente o sittito
te calcífel:o tendendo à ¡4ARGÀ adquirindo tonalidaôes arroxea-

.l
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das (5 cy 8/I) e apresentando fifmes a níveis e localmente nódulos de ANIDRITA, CALCÁRIO siltico-argiloso, cinza acastanhado (5 YR 4,/l) l-ocalmente mais puro. Estudos em lâminas petrográficas permitiram classificar a rocha como MICRfTO (com intracfastos, fossifÍfero e pel,etífero); com o índice de energia
de PLUMLEY (1962) , varíando de I (predominante) a Ir (secundário) - rntercalando-se ao calcário ocorrem fâminas de sil-tito
argiloso semelhante ao já descrito. MARGA cinza clara (N 7) a
ofiva (5 y 4/I), localmente dofo¡nitizadaf com pirita e matéria
orgânica dispersa em todo o trecho, ARENITo cinza médio/claro
(N 6), muit.o fino, também f ino,/rnédio, bem selecionado, subarco
seano, cal-cÍfero, focalmente ocorre recristafização do materiaL calcÍfero e fragmentos de conchas (?),
- Laminações plano-para
leIas i::regulares rompidas por bioturbação gerando lentes irre
gulares, laminação algal, gretas de contração e fraturas verti
cais preenchidas por material- estromatolÍtico (algas ?) , brechamento do material carbonático e marcas de raÍzes (?). os nÍ
veis carbonáticos de até lm de espessura apresentam-se nodulares ou maclços. São comuns estruturas associadas â sobrecarga
(superfÍcies de atrito, microdiápiros, etc.) e feÍções de escorregamento (cÕnvofutas e micro-falhas) juntamente com escape
de fluÍdos e fluidização. NÍveis nais arenosos apresentãm marcas onduladas cavalgantes ("climbing"), migrantes ("drift") e
þrováveis estruturas "hurnmocky". Localmente a intensidade de
bioturbação atinge ao mosqueamento.
EsltÌ.utuva.s sedirnentares

Fõsseis - restos _vegetais, carbonato fossil-Ífero (fragmentos de conchas. de osLracodes). Icnofosseis P-Lanoli-

tes e Teichichinus. Matêria orgância tipo IfI
e r (108).
Associação faciológica

fino,

(704), II

(208)

V

Lil;ologia - ARENITO cinza claro (N 8), médio
Ìocalmente grosso, bem a moderadamente selecionado,

grãos arredondados a subangulares, guartzoso, localmente pouco
feldspático, pouco piritoso, A curva de raios gama é do tipo
citÍndrica e l-isa o gue evidencia "argilosidade " extremamente
baixa. O arenito forma um corpo contínuo e relativamente homogêneo de aproximadamente i5m. ARGILITO ocorre apenas na base
do pacote, preto acinzentado (N 2), levemente síltico, com
grãos de are.ia dispersos, micãceo, pirltoso, com restos vegetais associados (fragmentos de troncos e folhas). CARVÃO - em
Ìâminas miÌinétricas, muito piritoso e com concentrações de en
xofre, STLTITO ARGILOSO - a argilito síltico (ocorrendo no topo da seqüência) , preto âcinzentado (N 3), micro-micáceo, pouco calcÍf ero, Ar:gilominerais : ILITA 43å ; CA}4ÀDAS MISTA 358;
CLORITÀ
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8;

C.AOLINITA 53.

Esty,utur.as sedt,mentares - O arenito tem aspecto
geral maciço, localmente apresentando estratifi cações jncipien
tes (inclinações de 50 a 15o) | marcas ondufadas cavalgantes e

migrantes e feições locais de fluidização ("dishes't). Em supe!
fícle f o:r¡ram lençóis extensos aparentemente naciço de materiaÌ
gerafmente inconsolidado, O contato basal com o argilito é
abrupt.o. Este último apresenta-se geralmente maciço sendo localmente l-aminado devido a intercafações com delgadas lâminas
e Ientes de carvão. O material encontra-se intensam.ente biotur
bado. o contato do arenito com o siltito do topo é gradativo.
Este termo Iitológico mostra laminações plano paralefas incipienles, marcas onduladâs, l-entes e laminação ondulada. São co
muns marcas de sobrecarga no contato das lentes arenosas com o
material pefítico. Ã bioturbação, também no siftito do topo,
atinge ao mosqueamento. O perfil Medidor de Mergulhos
("dipmeter") mostra o padrão azuf e vermelho bem desenvolvldo
no treclro. *

Na figura 8, CapÍtulo VI encontram-se es clareclmentos
j nterpretação g eológ i ca do perfil "dipmeter".

ì.1.S
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ticamente uma conti.nuação gradativa da unidade arenosa; apre*
senta faminação p.läno-paralela e lenticular em argilitos, lami
tos e mais raramente em siltj.tos. É comum a presença de mic:iodlques clástlcos (deformados por compactação) e de bioturbaçâo
horizontal, provavelmente de pLanoli.tes (prancha If) . Localmen
te podem ocorrer inter-calações de níveis deÌgados (5cm) de sif
tilo arenoso com laminação plano-paralela e mais raramente mar
cðs de objetos ("t.ool narks").
Fósse.is - são muit-o freqüentes neste trecho os
fósseis tr¿rços, que em sua maioria, são horizont-aj s e pr:ecìominam nos i:rt.err¿afos arg.ilosos (hopo dðs unidades). Contudo,
ocorrem estrutura de escape de organismos (formas vertj,cais) e
mosgueamento parcì al que cortam de maneira ascendenÈe os inùel:
vafos àrenosos com "hummocky", Tais estruturas nunca cortam o
nível arg j.l oso das unidades faciológicas, AIém destes icnofós-

seis foram também identificaclos Te.i.chí.ch.irLus sp, pLanoLites sp
e ttlìe¡.ezst¡ (Te.ichichinusT) foi constatada a presença foraminÍferas ([arland.ia sp) nesta êssociação f acioJ,óqica.
/tssociação faciológica VII

Esta associação faciológica é composta por
unidades faciológicas di stintas

3

;

Unidade faciológica t (Mesma facioJ.ogia que a
associação facÍológica I): Lil;oLog¿a - ARËNITO cinza cfaro
(N 7) médj.o conglomerático. bem.sefecjonado, subàrredondado a
subanguJar, guarlzoso e feìdspálico (sub-arc6seo) e com fragmentos f í t:i cos e de Ð.i ]:1 ta -

- seqüéncias j-niciadas
com ar:enj,to conglomerático passando a médio para o topot o con
tato basal é erosivo, São muito freqüentes esträtificações cru
zadas de médio a pequeno porte I estruturas ll.gadas a fluidi.zação ("dishes" e maciço) e convolutas. Em aflol:àmento formarn
bancos espessos de areia com Ì¡oa continuidade latera] tendenL's't,:t"utur.()s setl.L¡terLLa.t,es
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do, contudo ¡ a uma geometria lenLicular.
Fósseis - São freqüentes fragrnentos de vegef-ais associados com fr:agmentos de carvão na base das fenles
arenosas.
Unidade faciológica 2: LiLoTogt'.ø - ÃRENfTO rrìuito fino a síltico , cinza claro (N 7) , feldspátj.co (sub*arcóseo), mlcáceor com fragirrentos lÍticos,
cinrento predomínantenen
te carÌ:onãt j co e com intercalações I aminares de arg,i-la.
Esil"u.tu.)"as se dintenLc¿r,es - 1a:linações irregula-

¡es ::essaltadas por 1âminas de famitos, micro-Ìaminações cruzàdas, esLrutul:as ligadas à fl.uidízação, micro-di.apirismo e do
bramento convo.luto; localmente ocorrem micro-falhamentos. É. vi
sível a tendência de espessamenlo para o topo dos pacotes ar:enosos l¡em como llmä granocrescência asce¡ldent.e da Lextura. Em
aflor:amentos formam banccs arenosos de geomelrla tabular onde
as estruturas torn¿lm-se mais ressaftadas após um ligeÍro intem
perismo.
F'õ::se'Ls

nao lcientf ttcados

- fragmentos milimétrÌcos

de vegetais

-

dade faciol6gica 3t L.ii:ología - LAMITO ar:giloso, pl:eto acinzentado (N 2/N 3), li.gej.ramente carbonático,
SJLT-ITO a]:enoso a arenito síllico
cÍnza cfaro (U 7) com composição mineralógica semel-llante aos al:enitos anleriores,
Unr

Est,r,u1;uras. sed.itnenLayes - InLercaIações sub-dedeci lnétricas do lami to cotn o âreni-to. Os conLatos

cinrétricas a
entre os nÍve j.s são graclacionais geralrnente desenr¡olvendo fami
nação rÍtmi ca e/ou len1-icul-ar. É comum a pl:esença cle bioturbações no trecho argÍloso e marcas ondul,adas podem ser reconheci
das nos nír¡eis arenosos juntamente com estruturas de sobrecarga.

Fõsseis - rara presença de icnofósseis não iden
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tificados. Ocorrem microfósseis Earlandia sp, Orthobatard.ia sp
e Ta.smaní.t e s ,
Matéria orgánica do tipo ItI (508) II (lOB) e I
(408) sendo que esta última diminui até desàpärecer para o to
po da seção.
Associação

f aci.oJ óg:i

ca VtTI

l,.i.LoLog.La - ARENI'IO muito fino a f j-:ro cinza cfa
r:o a médio (N 7 a N 6), bem selecionado, quèl:tzoso em parte
sub-arcoseano, Conrposição petrográfica: QUAR,I ZO + FELDSPATO
653; ARG.ILAS 202; MlCAS 108; MINERÀlS PESADOS: zlrcão, titani-

ta e rutilo 0-5E. Subarredondado, locafìnente piritoso e calcÍfero, lnte rca.l ando- se com ARENITO cinza esverdeado (5 Gy 2/I),
mì.lito f ino grarJando a siÌtito,
micáceo, calcífero e argll.oso.
S1LTITO pl:eto acj-nzentado (N 2-N 3) tamb,ém cinza esverdeado es
curo (5 Gy A/I) gr:adando a al:enito, caìcÍfero. Argi-ì.ominerais;
CAOLINI'IA 378; ILIT/r 32%; CLORITA L9Z e CÀ-¡17ìDAS MIS'IAS 12? .
í;t'ut.uras sed'Ln¡eTtt ates - praedomÍnio, ncs termos arenosos, de estratificação
plano -paralela de l:aixo ângulo
(suì: ìrolizontäf ) e marcas onduladas cavalgantes ("climbing").
Certos trechos exibem seqüências com granodecrescência ascendente cc¡m arenito Iigeiramente conglonlel:átÍco na base e estratJ ficação cruzada, Os sedi.mentos lamÍLicos são geralmente inaci
ços ou com faminações plano-paralelas ligeír:amente onduladas
inc-ípi-en Les que Ìocalfilente estão clob::adas cotlvo I utarìente - Nas
j.ntercalações de siltj-to e aïeniLo são vj,sír¡eis estruturas de
sobrecarga do tjpo "ff a¡¡re" e micro-diápiro associados à biotur
Es

bação.

Fí¡sseis - são comuns fôsseis traços
t a Llium? sp e Monocr,ate y'ian sp .

Hh'izoco-
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Associação facioÌógica

tx

LitoLogia - ARGILITO a ARGILTTO SIL,IICO preto
(N 2) também cinza. esverdeado escuro (5 G 4/I), micáceo / pouco
cafcífero. SILTITO cinza cl.aro a escuro (N 7, N 6 e N 5), micá
ceo. J.ocalmente argiloso. Argilominerais: CLORITA 54å; CAl.lADÀ S
MTST-AS 188; CAOI,INITA 183; ILITÄ l3?.
EsLyutuya.s sed'Lmerttctres - l.lminação plano-paralela irregul.ar, também fenticular e moderadamente bioturbâda.
Ocorrem inte::calações de siltito
e argj lito as quais originam
a laminação.

Fõsseis - microfósseis EApeyaùtrnirLa e Micrhystrí
dium, Lcnofósseis Teichíchinus sp, PT,anoTdtes sp e ttNereistl
(I'eichichin.us Z) . Matéria orgânica do tipÕ III (40ã) / lI (30å)
e r (s08).

IV,

DESCRTçÃO TCNOFOSSTLfFERA

pioneiros de

SEILACHER (I953 in
SEILACHER, 1964) sobre icnofóssej-s abriram uma ampla peïspectÍ
va na análise e interpretações paleoambientes. REINECK & SINGH

Os estudos

(I973); S ll¿.WA (1974); RICCr LUCCHI (1980) ent¡e outros, são en
tusiastas do uso dos icnofósseis como ferramenta pãl:a a carâcterização de amb.ientes sedimentares. No BrasÍI aìnda muito pou
co foi feito nesse campo, sendo pj.oneiros os trabalhos de
BEURLEN (1962 e 1965), SANÎOS & CAMPANHA (1969) , CAMPANHA & ¡,fA.

(L974), SUGUIO E MÀRTIN (1976), MUNIZ & RÃMIR-ES (I977)
e C-AI'IPANHA (1979, a, b) .
Durante a descrição de testemunhos dos poços,
foram fotografados e descrj-tos os trechos que se apresentavam
bíoturbados para posterior estudo dos fósseis traços. O mesmo
não pode ser fejto no I evantamento das seções colunares, pois
os icnofõsseis são totalmente mascarados pelo intempel:ismo das
rochas aflorantes, sendo possível apenas a diferenciação rochas bioturbadas ou não. (Bioturba.ção deformativa no sentido
genérico sem a identifi-cação do traço) . Dessa forma os estudos
restringiram-se aos testemunhos, que infelizmente limitam a vi
são tridimensional do icnofóssi1, a qual é extremamente importante na sua identifícação.
BESOONE

Tcnofósseis i dent i fi cados
Foram

i cno fósse i

s

identificados nos dois poços os seguintes

:

T'eíchichnus - é uma estrutul:a formada por uma
série de tubos hor.izontais afongados, empilhados verticafmente
em relação ao acamamento, sernelhante a um "U" achatado (prancha I). Segundo CHÀMBERLAIN (1978) este icnofóssil" tem espectro de ocorrência muito ampto abrangendo desde lagunas de póspraia ("backshore")até ambienLes abissais ¡ excetuando-se ape-
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Fag, I - Teichich'Lnus forma retrusiva

(FREY & Hol^rARD, f970)

Fi9. 2 - Ieichichinus forma protusiva (FREY &

HOI'"üARD,

f 970)

Fi9. 3 - Ieùchichinus cortes longitudinal e transversal (EKDI.J.E

et aL.

L984)

.

Fig, 4 - Teichichinus sP em lamito com marcas onduladas trunca
das. Poço 2-AL-l-SC (prof . 2599,8m).
Fig. 5 - Teichichinus? sp. A - Corte trânsversal-. B - Cortè
Iongitudinal em lamito argiloso con lanú
nação plano-parafela. Poço 2 -CS-l-PR
(Prof . 2402 ,7ml -
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nas o trecho compreendido pela ante praia (,'fore shore',).
Obviamente existem dlferenças entre as espécies que ocorrem em
cada ambientef contudo, neste trabalho, foi impossÍvel essa di
ferenciação.
PLanoli.tes - constituÍdos de tubos cÍl-Índricos
a sub-cifÍndricos, retos a ligeiramente encurvados, não ramifi
cados e tendo paredes Ìnternas bem definidas. São traços gregá
rios, geralmente horizontais mas podendo apresentar-se Iigeira
mente inclinados ou até mesmo verticais por peguenas distâncías. Na tabela cfa s sl fí.catór ia de CIAMBERLAIN (Ì978) estes
tr,aço6 aparecem no ambíente lagunar, na zona correspondente ao
"nearshore" e na zona abissaf (prancha II).
Scoyenia : segundo CHAMBERLAIN (l-978) são hastes curvilÍneas, com pregas ou estrias na parte externa do tubo, Di spõenrse horizontal ou verticafmente e estã-o associados a
depósitos de lagunas (água salobra). Este testemunho aparece

estruturas fineares, circulares ou ovais
rnos (prancha 1t).
como

em

areia e folhe

) - é uma estrutura provavelmente produzida por anelÍdeos, sendo constituÍdo de urn tubo perpendicuÌar ao acamamento, geralmente reto, mas podendo apresen
tar-se ligeiramente curvado. Exibe uma estrutura múltipla em
forma de funil Segundo WESTERGARD (1931) este icnofóssil ocor
re em ambientes de laguna, antepraia ("foreshore" ) e face de
praia ("shoreface"). (prancha II).
[lonocraterion

(

?

Rhizocot,alLium sp (?) - consiste num tubo em
forma de "U" com "spreite" geralmente pLotusivo, ou seja tipo

de "spreit.e" fica sempre contido dentro dos limites internos
(EKDALE et aL. 1984). ceïalmente avança descen
do tubo
dentemente próximo ã vertical por alguns centÍmetros curvandose bruscamente (ern ângulo reto) para a horizòntaÌ onde desenvolve-se paralelamente ao acamamento (IIANTZCHEL, 1962). O
RhizoconaLLium, segvtdo SELLWOOD (1970) | pode aparecer em lagu
na de pós-praia ("backshore") e costa-afora ("offshore").

PR.ANC
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Fig, 1 - PLanoLites sp em lamito argiloso com laminação planoparalela - Poço 2-CS-l-PR (lrof . 2291'6m).
Fig. 2 - PLanoLites sp em lamito argiloso com laminação planoparalela Iigeiramente perturbada - Poço 2-CS-1-PR
(Prof . 2292,0m) ,
Fig, 3 - Monocral;erion sp (?) em lamito com lamínação plano
raleIa bem desenvolvida - Poço 2-AL-Ì-SC (Prof .
2676,6m\

pa

.

Fig. 4 - Scogenia sp em arenito muito fino a silte maciço (mos
queamento total) sobre lamito com lentes arenosas bas
tante bioturbado - Poço 2-AL-1-SC (Prof . 268t,ln).
Fig. 5 - PLanoLites - Aspecto tridimensional e
temunho (CHAMBERIAIN, 19?8)

em

corte de tes

.

Fig, 6 - Scoyenia - Aspecto tridimensional e em corte de teste
munho (CHAMBERLAIN, 1978)

.
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?eyebeLLina sp (?) - ê uma estrutura provavelmente causada por anelÍdeos que consiste num tubo inclinado pa
ra baÍxo discordante do acamamento (figura l,; prancha tV).

Ocorre no limite inferior da face de praia ("shoreface") e

toda costa-afora ("offshore")

em

(CFIAMBERLÀIN, 1978).

Est?utu:ras de escape - resultam de atividade di
nâmica de animais perfuradores, reagindo ås condições de sedimentação e realizando uma trajetória ascendente ou descendente
conforme a variação dessas condições (deposição ou erosão). Na
prancha IV podem ser observad.as estruturas de escape ascendente devido a deposição rápida.

ttNereist' (Teichíchnus) - este traço só foi iden
tificado até agora em sedímentos recentes. Trata-se de lnn tubo
ramÍficado ou, secundariamente, em forma
escavado por
um verme poligueta (REINECK, 1958; in: RÐTNECK & SINGH, 1980).
Na figura 4 da prancha fV está o desenvolvimento do traço
frenËe a nÍveis de sedimentação rápida (horizonte l) ou l-enta
(horizonte a) . Esse comportamento duplo dÕ tubo sugere que o
traço vertical e único do horizonte a é na verdade uma estrutu
ra de escape d.o organismo "soterrado" rapidamente durante, por
exèmplo uma tempestade. Nos períodos de sedimentação normaJ- o
tubo desenvolve-se bifurcado e tortuoso.
O traço da figura 4 da prancha fV foi identificado como Teichichnus usando-se a sugestão de HANTZCHEL (l-962)
gue compara esse icnofóssiL aos tubos do poliqueta mod.erno
"Nereis " .

PRANCITÀ I I
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J-

-

Rhi z oc oz,a|'Lium ?

(Poço 2-AL-l-SC,

prof.

]

sp; inclina.do em refação ã

267 4 ,ì.m)

camada

.

Fig. 2 - Rhizocot'allíun ? sp; .Íncluindo a parte basaf do tubo(Poço 2-ÀI-J--SC; prof. 2674,9ml, '

Fig. l- - Àspecto geraf
de vn Rhizocora|Tiun
(CHÀMBERI,AIN, 1978)

Fig. 2 - Corte longitu
dinal entre os "braços "
de u¡n ,?hi z o coralLiun
(SELLWOOÐ,

t970)

PR¡,NCHA TV

Fig.

J-

- TerebeLLina sp (?) em lamito com laminação plano para
lel-a deformada em Parte na bioturbação - Poço 2-.4.L-1SC (Prof . 2625 ,9m) ,

Fig. 2 - Estrutura de escape ascendente de organismo indicando
uma rápida sedimentação (Estratificação cruzada tipo
"humrnocky") - Poço 2-ÀL-f-PR (Prof . 2602,8m).
Fig. 3 - Nez,e'is - representação esguemãtica de .gscape desse Po
IÍqueta (RErNEix a srNGH, f973).. (a) . horizonte de sedimentação lentai (b) horizontP de sedimentação rãpida.

Fi9. 4 - "Nereís ? sp" (?) (Provável- Ieichichínus sp) em arenito muito fino com narcas onduladas truncantes (micro
,,humoucky") _ loço 2_AL_f_SC (prof . 2603,4m).
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V. ANÁLISES

PALEONTOLÕGICÄ

GÐOQUÍMICA

E

MTNERALOGTA DAS ARGT

I,,AS

Aná1ise paleontológica
Apesar do grande número de amostras examinadas,
oriundas dos testemunhos dos dois poços estu¿lados nesta dj-sser
tação, os resul-tados de ordem mi cïopal eonto lógi ca não foram Ín
teiramente satisfatõrios devido ã má preservação do material
onde, provavelmente, o material fossil-Ífero tenha sido destruÍ
do por ação de dissolução diagenética, FRANçA (1984). Já no to
cante ãs análises palinoloqicas os resultados foram mais promÍsso
res permitindo uma excelente qualificação dos palinomorfos pre
sentes nos sedimentos. Os dados aqui mencionados, bem como sua
interpretação, acham-se detalhadamente apresentados nos refató
rios elaborados por CAMPANHA et aL. (1981 e 1982).

- amostras de superfície e
de subsuperfÍcie foram anal-isadas e apenas estas úIÈimas revelaram-se portadoras de material, paleontológico passÍvel de
identíficação. Entre os doÍs poços, o 2-AL-l-SC apresentou-se
bem mais rico em espécj-mes fossitÍferas gue o 2-CS-I-PR. (figu
ras 17 e l8).
A ocorrência de foraminÍferos arenáceos e calcá
rios (EanLandia sp) vem. confirmar uma tendência indubitavefmen
te transicional- ao sedimento correspond.ente ao trecho estudado.
Tasmanites associados a fragmentos vegetais de origem fenhosa
encontrados na seção superior da Formação Rio do Sul- e basal
da Formação Rio Bonito apontam para o intervalo um ambiente
misto de sediment.ação (deltaico).
Mi cropaLe

onto Logia

PaLinoLogia - os palinomorfos mais freqüentemen
te encontrðdos nas amostras dos poços 2-AL-l-SC e 2-CS-l-PR fo
ram: TrÍLetes, Bissacados não estriados e Monossacadosi secundariamente aparecem tanbém formas Monoletes. Acritarcas do gênero Mict'hystridium só foram encontrados no topo da Formação
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Rio Bonito e base da Forrnação Palermo. Diante desse panorama
CAMPANHÃ et aL. (1981 e 1982) sugerem que os sed.imentos do tre
cho estudado foram depositados em anbiente marinho não muito
profimdo e de ãguas rel-atj-vamente cal-mas.

. ceoguÍmica e minerafogia de argilas
Ãs análises de geoquÍmica orgânica real-izadas
nos laboratórios do InstÍtuto de Pesquisas TecnológÍcas do Estado de São Paulo (microscopia de querogênio) em amostïas obti
das nos testemunhos dos poços 2-AL-]--SC e 2-CS-I-PR mostram va
fores de matéria orgânica do tipo I, fI e III conforme está
mostrado nas fÍguras 17 e 18). A matéria orgânica encontrada
em sedimentos é classificada, conforme a sua estruturação em
tipo lenhoso, herbaceo ou amorfo.. As duas primeiras de origem
exclusivamente vegetal (vegetais l-enhosos ou herbãceos) recebem os Índices lff e II, respectivamente . Matéria orgânica do
tipo I é formada pela sedimentação de organismos marinhos
planctônicos e não apresentam uma estruturação definida (amorfos), Este último tipo de matéria orgânica é responsåvel pel-a
geraÇão de hidrocarboneto lÍquido ao passo gue os outros d.ois
.

tipos geram gás.
Na coluna correspondente ao

tipo de matéria or-

gânica (figuras 16 e 17), .pode-se notar o predomÍnio guase que
constante de matéria orgânica do tipo IfI (fenhoso) sugerindo.
dessa forma, uma constante influência contj-nental na bacia de
deposição da Formação Rio Boníto para a zona estud.ada. Os trechos de maior percentagem de matéria orgânica dos tipos I
(amorfo) e rI (herbáceo) coincÌdem com os int.ervalos ond.e a
curva de vafores médios de argila indicam abr¡¡dância das clori
tãs, o gue vem reforçar a hipótese de maior influência marinha
para estes trechos.
Várias amostras foram submetidas a análise difratométrica de raíos X para se identificar os tipos de argilo
minerais presentes no sedimento .
As proporções relativas entre os três tipos de
argilas mais freqüentes nos sedimentos analisados, isto é, i1Í

4I

ta, cl"orita e caolinita, podem indicar uma tendência marinha
ou continental dos anbÍentes de sedimentação: pARHÃM (1966) e
POTTER et aL, (1980) propõem uma refação onde a caolinita dimi
mui a medida que o ambiente se torna marinho, ao passo gue a
clorita vai ar¡nentando nesse sentido, ficando a ilita numa posição intermediária.
STEVAUX & BORDIGNON (I98I¡ in: CAMPANIIA et o,L.
l98I) utilizaram no poço 2-AL-1-SC um gráfico baseado na relação:

I +C

onde

3 I - ilita

- clorita
- caolinita
para dessa forma avafiar o grau de influência marinha ou conti
nental na colr:¡a sed.imentar daquele poço. Os mesmos autores,
contudo observaram que, com o aumento da profr:ndidad.e, ocorre,
devido ã fatores diagenéticos, um aumento nessa razão, o que
de certa forma pode comprometer a interpretação das argilas in
duzindo uma fal-sa tendência marinha para os ambientes sedimentares identificados.
c

l¿

"K

Neste trabal-ho foram elaboradas duas colunas,
gue permitem visualizar os teores destes três minerais no trecho estudado (figura l-7 e 18 capÍtul-o vrrr). É bem notãve1 que
a curva do tipo de argil-a mantém-se mais constante no campo
das ilitas podendo significar, dessa formaf um predomÍnio de
ambientes mistos. A curva inflete para a coLuna das caol-initas
frente às associações faciológicas I e ff identificadas como
de ambiente mais continental (fl-úvio-deltaico), o mesmo se dá
frente à associação faciológica VfI, interpretada como francamente marinha, ond.e a curva avança para o campo d,as cloritas.
Mesmo fevando-se em consideração o problema dia
genético, mencionado por STEVAUX & BORDIGNON (op.cit.), o qual
acarretaria um desvio da curva de argilas para o lado das cloritas com o aumento da profundidade devÍdo ao aparecimento da
clorita diagenética, o que ocorre é justamente o inverso, si9nificando, dessa forma, um predomínio de ambientes com grande
influência continental para a base da seção. Este procedimento
salient.a mais uma vez o cãrátet retrogradante do pacote corres
pondente ã formação Rio Bonj-to com os depósitos marinhos predo
minando no topo da seqüência) .
.
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vr.

TNTERPREIAçÃO DAS ASSOCTAçÕES FACTOLÕGrCAS

Neste capÍtulo, todas as associações facioJ-ógicas apresentad.as anteriormente serão interpretadas, tratandô
primeiramente dos processos sedimentares geradores e a seguir
os ambientes deposicionais,
A legenda utilizada nas pranchas seguintes es-

tão na figura

5.

Associação faciol6gica I

(PRANCFIAS

V e VI)

Esta fácies ocorre bem representada em ambos os
poços, bem como em vários afforamentos. Os diversos ciclos,
que se iniciam com um conÈato basal erosivo, gerafmente com
granul,ometria mais grossa (chegando a gränulos), evoluem com
granodecres cência ascendente não muito evidente atingindo algu
mas vezes termos lamÍticos, indicam uma mudança no regi¡e ds
fluxo para o topo da seqüência. Esse fato não é constatado ape
nas pela variação das estruturâs sedimentares, Estas geral"mente inicÍam o cicl,o com estratificação cruzada de médio porte
passando gradatÍvamente a pequeno porte, marca onilulada migran
te, cavalgante e finalmenÈe laminação olanoparalela incipiente. A ocorrência de estrutura de ffuidização do tipo em pires
("dishes") e do desfisamento ("washout" ) como dobramento convo
futo denota certa instabilidade no pacote arenoso recé¡r,deposi
tado. Os termos finos foraÍ transportados por suspensão e durante a decantação ("falt-out") geraram estruturas planoparalelas incipientes. Lentes e nódul-os pseudonódulos) de arenito intercalados na fácies lamítica indicam dois mecanismos de
sedimentação diferentesi as lentes sugerem uma mudança local
de mecanismo de transporte (de suspensão lamitos para tração
dos arenitos) t os pseudo-nódulos arenosos certamente estão associados ã movimentação por diferença de densidade das duas Ii
tologias (larnito e areia) - Essa associação faciológica é bas-
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depõsitos de canais. A ausência d.e variações granulométrÍcas muito marcantes nos termos psamÍticos,
bem como a constante ocorrência de estruturas de fl-uidização
e des.lisamento ("washout") não caïacterizam depósitos tipicarnente fluviais mas, canais distributários de planície deltaica.
A prancha V ifustra. um trecho referente à facio
logia aqui caracterizada. A curva de raios fama mostra um aumento da "argilosidade" para o topo. os depósitos residuaís de
fundo de canal- ("1ag deposits") estão representados pelos conglomerado.s que ocorrem a 2686 e 2692m. As figuras P(V) I, 2 e
6 (fig. L, 2 e 3 ila prancha V) exibem a mudança nas estruturas
seilimentares causada pelo.decréscimo de energía de transPorte
(mudança no regime .de ftuxo) ao longo de ì.ma superfície deposi
cional, nuIna situação muito semelhante aos depósitos de barra

tante sugestiva

de.

de meandro.

A inclinação da superficie deposicional , juntanente com a movi¡nentação de fLuxos .intergranulares, deve ter
permitido uma ligeira movimentação do sedimento recém-deposita
do originando estruturas convolutas. Tais estruturas podem
ocorrer em duas escalas diferentes: t) a nÍvef de camadas fron
tais de uma estratificação cruzada, como está mostrad.o na fig.
P(V) 3, Iigadas a instabilidade de sedimento arenoso; 2) a nÍvel de uma camada (0,5 at.é 1,0m) ligadas a fenômenos d.e deslizamentos ("washout") e movimentação devido å sobrecarga
(areias sobre lamitos ) , f enômeno .bastante coûìum,.em depósitos
de planície deltaica. Essa movimentação gera também estruturas
de escape de fluÍdos como as €lo tipo empires ("dishesr') çhegan

do l-ocalmente â atingir fluiilização parciaj- (figuras P(V) 4 e
5), SUGUIO & BIGARELL,A, (I979) associam estruturas convol-utas
ã fase ile emersão dos depósitos fluviais quando "esforços internos" conduzem à liguefação e ffuxo .dos sedimentos adjacenO predomínio. d.e

termos granulornétri cos muito fi

nos indicam um ambiente de energia refativamente baíxa, com
lenta migração de barras de pontal muíto pouôo desenvolvidas.
Os depõsitos de granulometria maÍs fina, lamitos, siltitos e
argititos tiveram origêm nas pJ-anÍcies de inundação dos distri
butáríos ou no preenchi¡nenÈo de canaís abandonados. Neste ambí

PRANCHA V

(loço 2-AL-f-Sc)
Unidade FacioLõgiea: Arenito gradando a lamito para o topo
(única). São identificados quatro ciclos da mesma unidade faciológica. O contato basal de cada ciclo é erosivo e os sedimentos apresentam variação granulométrica de conglomerático a
muito fino para o topo (fig. I). Todos os ciclos encontram-se
erodidos pelo ciclo seguinte corn exceção do superior (26882686m) que apresenta a unldade faciolõgica completa com os ter
mos sÍlticos no topo aa seqüência (rig' 6)' As estruturas sedi
mentares presentes variam da base para o topo: estratificação
cruzada de médio porte (fig. 1); marcas onduladas migrantes,
marcas onduladas cavalgantes (fig. 2) ¡ taminação plano paralelar marcas convolutas (fig. 3); estruturas tardi-qenéticas de

fl-uidização parcial (flg. ) e estruturas "dishes" (fig. 5). Es
ta seqüência de estruturas sedimentares e granulométrica carac
teriza uma variação de regime de fluxo superior a inferior,
culminando, no trecho superiorr Corl depósitos originados por
decantação que foram, em seguida, bioturbados

Ambiente de sed.iment,ação.. Depósitos de canais fluvj-ais ou d.istributários deltaicos com depõsitos de transbordamento

("overbank") para a fãcies lamítica (fig- 7).

Fig. 7 - Bloco-diagrana com os subambientes de canal (a) e
planície de inundação (b) com as respectivas fácies.

Figura 6 - Visão geral do trecho anaf isado .na prancha V. DePó. siÈos de canal- fluvíal ou distributário deltaico.
Poço 2-AL-I-SC, intervalo 2693-2684m, testemunho
f 6, caixas 3 a l-f ,
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ente desenvofveu-se intensa atj-vidade orgânica cujo registro
pode-se identificar na figura P (V) 6;ì' onde a bioturbação atin
ge, em parte ao mosqueamento.
A prancha nP VI ílustra uma situação:onde a
energia é mais intensa e os, processos de canal melhor represen
tados. São marcantes os vãrios ciclos nos quais a granulometria descresce para cima, raramente chegando a sifte. Na porção inferior dos ciclos são marcantes vári as seqüências de estratif,icação.criuzada de pe.queno. porte constituídas de material
com granulometria variando entre areia média atê grânulos e,
mais ràramente,j seixos (fig.-P(VI) .j-, 2 e 3).,
..Ao longo do estrato frontat da estratificação
cruz'ada ,pode.ocorrer uma seqüência com granodecres cência ascen
dente que é vista na fig. P(Vf) 2 e no esquema anexo. Essa dis
posição textural é gerada por um mecanismo de "avalanche" do
material- mais g.rosso, depositado em situação metaestável junta
mente com termos finos (predominantes ) , na superfÍcie inclinada de camadas frontais ("forset"), Tais mecanismos não ocorrem
necessarÍamente a cada estrato, mas têm certa intermitência.
No trecho 2351 a 2350m (fig, P(VI) 4) ocorre uma
unidade f äcioJ-ógica comppsta de'arenito grosso ligeiraÍente
conglomerãtico a arenito médio, predominantemente maciço, com
acanalamento local muito incipiente e estratificação gradativa
normal e inversa bastante perceptf¡¡el,.sugerindo.',ì.rrn processo de
posicional envolvend.o mecanismos de fluxo de grãos ("grain
flow"). Algumas estruturas convofutas estão associadas provavel¡nente a fenômenos e fluidização por emersão de barras (vide
pãgina 43) ,
A associação dessas duas unidades facÍoIógicas:
arenito.. conglomerático coin estratificação cruzada e granodecrescência ascendenËe até siJ-titos (unidade predominante) juntamente com arenito ligeiramente conglomerâtico estratificação
grädativa normal e inversa (secundária). sügere depósitos em ca
nais anastomodåaós (RETNECK & STNGH, 1973; COLEMAN, 1969; REÀDING, l-978 e SUGUIO & BIGARELLA, L979)
.

VI
(Poço 2-CS- l-PR)
PRANCHA

Unidades faciológÍcas: a) ArenÍto fino a conglomerático (fig.

I,2,3e4).
b) Lamito incipiènternente l-aminado
(fig. 5 ) .
Os ciclos iniciam-se com ercsão na base e Õstentam granodecres
cência ascendente, estratificação cruzada de pequeno porte com
sei:<os e grânulos ao longo do pl-ano de estratificação (fig - 2
e fig. 3) estratificação cruzada. de baixo ângulo (fig. 1), estratificação gradativa normaf e inversa (fig. 4) , acanalamento
múftip.lo mal desenvolvido, maciço. A granodecre s cên ci a ascendente também. aparece nas fâminas das estratificações cruzadas
(fig. 2 e 6). Esta faciologia sugere regime de fLuxo superior
a pequenas profundidades' fluxo laminar, fluxo granular' fluidize.;ão, avafanche s s¡sPensão '
Amb;.ente d.eposicionaL: (fig. 6) depõsitos originados por canais em trel-iça ("braided") ' os vários cicl-os corresponem ã
migração das barras i-ongítudinais comuns nesse tipo de canal .
Descargas mais fortes geram fluxos granulares cujos. deþósitos
são identificados na fig. 4).

Borros

Fluxo

Disk¡buiçoo do grõo no e6lrclo frontol. Selcciononrènlo devido oo processo de ovolonche.

(SUGUIO E BIGARELLA
Estrot¡f icúçõo crurodo

de

' I979).

psqusno PortG

Fig. 6 - Bloco diagrama com drenagem em treliça- Ao lado sedimentação em estratos cruzados.
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.Associação faciológica II - (Prancha VII)

Esta associação facíol"ógíca é formada por apenas d.uas unida¿les f aciotógicas : uma lamÍtica e ì.rma arenosa. A
fácies lamitica evidencia mecanismos deposicionais por decant.a
ção em ambiente restrito a ponto de permitir o desenvofvimento
de sulfetos (fig. P(VII) l). AIém disso, a intensa atividade
orgânica bioturbou os sàdimentos atingindo o ponto 5 na escal-a
de bioturbação de REINECK (1963), salienta uma condição de
águas bastante tranqüil-as habitadas por animais de hábito
ttposcichineos¡t, fíg. P(VII) 4. A ocorrência de restos vegetais
em grande guantidade e de marcas de raízes estabelecem uma posição mais continental a esses depósitos subaquosos.
A unidade facioJ-ógica arenosa pode ser dividida
em duas fácies segundo seu contato basal-; os dois infer:iores,
com contato basal- erosivo e as duas superiores com contato basaJ- abrupto,.porém não erosivo. As estruturas sedimentares
(cruzada de baixo ânguÌo, marcas .onduladas cavalgantes e mais
raramente simétricas, juntamente com marcas de raÍzes, estas
encontrad.as em afl-oramento),. sugerem um ambiente de baixa ener
gia e de ãguas rasas a ponto de permitír o d.esenvof vimento de
plantas com sistema radicular..
A intromissão destas fácies na argilosa sugere
gue tais depósitos tenham sido originados por rompimento de di
que marginal ('r:crevasse sp1ay"). Os dois tipos de contatos basais dos l-itossomas arenosos (erosivo e não erosivo) situam a
posição desses depõsitos em relação ao canal- ïompido. Os primeiros podem ser chamados de canais de "crevasse" e estão sibuados mais proximamente aos distributários (fig. P(VII) 2).
Os dois outros já pertencèm propriamente ao Leque de "crevasse", Nota-se que ¡o primeiro caso, além do contato basal erosi
vo, ocorrem estruturas gue revelam um regíme de fluxo um pouco superior que nos outros pacotes arenosos. Os contatos d.o to
po de todos os pacotes são sempre gïadacionais (fig..P(VII) 3)
contudo, bastante rápidos o que revel-a certa efemeridade na
origem desses depósitos.
TaI faciologia pode ser interpretada como depó-

r,

PRANCtIÀ-,vrr

(2-cs-1-PR)

Unidades faciológicas: a) Lamito argiloso, bioturbado (fig' 1,
4l .
b) Arenito muito fino com contato basal

erosivo ou não. (fig. 2 e 3) os dois pacotes arenosos inferiores (2643 e z6¿I,,þqr) foram depositados por processos tracionais com energia suficieÌrte para
cauFaf erosão no substrato e gerar estratificação cruzada (fig'
2). NasL;dois pacotes superiores (2640 e 2639m) a energia não
foi suficiente Para tapto, resultando num contato þasal abrupto, porém não erosívo e gerando estruÈuras sedimentares próprias de regime de. f lu¡<o. mais*'þaixo que no caso anterior '
Ambiente sed.imentay -. (rig. 5) BaÍa interdi stribut ária ou pJ-aní
cie de inurr:daç ão (unidade faciológica lamÍtica) com desenvolvi
mento de depósitos de rompimenLo de digues ("crewasse splays") '
Esses depósitos são de dois' tipos: canais de 'lcrevasse" (para
os pacotes cujo contato basal- é evosivo) e leques de l'crevasse" (para os outros pacotes,tàrenosos), conforme o diagrama
:'i
abaixo (ELLIOTT, !.g7 4) .
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sitos formados em bacias interdi s tribut árias que, esporadicamente, recebia sedimentos oriundos dos canais distributáriÕs
atravês do rompimento dos diques marginais. A faciologia aqui
esÈudada ê muito semelhante ã apresentada por ELLIoTT (1974)
e gue teve esta mesma interpretação.
Associação faciológica III

-

(PRÃNCHA

VIII)

Esta asso;iação' é composta por três unidades fa
ciotógicas: uma de domínio arenoso, outra de domínÍo lamÍtÍco
e uma terceira que pode ser cl-assificada como de transição. As
sociada ã faciologia arenosa predominam estruturas tracionais
como estraÈificação cruzada acanalada, e mi cro -estrati fi cação
cruzada bidirecional "espinha de peixe" (.fig. P (VIII) 1e 4).
Esta facíotogia assenta-se semPre sobre uma superfÍcie discord.ante onde são comuns clastos de argita disseminados no arenito (P(VIII)3). I4ais para o topo da seqüência ocorre a unidade
Èransicional onde estão presentes d.uas litologias psamÍticas e
famíticas com estruturas de tração e decantação, respectivamen
te. Tais estruturas são: '¡fl-aser" que gradam a ritmitos de l-amito e areia e estes passam a estratificações lenticulares (on
dufada e l-enticular). A terceira faciofogia de pre.dominân:cia
larnítica envofve estruturas de decantação como Iaminação plano
paralela; de exposição da superfí,cie deposicionaf como gretas
de côntração; e estruturas orgânicas como bioturbação e raízes,
Associarompimento de camadas, etc. (fig. P(VIII) 5 e fig.6)'
dos a essa litologia ocorrem filmes de carvão e fragmentos vegetais carbonizados,
Essa associação faciológica indica um ambiente
dominado por maré. Aos canais de maré, que nunca ficam expostos, corresponde a unidade faciológica número I (arenosa) ver esguema na prancha VIIÌ. As direções duplas e opostas das
mi croestrati ficações cruzad.as evidenciam o sentido do fluxo na
maré afta e na maré baixa. A unidade faciológica número 2 trànsicional - corresponde ã passagem do canal de maré propria
mente dito e a planÍcie de maré. Estruturas do tipo "ffaser"
mostram um mecaJtismo deposicional composto por tração (na subi

VIII
(Poço 2 -ÄI-l-Sc
PRANCHA

)

Unidade faciológica: a) Arenito com estrutura espinha de peixe
b) Ritmito e l-amito - fá.cies I - ritmito
com estratificação plano-paraJ-el-a e onduf að.a e fácies 2 - I'ami
to com estratificação plano-paraIela, maciça e lenticular, bio
turbado, com gretas de contração.
os vários cicl-os iniciam-se com a unidade faciol6gica arenosa
sobre uma superfície erosiva. Apresentam clastos de argila,
fragmentos de carvão (fíg. 3)t estrat.ificação cruzada bidirecional- de pequeno porte (espinha de peixe), estratificação cru
zad.a tangenciaf na base, estruturas "fIaser" e marcas onduladas migrantes (fig. l- e 4). Na unidade faciológica de ritmito

e lamito ecorre intensa bioturbação, acamamento do tipo "wavy",
nóduLos ¿le pirita e concentrações de enxofre nativo. ocorre
também estratificação lentícular e gretas de contração (fi9- 5
e 6). São comuns nesta uni¿lade filmes de carvão, nÍveis de paleossolo e marcas de raÍzes (fig, 2).
Ambiente de sedimentação: canaís e planÍcie de maré (fÍg. 1).

Fig.7e8-Distribuiçao
e fácies

em
de uma

área e ern seção dos subarnbientes
planÍcie e canaL de maré.
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da e descida da maré) e suspensão e decantação na preamar é
gradativa também a passagem para .a te¡:ceira ..fãcies gue corresponde à.planÍcie de maré l-amÍtica ("mud ftat") ou mais propria
mente ã "pianÍcie de maré' al-ta". Nesta, é grande a atividade
orgânica principalmente a vegetal gue chegaram a foïmar depósi
tos de carvão (Vários nÍveis de carvão associados a esta unida
de faciol6gica são observåveis próximo a Ituporanga e Vidal- Ra
mos), Ocorre secunilari amente transporte por tração que no registio deÍxam pequenas estruturas fenticufares de material sÍI
tÍco-arenoso. A exposição subaérea da superficie deposicional
'fra maré-baixa Çausou a ressecação do .f amito provocando a forma
'iÇão de gretas.'de contração. xinrn, (1971) postula gue o intervalo represer,röå.do pelos sedimentos de p.IanÍcie de maré baixa,
média e al-ta correspondem à ampfitude da paleomaré que originou tais sedimentos*." No trecho estudado, adotando o critério
de KLEIN (op.cit.), a amplitude média das marés seriam da ordem de 1,5m, não considerando, obviamente, os efeitos da compactação.
No km 22 da Rodovj-a Ituporanga-Vidal Ramos aflo
:
ra umã seqüência de'maré semelhante ao trecho representado na
prancha VIII. A f.ig. 6..da prancha VIIT;ì obtida no ïeferido,.. Ioical , mostra sedimento típico de planície de maré alta.. ("mud
f,trat'f

).

,'ì.
'¡i ,.

Associação facíológica IV -

Pr:ancha IX

A presença de u¡na fácies carbonática, onde o fn
dice de PLUMLEY (1962) varia de I a rI, sugere um ambiente de
águas calmas à intermitentemente agitada (BANDEIR.A JR., 1977).
Folhel-hos margosos brechados (fig. P(IX) 1e 5) e mesmo interialações de areia sob a forma tenticular com marcas onduladas
e ini cro-e strati'fi.cações cruzadas, juntamente com material bioclástico que aparece mais T aramente no trecho e indica que o
ambiente, esporadicamente , aunentava sua eneigia provavelmente
devido à ação de tempestades. A anidrita presente neste sedimento, j untarnebte com a grande freqüência de gretas de contração (fig. P(IX) 3, 4 e 7), evidencia um clima quente com prová

Prancha IX
(Poço 2-cS-1-PR)

e carbonato com anidrita e lentes
arenosas (única) . Íácies J - lamito carbonático com anidrita,
laminação algal e gretas de contração. Fãcies 2 - arenito e Ia
mito com marcas onduladas e lentes arenosas.
Lamito e carbonato em intercal-ações plano-paralelas e lenticu5, 6 e
lares irregulares, brechadas e perturbadas (fig.I,2,
8); gretas de contração preenchidas por material- estromatolÍti
co (fig. 3 e 7) nódulos e filmes de anidrita (fig' 4)' A fácies
I indica ambiente de baixa energia com clima quente e com tendência a aridez e freqüente emersão da superfÍcie deposicionaf A fácies 2 com arenito em lentes e canaís' apresentando estratificações cruzadas de pequeno porte, mi cÏo-e strati fi caçõe s
cruzadas, marcas onduladas simétrÍcas e assimétrÍcas, acamamen
to l-enticul-ar ("linsen") intercalado com famito refletem a
ocorrência, ainda que secundã.ria, de processos tracionais no
Unid,ade FacioLõgica.' Lamito

ambiente dePosi cional

.

Ambíente de sed.imentação: PJanície de maré e/ou laguna de póspraia bast.ante rasa, num clima quente com tendêncía a aridez '
A hipótese de laguna de pós-praia protegida por ilha barreira
(fig. 1) está apoiada na análÍse faciológica apresentada na
Prancha X.
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veI tendências à aridez e

que a superfÍcie deposicional
freqüentemente apresentava-se ora exposta ora recoberta por
água rasa. A taminação a1gal. está bem definida em gran.de parte
do trecho investigado (fig. n(Ix) 5), estand.o o material- estro
matolftico mais intensamente desenvolvido nas fraturas e gfretas de contração (fig, P(IX) 7). Estas caracterÍsticas facioló
gicas sugerem para o ambiente deposicional uma planÍcie recoberta eventualmente de água rasa ond.e se desenvolveu um tapete
algal ("aIgal mat"). A maior concentração de material a19ãlico
nas fraturas e gretas seria provavelmente devido à maior concentração de água nesses l-ocaís nos perÍodos de ressecação
(FRIEDMAN & SANDÐRS, 1978). A ocorrência, mesmo que secundária, de marcas onduladas simétricas. ou mesmo assimétricas, depósitos arenosos Lenticulares com características de canal ,
bioturbação moderad..a a intensa (REINECK, 1963) e laminação pIa
também

no-paraleIa e l-enticular irregular e perturbada, (fiS:Þ (Ix) 2
e 8), compfetam o guadro que permitem atribuir, para o trecho,
um ambiente de planÍcie de maré ou provaveLmente uma laguna de
pós-praia submetido a um clima quente com tendência a aridez,
Seqriências muito semelhantes as aqui. descritas sáo reportadas
por PURSER & ÐVANS (1973), FRIEÐMAN & SANDERS, (1978) e READING
(1981), nas proximidades de Abu Dhabi no colfo Pérsico. Contudo, neste casor. as condições de aridez são ma.is extremas que
as aqui estuiladas.
Associação faciol6gíca V - Prancha X.
A boa sel-eção e baixa t'argiLosidade't ð,as areias
(ver pe¡fil Raios Gana), j untamente com a ocorrência de estratificação cruzada de baixo ânguIo, sugerem depósitos de praia
de energia relativamente afta para o intervalo estudado. Essa
idéia é reforçada quando se analisa uma outra unidade facÍológica argilosa. e carbonosa que ocorre na base do arenito, e cujas caracteristicas exigem um ambiente extreinamente calmo, redutor de águas'não muito salgadas para o desenvolvimento vegetal arbustivo gerador do carvão. Tat exigência é perfeitamente
satisfeita num ambiente de laguna protegid¿ por uma praia de

PRANCHA X

(Poço 2-cS-]-PR)

Ilnidades facíoLõgicas.' â) Arenito limpo, maciço e local-mente
com estratificação cruzada de baixo ângulo.
b) Lamito argiloso, Fã.cie-s I - lamito ar
giloso escuro carbonoso e intensamente bioturbado; Fãcies 2 lamito argiloso bioturbado, não carbonoso.
Os arenitos da Unidade Faciológica (a) assenÈam-se abruptamente
sobre os l-amÍtos da Unidade faciológica (b), Fácies I. Estes
arenÍtos aparentemente são maciços, (figura 1) podendo, contudo,
aprésentar localmente estratificações cruzadas de médio e baixo
ângulo? (fígura 3) estas estratificações podem estar perturbadas por fluidização parcial (figura 2) ' Localmente ocorrem concentrações de pirita e apresentaram ÌndÍcios de 9ás durante a
perfuração. o contato superior com a Fãcies 2 da unidade (b) é
gradacional (figura 4 e figura 5) '
..

Ambiente deposicionaZ: ILha barreira (unidade .faciológica a)
com depósitos de laguna na base (r:nidade faciológica b), fácies
fj e depósitos de costa-afora ("offshore") no topo (.unidade faciológica 2, |!âc:.es 2). A figura abaixo mostra a.relação espaciaf dos sub-ambientes envolvidos.
shore'

Figura

6

Complexo barreira*laguna
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Figura 7 - Vista geral do trecho estudado
' interval-o 2290-2308m) .

Prancha X. (Poço 2-CS-1-PR, testemunho 16 e 17,

Roios

¡it eþ rif

oo tü

,lþlof

Gomo

z

20e

DIAGRAMA DE FREOUENCIA AZIMUTÂL

r¡¿cP

z¿eo.

7-, >...I

lil.-

lf2SlO

n

Þ

FÍgura 8 - Perfil medidor de mergulhos (HDT) do poço 2-cS-l--PR
frente à ilha barreira estudada na prancha X. 9 padrão vermefho é dado pela compacÈação diferencial
da camad,a lamÍtica superposta a barra. O azul é res
sal-tado pelas çstratifícações cruzadas de baixo ângulo típicas de depõsito praianos. O padrão verde
pode ser interpretaalo como mergulho estrutural regional (mod. FRÀNçA & CALÐAS, 1983; STEVAUX, l-984b)
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barreira (unidade faciológica arenosa)

.

A posição dessas duas unidades faciológicas sugere uma fase transgressiva, onde a laguna foi sepultada pela
migração da ilha barreira. Os sedimentos que encimam'a seqüência compõem uma unídade faci,q.lógica síIti-co-argilosa i-nterpretada como depósitos de costa-afora ("off shore") e litoestrati
grãficamente correspondem ã Formação Palermo. O limite entre a
ilha barreira e os depõsitos de costa-afora é gradativo, como
pode ser observado na fig. P(X) 4. A freqüência relativamente
alta de indÍcios de gãs nesses arenitos reforçam a hipótese da
unidade basal argilosa e carbonosa ser de origem lagunar, urna
vez que sedimentos mais continentais têm tendência a originarem hidrocarbonetos gasosos. (matéria orgânica lenhosa e herbã
cea).
Um estudo efetuado pelo perfil medidor de mergu
a interpretação de ambien
thos ("dipmeter") vem corroborar
te de llha barreira-Iaguna para o trecho apresentado. A figura
8 mostra o referj-do trecho juntamente com a curva de raios gaftâ, a litologia i-nterpretada e o pgrfil- medidor de mergulhos
("dipmeter"). O padrão azul é dado peta análise,.das estratificações.c:¡uzadas de baixo ângulo, (sempre inferiores rê 5o). o pa
drão vermelho é obtido pela compactação diferencial" do pacote
]amítico sobre a barreira arenosa (FRANçA & CALDAS, 1983 e
STEVAUX, 1984b).

Associação faciológica VI

Prancha Xf

As duas r:nidades faciológicas descritas no capÍ
tulo III mostram para esta associação dois processos sedimenta

res distintos, porém inteiramente relacionados entre si: fluxo
de turbidez oscilatória para a unidade faciológica arenosa e
decantação ("fall out") para a unidade faciológica l-amítica. O
contato gradativo da primeira unidade com a segunda mostra o
intimo relacionamento entre os dois processos neste ambiente.
O processo de fluxo de turbidez oscilatória ain
da é muito pouco conhecido na literatura (HARMS et aL. , l-975 e
HARMS et aL., 1-982) contudo, uma analogia pode ser feita entre

PRÀNCITA XT

(eoço 2-AL-l--SC

)

faciolõgícas; a) Ritmíto de argila e silte arenoso com
estratÍficação gradativa. b) Arenito muito fino a silte com estrutura " hurirmo cl<y " e estruturas de escape de organismos, Eã.cies
I arenito muito fino a sil-te com estruturas "hummocky" em seqüências decimétricas, Fãc¿es 2 arenito muito fino a silte j-ntercafado com lamitos e apresentando estruturas do tipo
"hummocky" e "swaley" de órdem centimétrica em Lentes ísoladas
ou amalgamadas, o material encontra-se intensamente bj-oturbado.
A Unidade faciológiea (a) ocorre na base da seção sendo truncada pela unidade faciológica (b), fãcies 1 (figu
ia a). É comum nestã última fácies a ocõrrência de bioturbaçãõem duas formas distintas: perfurações verticais de escape de or
ganismos associadas aos termos arenosos e bioturbações horizonl
tais nos termos famíticos (fíguras 3 e 4). A fácies 1 grada,
tanto vertical como lateralmente (em afloramentos como na figura 13), para a fácies 2 onde ocorrem arenitos com estruturas do
tipo "hummocky" e principalmente "swafey" (figura 4) e são bem
mais freqüentes as intercalações lamÍticas (figura 2). No topo
da seqüência vofta a ocorrer a Unidade f¿siolõgica (a) que 1ocafrnente pode apresentar marcas de objetos (figura 5) Ambiente de sedinentação: Barra de costa-afora (r'offshe¡s'r) ga¡
sada por tempestades com a atuação de processos de turbidez osl
cifatória e secundariamente uniclirecionais (Unidade faciológica
a). Na figura 6 as reJ-ações entre os várÍos sÍtíos deposicio:
nais no ambiente .estudado.
Llnt d.ades

Figura 6 - Relação dos ambientes e depósitã" a" uma praia e de
costa-afora com desenvolvimento ile barras ¿le êostaafora ("offshore"), Estâs barras podem ou não estar
ligadas diretamente aos sedimentos praianos. f - Lamito de costa-afora ("offshor:e") (in'tv. 2607'26II e
2600-2599m); 2 - Turbíditos unidirecionais (distalde barra); .3 -.Barra de costa-afora ("offshore"); 4Àreia de praia. (mod. READING 1981).
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Figura 11 - Amalgamamento de fobos de turbiditos oscifatórios
numa barra de costa-afora ("offshore"). Unidade faciológica
(b), fácles l- Serra do Uru, ao Norbe de Rio do SUI (SC) .

Figura 12 - Arenito com estrutura do tipo "swaIey" Íntelcalado
em lamitos argilosos. Unidade faciológica (b), fácies 2. Rodovia Presidente Nereu-Vida1 Ramos (SC).

Figura f3- - Foto: Bárra de costa-afora ("offshore'r). Notar a migração lateral e vertical das
fácies 1 e 2 da unidade faciolõgica (b) descrita na Prancha XI (Roilovia BR-470 - Taió SC).
Diagrama: Esquema de barras de costa-afora mostrando o adelgaçamento ("thinning out") das 1en
tes arenosas e as estruturas "hummocky", onduladas e "ripples " caracterÍsticos ilesses depósitos (mod, de RÀAF , et.aL . I I97'l)..
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os fluxos de turbidez oscilatória e o unidirecional , cujo registro sedimentar é a "Seqüência de BOUMA". Na figura 9 pode
ser exâminada a comparação entre os dois tipos de turbiditos.
BoURGEOTS (1980) e DOTT Jr. & BOUGEoIS (1982)
estudaram pacotes de sedimentos contend.o estratificação cruzada do tipo "hummocky " numa associação faciol6gica aqui apresen
tada (Cape SebastÍan Sandstone, Cretáceo sr¡rerj-or do Oregon - EUA)
sugerindo ambientes plataformais para tais arenitos. Esses sedimentos teriam sÍdo depositados em "zonas preferenciais" na
plataforma vindo a formar as barreiras de costa-afora (RAFF
et aL., L977; READING, 1978). O tamanho e geometria dessas bar
ras vão depender da intensidade e freqüência dos processos geradores, podendo formar barras incipientes como é o caso das
figuras 12 e 13, ou grandes concentrações de Éarras amalgamadas (figura 1t). A litologia desses depósitos depende quase
gue excl-usivamente clo tipo de sedimentos praiano, pois são estes gue , por meio d.as ond.as de tempestades são co l-ocados em
suspensão vindo a gerar fluxos de turbidez oscil-at6ria.
O processo de formação de turbÌditos oscilatõrios é extremamente rápido, como demonstram as estruturas biogênicas de escape de organismos muito caracterÍsticas nesta
unÌdade, É perfeitamente observado nas figuras P(XI) 2, 3 e 4
que os organismos "escaparam" do material depositado peto fluxo de turbidez oscilatória, para novamente desenvol-verem tubos
horizontais nos sedimentos lamÍti.cos originados por decantação
(ver .capÍtulo especÍfico) . Localmente o fluxo de turbidez osci
tatória pode evoluir para fluxos de turbÌdez unidirecionais ae
pequena intensidade depositando "microsseqüências " de BOUMA
com marcas de objetos ("tool marks ") ¡ssociados (BENTON & cRÀY,
198I), vide figura P(xI) 5..
Desta forma, pode-se supor um ambiente d.e costa
-afora ("offshore") para essa associação facío1ógica, onde a
sedimentação normal (fåcies lamÍLica) é perturbada esporadicamente por proo.essos mais enérgicos ligados à tempestades (fácies arenosas )..

73

Associação faciológica Vff - prancha XII.

A associação faciolõgica VII, como pode ser vis
to na pranchâ XfI e fíþura, 14 é uma seqüência tÍpica com grano
cresóência ascendente ("coarsening upward") e espessamento de
pacote para o topo ("thickening upward") encimado por um pacote arenoso dlscordante (contato basal erosivo), que apresenta
uma lig.eira .granodecres cênc j-a ascendente (fining upward) . Ta1
següência é identificada com o motivo deposicional de um lobo
del-taico, O subambiente prodeltaico está representado pefo domÍnio quase exclusivo de lamitos com ligeiras intercalações
s Íltico*arenos as (figura P(XIf ) 1);.- Essas intercalações tendem
a espessar-se para o. topo até tornarem-se guase gue exclusivamente arenos'as: Neste trecho são identificadas as barras d.istais e proximais dos distributários.
O pacote arenoso que se deposita sobre os lamitos e argilitos (prodelta) foram fluidizados total ou parcialmente fl-uidizados devido provavelmente a movimentação por sobrecarga. ,funtamente com a fludização pode ocorrer dispirismo
do lamito nas areias e dobramento convoluto (figura 15).
Os depósitos de barras distributãrios são lenti
:
culares e amalgamados. e, quando fluidizados, adquirem aspecto
maciço e tabular aparentando ser um corpo único
Os sedimentos que capeiam a seqüência têm carac
terÍsticas fluvjais, .com contato'.þasaI erosj.vo, estratificação
cruzada dê médio a grande porte, granodecrescência ascendente,
restos vegetais, etc, e neste caso correspondem a canais distri
butárioÈ atimentadores do lobo deltaico.
Assoqiação faciológica VIII - Prancha XIII

Esta associação faciológica apresenta trechos
cÕm caracterÍsticas de depósitos de rompimento de diques margi
nais. ("s¡s\¡asse splays"). e/ou distributários deltaicos (interva].o 2679-2676m), associados com depósitos de baía interdistri
butária (2676-2675 e 2672-2670m) compondo uma única unidade fa
ciológica com duas fácies. Fácies 1: arenitos com base erosiva

PRANCHA

XII

(Poço 2-cs-1-PR)

nu1to flno ã stlte côñ latrlto àrqtl'oso com làrllinà
unídaàeâ facío\ósíoas" å) R1!m1to ite arenlto
bÌ Àlenlto nulto flno; Fãoíea 1 - Àrenlto tnulto flno lntercåção plano-ParâLelâ e l€ntlculårt
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nlcro lentes årenosas no )anito e ¡îarcas oDdul6
tur€s de sobrecargÂ, låntnåção PlånoparåIelåB'
(b) predomlnan setltmentos arenoÊo6 fino t nuito flno €
dås tnlgråntes ê cavalgântes' Ns unlilå'le
(ftgurå 2)' ¿l1ap1rt6Íþ e flutdtzação con dobrås êonvo
ar91ìås con marêåÂ ondulådae cavåIgånÈes
são ¿LlferencladÀc ' nest¡ uñldàde ' pelå grånulo¡tìelutas e naclço (ftgura 3)' ÀÊ fáct;s L e 2
na
unldâde fÂclológtca (c) supertor' é lltnttadà
trla e Peta qusntlilaale tte lãIntto assocla¿lo' À
conglomeráonde pre¿tornlnatn årentto médlo Lfqetrsmentê
båse Pot uJn cont6lo ¿ll6co!'tånte erosivo
pot t'átfo" clclos submétrfcos cor¡ grânodecreÊcénclà àå
tlco (figu!à ¡¡)' EsÈå Ùn1¿lade "t-t"n*t
(nâclço) e ¿llsplrisrþ' estratlftcações cruza'las de
cen¿ìente sen¿lo conun6, å1étn aa lrurãrzaçio
rÉdlo PorÈe (ver flgurås ll e 15 do texto) '
oE deé tfpica de uJn lobo deltalco ontle eEtão Ptesentês
Anb¿ente àe sedinanþação: À sequêhclÀ
dlstål e
tllstrlbutárto
de
¿leE€nbocadurå
de
o"tt"
pósltos prodeltå1cos (unl¿la¿te factológlcå ol '
e deÞós1tos de cånåls dtstrlbu_
proxlñðt {un1¿lå¿le facloLógtcâ b' tácLet I e 2 respectlvânente)5 Bbålxo mostra os anblentes dêPo
(untdåde factológtca c) 'À flgurå
Èáylos da pl'ånfcle ateltåfcå
slclonåls e seus respectlvos dePó61tos

l- Prodslto
2- Borro d¡8lol

3- Bor.o

prox¡mol

4-Conol disïr¡butório

1242624r6m)

Figura 5 - Bloco diagrama con os subadlientes e faciologia do bi
nário canal distribuÈário,/ barra de desembocadura'
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Eigura ]4 - Ciclo de.l-taico "completo" corn depõsitos de prodelta, lrente deftaica (barras de desembocadura 'de distributário)
e'planÍcie deltaÍca (canal distributário) . Rodovia vicinal de
Agrolãndia (SC), Se¡ra .do Caçador.

Eigura f5 - Detalhe de depósitos de freñte deltaica distal, on
de os processos .de rnovirnentação .pós - depos i cional foram intensos, deformando sedimentos maís ou menos rítmicos- Gruta na es
trada da Mercedes-Benz, Rio do Sul (SC) .
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e conglomerático (figura p XIII 1) apresentando micro-estratificações cruzadas e marcas ondul-adas gradando para a Fácies 2:
composta por l"amito arenoso a lamíto com marcas onduladas e Ia
minação lenticular e ptano-paral.e l-a, bioturbação e dobramento
convol-uto (figuras P XIIf 2, 3 e 4), Essa r:nj-dade faciológica
intercala-se com uma outra composta de uma única fácies de are
nj-to muito fino, pouco argiloso (vide curva de raios Gama na
prancha XIIf) com estrâtificação cruzada de baixo ângulo e pla
no-parale]-a, marcas onduladas r4igrante e cavaÌgante que, para
o topo torna-se mais argiloso com o aparecimento de intensa
bioturbação (figura P XIV 5).
Estas duas unidades facÍo16gicas são interpreta
das como formadas sob ação de ondas sobre uma bacia interdis:
tributária onde, desta forma, os depósitos de preenchimento de
baÍa ("bay ff1L") são retrabalhados por processos praianos.
ELLIOT (1974) descreve vários motivos deposicionais para baÍas
interd.istributãrias, sendo que uma delas assemelha-se muito a
esta situação, onde os processos praianos superimpõem suas caracterÍsticas aos depósitos de preenchimento de baía ("bay
fill").
Entre os processos atuantes na evol-ução de um
cicl-o deltaico estão os de abandono de lobo del-taico, onde o
delta deixa sua fase construtiva entrando numa fase destrutiva
(FISHER, et aL., L969¡ RICCI LUCCHI , 1968; SUGUTO, 1982; e outros) . "Estas fases são mutuamente exclusivas ou seja, se por
qualquer motivo um ¿listributário é abandonado, os processos ma
rinhos atuam sobre os sedimentos deltaicos retrabalhando-os e/
ou recobrindo-os ¿le sedimentos marinhos" (STEVAUX, I984a, p.
II1). O trecho aqui analisad.o mostra bem claramente o dominio
d.e um novo processo (praiàno) impl-antando-se sobre antigos sitios deltaicos, Os icnofósseis encontrados nestas associações
faciol6gicas corroboram esta idéia sugerindo um ainbiente de ba
cia interdistributária para o trecho l-amítico.

'7ô

Associação faciológica IX - (vide prancha
XIT)

Esta associação é composta de uma única fácies
(argilito e Lamito faminado) e constitui complemento da associação faciológica VI e correspondente aos depósitos ¡ão areno
sos originados costa-afora ("offshore").

:

.J

80

VTI.

ICNOCOMUNTDADES

E SEU SIGNTFICADO

AMBTENTE

os icnofõsseis estudados no capÍtulo fV,
juntamente com as associações faciol6gicas já descritas nos ca
pÍtulos III e VI, pode-se caracterizar cinco icnocomunid.ades
que podem ser vistas nas figuras
fcnocomunidade A - (poço 2-AL-l-SC - prof.
2599-2625m e 2635-Z637rn) - é compÕsta pelos icnofósseis
Teichichnus sp, PLanoLíi:es sp, ,,Nereis,' (Ieích.Lchnus\ e estruturas de escape, O interval_o compreendido por esta icnocomunidade está contido na assocÍação faciológica Vf. Este conjunto
sugere ambiente de costa-afora ("offshore") abaixo da ação das
ondas normais, porém sujeito a ação de ondas de tempestades. É
j-nteressante notar nas figuras P(XII) 4, 5 e p (IV) 2 e 3 que
os organísmos soterrados em nÍveis arenosos (com estratificação cruzada "hummocky") orÌginados por tempestades, tentaram
escapar para a superfÍcie escavand.o Lubos verticais e destruin
do parcialmente as es trati fj_cações do sedimento. ,Uma vez atingido seu habitat estes organismos retomatatn novamente o hábito
horizontal-.
A sedimentação normal do a¡nbiente. corresponde,
d.essa forma, aos sedimentos lamÍticos com laminação plano-para
lel-a e tubos horizontais e os event.os esporádÍcos de tempestades introduzem nessa fãcies termos arenosos com estratificação
cruzada do tipo "hummocky", gue soterram os organismos provocando uma mudança brusca no seu hábÍto induzindo-os a escavar
estruturas de escape veTÈicais,
Com

Icnocomunidade B - (poço 2-AL-I--SC - prof.
2625-2629m) - Ê definida petos icnofósseis Tez,ebellina? sp e
PLanoL.ites sp. O ambiente definido por essa icnocomunidade é
bem semelhante ao anterior porém em situação ligeiramente maj.s

próxima ã l-inha de costa, ou seja, no l-imite entre o face

de

praia ("shoreface") e o "nearshore". Estruturas sedimentares
interpÌetadas como de retrabalhamento poï ondas ïeforçam a
I
I
l

I

8l

idéia definida pela icnocomunidade B de um anbiente entre
"nearshore" e face de praia (shoreface),
Coino será abordado mais a frente, a situação pa
ra este trecho (topo da Formação Rio Bonit.o e base da Formação
Palermo) é transgressiva e dessa foflna a zona correspondente à
fcnocomunidade A ( "o ffshore-nearshore " ) transgride sobre a zona adjacente
rasa ("nearshore-shoreface ") ,
lais
Icnocomunidade C - (poço 2-AL-l-SC - prof.
2673-2677m) - esta icnocomunid.ade é constituÍda pelos icnofõsseis Rhi.zocoraLlium? sp e Monocyateríon sp. Foram gerados em
ambiente relativamente complexo, onde ond.as retrabalharam o ma
terial depositado dentro d.e uma baÍa inter di stributå¡i a e desse modo os icnofósseis têm caracterÍsticas comuns aos dois a¡nbientes: o Rhizocoz,aLlium sp gerado em porções mais calmas e
protegidas da ação das ondas na baÍa inte rdi s tributária ; e o
Monocraterion sp gue pode ocorrer em ambos ambientes, ou seja,
nas partes calmas da baía, j untamente com o primeiro icnofóssil, ou situar-se em locais de maior energia onde a ação das
ondas se faz presente.
Icnocomunidade Ð - (poço 2-AL-l-SC - prof.
2654m) - Definida pelos. icnofóssej-s PLanoLites sp e Seoyenia.
Esta icnocomunidade está perfeitamente concordante com a associaÇão faciolõgica VIII que define depósitos origínados em pl-a
nÍcies e canais de maré.
ïcnocomunidade E - (Poço 2-CS-]-PR - prof.
2300 - 2380m) - Icnocomunidade formada pelos Ìcnofósseis pZan o
Lites e Ieichichnus (prancha IV) . Devido ao amplo espect.ro de

ocorrência destes icnofõsseis, sõ foi possÍve1 ser definida es
ta icnocomunidade por estarem relacionad.as à associação faciológica IV e v, Ambientes de planície de maré carbonática e l_agunas protegidas por ilhas'barreiras são os provãveis ambientes geradores desta icnocomunidade. A ocorrência de tubos de
planol-ites intensamente piritizados (figuras P(fT) f e 2) ssge
rem um ambiente basLante redutor (l-agunas).
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Na figura 16 estão os ambientes sedimentares de finÍdos
neste trabalho por meio das associações faciolõgicas e das
icnocomunidades.
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Figura l-6 - Ambientes deposicionais determinados pelas icnocomunidades juntamente com as associações faciológicas

.

Associaçao faciol-ogica e anìbj-entes correspondentes :
I. Canal fl- uvÍ al,/di s tributãrio
II. Rompimento de dique marginal ("Crevasse splay',)
I11 . Pl-anlcr- e de mare
IV. PfanÍcie de rnaré cIástico-carbonát.i co
V,
Il-ha barreira (praia )
vr, costa-afora ("offshore") domÌnado por tempestade (barras
.

submersas

)

Vff.Lobo del-taico
VIIf .Lobo del-taico retrabalhado
IX. Costa-âfora ("offshore").

(abandonado)
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CONCLUSõES

Três áreas distintas, distantes entre si cerca
de uma centena de quirômetros, foram agui estudadas, de modo
que foge ao escopo deste trabalho qualquer tentativa de corre1ação estratigrãfica ou análise pareogeogrãfica da Formação
Rio Bonito. Os ambientes aqui discutldos ficaram qualitativamente bem definidos, mostrando um predominio de sítios deposicionais mistos, ora com maior influência continental ora com
maior i-nffuência marinha.
A conhecida atribuição del-taica para os ambientes sedimentares da Formação Rio Bonito, dêfinida, grosseiramente, êil trabalhos de âmblto regional (MEDErRos et aL.,L97o¡
SCHNEIDER & CASTRO, L975; BANDETRA & FRANçA , \982¡ FRANçA &
CÀLDAS, 1983 entre outros) e em trabalhos locais (castRo E MEDEIROS, l-980; IvIENEZES F9 & RODRTGUES, I9B3; DAEMON et al 1985,
etc) foi também perfeitamente caracterizada nas ãreas estudadas nesta dissertação. contudo, âo se comparar os ambientes de
posicionais del-taicos identj-ficados neste trabalho com modelos
provindos da literatura não se obtém uma correspondência perfeita. Isso leva a imediata suspeita de um modelo deltaico diferente dos três tipos cIássicos (dominado por ondas, marés e
rios). A profundidade relativamente pequena da bacia deposicio
nal observada nos testemunhos e afLoramentos estudados (princi
palmente baseado em dados icnofossilÍferos) bem como o limite
difuso entre os ambj-entes sedj-mentares leva a supor que os 1obos deltaicos seriam de pequeno porte, conforme já mencionado
por BANDEIRA (1982) e al-imentados por um sistema fluvial de
baj-xa energia numa bacia bastante protegida da ação direta do
mar (tipo gorfo), pero menos nos dois terços inferiores do pacote sedimentar da Formação Rio Bonito (figuras r7, 18 e 19).
O agente dinâmico mais importante e de maj-or
energia gue atuava moldando e construindo todo o arcabouço deI
taico eram as tempestades. Estas arrancavam sedimentos da fren
te e da planície del-taica e distribuia-os sob a forma de barras de costa-afora ("offshore"). Tais barras, segundo swrE-DJUN

.; .
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Figura 17 -

Quadro de resu.Itados do poço 2-CS-1-PR.
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Figura 18 - Quadro de resultados do poço

2-AL-1"-SC.
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(T981), BOURGEOIS (1980) C DOTT & BOURGEOTS
(1980) podem, com o passar do tempo, ficar emersas e, desta
forma. protegerem ainda mais o sÍtio deposicional deltaico.
(l-976].

,

READTNG

Jr, (1982) e STEVÄUX (L984') , estudando a Formação Rio
Bonito/ fizeram alusão ã atividade de tempestades, na remoção
por lavagem, do sedimentos peÌíticos e, por conseguínte, também da matéria orgânica do prodelta, carregando-os para as zonas mais afastadas da plataforma. Localmente, como foi visto
no CapÍtulo VII (Associação faciológica VII , prancha XTI), pode haver preservação integral do registro sedimentar de um Iobo dettaico. Esta situação, contudo, é extremamente rara na
Formação Rio Bonito (vide também figura 14).
As marés, ainda que secund.ariamente , contribuÍram na construção do registro sedimentar da Formação Rio Bonito. De um modo geral estas marés não ultrapassavam a categoria
de meso-marés ( =-( 2m) , mas devido ä fatta de atuação efetiva
d.as ondas e dos rios esta adguirÌram uma importância relaÈiva.
Vários são os trechos on¿le é bastante sensÍve1 o domínio das
maiés no sÍtio deposicional.
Outro fator ínteressante a ser comentado é o ca
ráte¡ essencialmente retrogradante dos sedimentos agui estudados, A partir do topo da Formação Rio do SuI (Subgrupo. Itararé) ocorre uma tendência transgressiva lenta, porém constante,
de subida do nÍve.I ilo mar. Essa situação propiciou um empilhamento sedimentar com características retrog.radacionais, ou seja, mesmo sob a influência de uma sedimentação eminentemente
progradante que é a sedimentação deltaica, cada cícIo deltaico
é empurrad.o na direção do continente de s envolven do*se mais "on
BANDETR.A

shore" gue seu antecessor.
No decorrer ile sedimentação da Formação Rio Bonito essa característica. transgressiva que, gradatÍvamente se
impunha sobre o sítio deposicíonal, poder.ia ocasional-mente ser
maj-s intensa e inibir o próprio .desenvolvimento deltaico. Esses eventos transgressivos maiores estão representados pelos
sedimentos do Membro Paraguaçu, onde ocorre o predomÍnÍo de
termos finos marinhos ou de urna extensa planície litorânea,
que freqüentemente era invadida poï águas marinhas, sem a possibilidade do desenvolvimento deltaico (FRANçA & CALDAS, 1983),
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nova investida marinha sobre o continente, de rnaneira mais
incisiva, ocorreu já no firn de sedimentação da Formação Rio Bo
nito, representado lito-estratigrafi camente pelo Membro Sideró
pol-is. Aqui os depósitos continentais e tj-torâneos foram retra
bal-hados Pelas águas marinhas de grande energia, talvez pelo
próprio de s aparecimento , nessa época, da situação de "go1fo,'
que predominou durante a deposição dos dois terços basais da
formação. Como resultado, estabeleceu-se uma paleogeografia
onde ocorriam extensas ilhas barreiras (praias transgressivas
com lagunas de pós-praia ("back shore") com sedimentação pelÍtica e orgânica e depósitos marinhos na frente das iLhas barre.iras, Esta caracterÍstica transgressiva culmina com a sedimentação da Formação Pafermo gue se estende por toda borda les
te da Bacia do Paranã, chegando os seus limites até ao norte
do Estado de São Paulo, onde se situam atual-mente as cidades
de Mococa, Casa Branca etc. (FUIFARO et aL, no prel-ot STEVÀUX
Uma

et aL.,

1985 ) .

rante a

Algumas evidências do pafeoclima que reinou dusedimentação da Formação nio Bonito foram também reco-

nhecidas. A influência glacial , que ainda persistia no topo da
Formação Rio do Sul e base da Formação Rio Bonito ICASTRO & ME
DEIROS, 1980), parece ilesaparecer no decorrer da sedimentação
Rio Bonito. A associação floiistica identificad.a nos depósitos
de carvão, que ocorren no terço inferior da Formação Rio Bonito, estudada por BORTOLüZZI et aL. (1978), indicam a existência de um cfima frio a temperado e razoavelmente úmido. A tendência de mel-horia climãtica gue começava a manifestar-se ao
finaf da Formação Rio do Sul , próssegue durante a deposição da
Formação Rio BoniLo, Examinando o intervato 2300 a 2340m do po
ço 2-cS-l-PR (CapÍtul-o VlI, -Associação faciológica tV, prancha
fX), pode-se reconhecer uma planície de marè
num cfima já
bastante quente com tendências a aridez, chegando localmente a
depositár (anidrita). Este trecho, contudo, correlaciona-se
tanto li toeê tratigrafi camente , como talvez cronologi camente
com os nÍveis contendo ocorr6ncias de carvão do Sul de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul , as quais apresentam a mesma asso
ciação florÍstica descrj-ta e interpretad.a poï P,OIIIOLLJZZI et
aL. (op.cit.). Disso pode-se supor que, a mudança do clima tem
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perado a frio para mais guente com tendência a aridez começou
no norte e depois avançou para o sul_ e gue a distâncía de cerca de 30okm entre as localidades estud.adas,, era suficiente para permitir taJ- variação cl-imática. porém, estas hipóteses ca¡ecem de dados bi-oes tratigráfi co s para sua comprovação,
A netodologia aplicada nesta dissertação mos.
trou-se de grande eficácia na identificação de ambientes sedj-mentares, podendo, portanto, constÍtuir uma ferramenta de gran
de importância na determinação de Sistemas Deposicionais, Algu
mas ressalvas, contudo, devem ser feitas na aplicação desta me
todol-ogia. fnúmeros são os casos em que uma determinada associação faciológica não é suficiente para identificar mais precisamente seu anbiente deposicional . Estas situações foram solucionadas, neste trabalho, analisando o contexto mais global
que continha a referida associação faciológica. São exemplos
disso a definição dos ambientes sedimentares das associações
faciolõcricas IV e V e também VI e IX.
A utilização de mapas estratigráficos de detathe (Ísópacas, isolinhas, razões arenito: folhelho, etc.) contribui eficazmente na identificação de ambientes deposicionais.
A "macro- geometria " de lma associação faciológica é provavelmenLe a caracterÍstica mais importante na definição de muitos
ambientes deposicionaís (e.g. complexo ilha barrei ra- l aguna,
canais distríbutários ou de marés, entre outros). Infelizmente

a disponibilidade desses dados é muito rara em trabafhos geoló
gicos desta natureza. Para a presente dissertação só se dispunha de mapas estratigráficos em escalas regionais (CASTRO & ME
DEIROS; 1980; FRANÇA & CAI-DAS, l-983 entre outros) inúteis para
a anáfise de ambientes deposicionais agui proposta. A medida
em que tais dados sejam adquil:idos (a CompanhÍa de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM - está atuafmente desenvofvendo r¡m
projeto, na região de Rio do Sul (SC), de mapeamento geolõgico
e faciológico, bem como o levantamento de seções colunares em
escafa adequada) já se pode antever uma integração das associa
çoes faciolõgicas aqui propostas e seus respectivos mapas estratigráfieôs no sentid.o de se obter uma paleogeografia mais
próxima da realidade.
l
l

l
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