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INTRODUÇÃO:

A Bacia do Paraná corresponde a uma

extensa região intracratônica, com idade entre

Ordoviciano-Cretáceo, pertencente ao continente

sul-americano (Figura 1), presente nos territórios

do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, sua área

aproximada é de 1,5 milhão de quilômetros

quadrados (Milani et al., 2007).

Figura 1: Mapa de localização da Bacia do Paraná na
América do Sul (Schneider et al., 1974).

A Bacia do Paraná é subdividida em

sequências, grupos, formações e membros, de

acordo com os diferentes momentos de deposição

que aconteceram. Por sua vez, inserida na

Sequência Gondwana I e Grupo Passa Dois, temos

a Formação Corumbataí, que possui idade de

deposição entre Neopermiana-Eotriássica (Milani

et al., 2007). A mesma aflora nos Estados de São

Paulo, Goiás e Mato Grosso, e é cronoestratigráfica

a Formação Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto

encontradas no sul do país, segundo Schneider et

al. (1974). Esta formação está inserida em um

contexto econômico, pois suas argilas são de

grande importância para a indústria de cerâmica de

Santa Gertrudes, uma das maiores regiões

produtoras de revestimentos cerâmicos do Brasil

(Motta et al., 2004 apud Christofoletti et al., 2006).

Este estudo visa realizar a reconstituição do

paleoambiente da Formação Corumbataí, durante o

Paleozóico Superior, por meio de caracterização

faciológica da unidade, caracterização mineralógica

das fácies e identificação de aspectos deposicionais

e diagnósticos. Tudo isso através das exposições da

formação analisadas no Estado de São Paulo, mais

especificamente na Cerâmica Cristofoletti e na

Mineradora MCM, localizadas na cidade de Rio

Claro - SP.

METODOLOGIA:

A metodologia utilizada para a realização

dessa pesquisa adotou as seguintes etapas: análise
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bibliográfica, aquisição de dados em campo e por

seguintes análises laboratoriais.

Em primeiro momento, com a pesquisa

bibliográfica, foi realizada uma vasta análise de

artigos, revistas científicas, teses de mestrado e

doutorado já realizados sobre a Formação

Corumbataí, desde os primeiros, no início do século

XX, como descreveu Pacheco (1927 apud

Christofoletti et al., 2006), até os mais atuais de

Zanardo et al. (2016) e Christofoletti e Motta

(2021). Conhecimento teórico que fez-se

complementar para a etapa seguinte de coleta de

dados em campo, auxiliando na compreensão do

observado.

O processo de aquisição de dados em

campo foi realizado, na lavra de extração de argila

da Cerâmica Cristofoletti e da Mineradora MCM

(Figura 2 e Figura 3), ambas na cidade de Rio

Claro, na região centro-sudeste do Estado de São

Paulo.

Figura 2: Lavra de extração de argila da Cerâmica
Cristofoletti.

Figura 3: Lavra de extração de argila da Mineradora
MCM.

Por lá, foram observadas nas fácies

expostas da Formação Corumbataí, as respectivas

características composicionais, texturais, cor,

estruturas sedimentares, geometrias das camadas e

suas relações. As fácies, são os principais alvos do

estudo, pois são capazes de registrar toda a

evolução temporal de um ambiente deposicional,

através das características listadas anteriormente.

As observações realizadas durante o

campo, se deram em escala mesoscópica da

litossoma. Além das análises in loco, foram

coletadas amostras, com a finalidade de realizar um

estudo mais detalhado em cima delas por meio de

lâminas petrográficas.

Consequentemente, na última etapa foram

realizadas as análises laboratoriais, por meio de

microscópio petrográfico óptico - Leica DM750 P -

buscou-se caracterizar aspectos faciológicos

específicos da Formação Corumbataí, como

possíveis processos diagenéticos, variações

mineralógicas e químicas, que auxiliem no

estabelecimento das condições paleoclimáticas,

proveniências sedimentar e a taxa de sedimentação.

E desses dados resultarão em uma interpretação a

respeito do possível paleoambiente deposicional da

Formação Corumbataí.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A partir dos dados obtidos, constata-se que

Formação Corumbataí é constituída

predominantemente por argilitos e siltitos roxos e

vermelhos, e subordinadamente camadas de arenito

muito fino a fino com espessura decimétricas. As

rochas lutáceas, de modo geral, apresentavam

coloração predominante de roxo a vermelho,

granulometria finíssima, de argila e silte, muito

bem a bem selecionado, arredondados, contato

côncavo/convexo composição mineralógica de
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quartzo, ilita e hematita, e estruturas maciças,

laminações plano-paralelas e conglomeráticas. Os

arenitos apresentam coloração bege, granulometria

de areia fina, muito bem selecionado, bem

arredondado, contato côncavo/convexo, abundância

de quartzo na composição com certas quantidades

de albita, e estrutura maciça.

Conforme já descrito na literatura, por

Sousa (1985), é comum serem encontrados fósseis

na Formação Corumbataí e assim foram

identificados, nas litofácies mais argilosa, dentes,

escamas de peixes e fragmentos de conchas,

formando coquinas, tanto em amostra de mão

quanto em lâmina (Figura 4).

Também têm-se conhecimento dos diques

clásticos, a partir das pesquisas de Perinotto et al.

(2008), presentes por toda a formação, relacionado

ao processo evolutivo da Bacia do Paraná e o

vulcanismo da Formação Serra Geral, foram

encontrados esses corpos por quase toda a

Formação Corumbataí, apresentando até dezenas de

metros de extensão.

Por sua vez, foi observado durante a

atividade de campo na lavra da Cerâmica

Cristofoletti, uma fácies característica de um evento

de turbidez, próximo porção ao ponto mais inferior

observada no local. Porém, esse tipo de feição

nunca antes havia sido descrito na literatura

específica da Formação Corumbataí. Desse evento,

sedimentaram-se sobre os siltitos roxos, grãos de

diferentes litologias, os quais são bem

arredondados, variam entre alta e baixa

esfericidade, granulometria entre 0,05 mm e 10 cm,

e estão altamente intemperizados. Junto desse

corpo, foi observado a presença de diversos

fragmentos de fósseis.

Somada a todas as informações obtidas

durante os estudos, foi confeccionada uma coluna

estratigráfica das fácies observadas e descritas em

campo. Para a produção desse modelo, foi utilizado

o software CorelDRAW 2020 (Anexo 1).

Portanto, baseado nas descrições de campo,

análises laboratoriais e na bibliografia, pode-se

concluir que o ambiente deposicional da Formação

Corumbataí, estava em um processo transicional,

de águas profundas - abaixo do nível das ondas -

para um ambiente costeiro. No qual, era dominado

por maré e sujeito a ocorrência de tempestades.

CONCLUSÕES:

Através dos resultados obtidos foi possível

desenvolver uma teoria de ambiente paleoambiental

da Formação Corumbataí, na qual corresponde a

um local primeiramente marcado pelo domínio de

sedimentação em ambiente profundo, cuja a

regressão marinha alterou para um de sedimentação

costeira dominado por marés. Sendo possível essa

reconstrução graças às informações coletadas em

atividade de campo, observadas em laboratório e o

conhecimento já adquirido por pesquisas anteriores

nesta área.
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Seguindo a ordem estratigráfica da

deposição dos sedimentos, fatores que corroboram

para um ambiente profundo e calmo na porção

inferior da formação, são a deposição dos

sedimentos mais finos (argila e silte), em estrutura

maciça, coloração mais escura (cinza e roxo),

devido ao ambiente mais anóxico e presença dos

fósseis (pelitos). Ademais, apenas nesse tipo de

ambiente, de energia de transporte dos sedimentos

baixa, seria a única passível de haver um fluxo

turbidítico, possibilitando a existência da fácie

observada em campo.

Nas fácies mais superiores, as quais

apresentam coloração dos sedimentos mais claras,

estão essas relacionadas com o momento de

regressão marinha, portanto, mudança do ambiente

de off-shore para costeiro. Passam a ser

sedimentados de maior granulometria - areia fina -

como encontrados durante os levantamentos e cores

mais avermelhadas e claras - decorrente do

aumento de disponibilidade de oxigênio nesta

profundidade. E assim, o ambiente de sedimentação

é capaz de ser dominado por um sistema de marés,

sugerido pelas diversas fácies observadas nas duas

localidade de estudo em que temos uma

intercalação, em estruturas plano-paralelas, de

sedimentos com granulometria de areia fina com

argila ou silte, típicas de ambientes de maré, como

foi observado também por Sousa (1985) e Zanardo

(2016).

Por fim, o projeto teve seus objetivos e

metas de desenvolvimento de ciência alcançados.

Pois, através do mesmo, o aluno conseguiu

desenvolver mais mecanismos de pesquisa

bibliográfica, adquiriu conhecimento a respeito de

um tema com vasta área para novas pesquisas -

dentro da sedimentologia, estratigrafia e

paleontologia -, aperfeiçoou suas técnicas de

trabalho de campo, ganhou mais tempo e

experiência no manuseio de um microscópio

petrográfico e aprendeu a como preparar e escrever

um trabalho de cunho científico.
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