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ABSTRACT

A small outcrop of silicified Botucatu sandstone with prismatic joints occurs
near the city of Sao Carlos, SP. Prisms cut the sandstone strata obliquely,
resembling columnar jointing in some aspects . These structures could have been

originated by loss of water during diagenesis or recristalization.

I. INTRODUCAO

No presente trabalho, procuramos focalizar algumas formas
"sui-generis" de diaclasamento colunar, no arenito Botucatu. Tra
ta-se de prismas, a maioria das vezes hexagonais, dispostos vertical
mente ou quase e, cortando obliquamente a laminacao cruzada do
arenito. De uma certa maneira, lembram a disjuncao colunar das
efusivas basicas, assernelhando-se a elas no tamanho e na forma.

Anteriormente, BJORNBERG e TOLENTINO (1959), men
cionaram os prismas de arenito Batucatu, sem contudo, tratarem do
assunto em detalhes. Agora, voltamos a materia que consideramos
rara, pelo menos no Brasil; segundo EBERT (informacao verbal),
conhece-se ocorrencia similar apenas em Paranai, Estado de Goias .

Agradecemos a Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de
Sao Paulo, que nos forneceu os meios necessaries a execucao desse
trabalho.
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11. LOCALIZA<;AO DA OCORRENCIA E MEDIDAS
DE DIACLASES

A sudoeste de Sao Carlos, no perimetro urbano, bairro do Pa
caembu, nas cabeceiras do Rio Agua Quente, sitio do Senhor Leon
cio Zambel, aproximadamente a 800 m de altitude, aflora urn conglo
rnerado, membro Itaqueri da Serie Bauru com 7 m a 15 m de es
pessura aproximada. Este conglomerado acha-se sobreposto ao are
nito Botucatu, dele se separando, em alguns locais, par urn leito de
"canga", que pode ter ate urn metro de espessura. A presenca de "can
ga" indicaria a pre-existencia de basalto (ou diabasio ), que teria sido
erodido antes da deposicao das camadas cretaceas (Fig. 1).

o basalto surge mais ao norte, entre as duas Iormacoes, Botu
catu e Bauru, no centro da cidade, com mais de uma dezena de me
tros de espessura. No local acima citado, em que 0 arenito Bauru
esta diretamente em contacto com 0 arenito Botucatu, este acha-se
fortemente diaclasado em prismas de formas hexagonal, pentagonal e,
raramente, tetragonal.

Os afloramentos sao interrompidos e estendem-se por algumas
dezenas de metros, em faixa estreita de alguns metros apenas, na di
rcao E-W. Seguindo-se 0 mergulho da encosta em que aparecem os
afloramentos, nota-se que, do topo ate 0 contacto, a inclinacao do
perfil topografico e suave, da ordem de 20°; dai para baixo 0 mer
gulho se acentua, passando a 45° e, por fim 90°, quando atinge 0 rio
Agua Quente (fig. 1).

A melhar exposicao do arenito recristalizado, apresentada na fo
to n.° 1, permitiu a contagem e medicao de 66 diaclases, que foram
lancadas em diagrama de Schmidt-Lambert ,onde se observou uma
obliquidade das diaclases em relacao ao acamamento do arenite; tal
Iato procuramos evidenciar no desenho esquematico de dois prismas
(fig. 2) .

III. TEXTURA

E' perfeitamente visivel ao microscopic a textura suturada de
certos graos, enquanto outros parecem manter sua forma original, bern
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arredondada (fig. 3). A silica intersticial aos graos maiores mostra
se cristalina, com indice de refracao ao redor de 1,54.

IV. DISCUSSAo SaBRE A FORMA<;;AO DOS PRISMAS
DE ARENITO

Segundo GRABAU (1960), os prismas em sedimentos, sao cau
sados por Iorcas interiores atuando dentro da massa, tais como cris
talizacao e contracao ,

A prevalencia de formas prismaticas hexagonais sugere que os
eentros de esforcos de tensao estejam equi-espacados no interior do
eorposedimentar, para os quais eonvergem certo, volumes de rocha
de todas as direcos , Como os pontos ao redor dos quais se exerce
a atracao, estao equidistantes entre si, formam eles os vertices de
uma serie de trianguloj, equilateros e, os pontos ao redor dos quais
as maiores tensoes se focalizam, serao os centros destes triangulos .

A contracao dos corpos sedimentares Se da, por compactacao
e saida de urn componente, que normalmente e a agua, segundo
PETTIJOHN (1949) e, por diminuicao de volume, ap6s abaixa
mento de temperatura, quando recortados por intrus6es de rochas
igneas ou cobertos por lava.

Em consonancia com os trabalhos de JAEGER (1957, 1959 e
1961) e os tratados de fisica de WEBER, WHITE e MANNING
(1957) e RESNICK e HALLIDAY (1960), podemos admitir que
o arenito considerado nao possuia agua nos poros e, se sofreu co
bertura de lava, seu aquecimento superficial nao deve ter sido su
perior a 600°C, devido abaixa condutividade termica do arenito.

o exame petrografico mostrou que os poros do arenite acham
se preenchidos, principalmente, por quartzo (silica eristalina, com
indice de refracao ao redor de 1,54), indicando que deve ter sido tra
zida silica de alguma forma, para os vazios da rocha. Segundo
TWENHOFEL (1961), a silica e normalmente transportada na for
ma coloidal, extremamente diluida em varias centenas de partes de
agua , A analise de laminas delgadas de arenito Botucatu silicificado,
de amostras provenientes de Sao Carlos, Araraquara, Itirapina e Ube
raba, mostra que a silica encontrada no cimento e exclusivamente
amorfa (fig. 4).
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Conforme PETTIJOHN (1949), e possivel que, provocada por
fenomenos diageneticos, tenha havido a cristalizacao de silica amor
fa, originalmente coloidal, com consideravel perda de agua e, como
decorrencia, diminuicao do volume.

Nao se deve abandonar a hipotese de origem dos prismas por
acao das solucoes hidrotermais segundo LEINZ (1938) e, por me
tamorfismo de contacto, conforme SMITH (1963) e FRONDEL
(1962) .

Caso as solucoes hidrotermais Iossem responsaveis pela silicifi
cacao, a origem dos prismas poderia ser explicada como decorrencia
de uma concentracao por diminuicao de volume, provocada por fe
norneno de recristalizacao .
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