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RESUMO

Pela primeira vez sao registradas, na base da Formacao Irati (Grupo Passa
Dois), lentes de dolomito no folhelho, dobradas e falhadas.

o Autor sugerc que tais deformacoes, de carater adiastrofico, se origmaram
por ffrrcas verticais desenvolvidas durante a diagenese, em conseqiiencia da com
pactacao diferencial entre folhelho e dolomito.

ABSTRACT

Folded and faulted dolomitic lens in shale are described, for the first time,
from the base of the Irati Formation (Passa Dois Group).

The Author sugests that such adiastrophic deformations are the result of
the differential compaction in shale and dolomite during diagenesis .

INTRODU(;AO

A presente nota tem por intencao, ao mesmo tempo, dar a co
nhecer 0 caniter peculiar da porcao basal da Formacao Irati na re
giao de Assistencia, Municipio de Rio Claro, e as curiosas estrutu
ras adiastr6ficas ai existentes. Pouco se conhece dos sedimentitos
da porcao do Irati abaixo do espesso banco dolomitico explorado
para a obtencao de cal, devido ao seu desinteresse economico ,

(* ) - Trabalho realizado com 0 auxilio da Fundacfio de Amparo a Pesquisa do
Estado de Sao Paulo.
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Ate 0 presente momento, as deforrnacoes observadas na Forma
~ao Irati podem ser enquadradas em dois grupos: 1) deformacoes
devidas as intrusoes magmaticas mesozoicas; 2) deforrnacoes de
vidas a expansao do folhelho por hidratacao (Hills , 1963, pags, 68
69) , auxiliada pelo alivio de pressao, seja pela erosao da parte su
perior, seja pela dissolucao das camadas sotopostas . As do primei
ro grupo situam-se por toda a coluna e, as do segundo, acima do
nivel hidrostatico ,

Todavia, numa das pedreiras da regiao de Assistencia, logo
abaixo do banco de dolomito geralmente explorado observam-se len
tes de dolomito dentro do folhelho deformadas, segundo concluo,
por compactacao diferencial, na marcha dos processos diageneticos
(fig. 1).

Fig. 1 - Porcao basal da Formacao Irati dobrada e falhada . Na parte superior
camada de folhelho, sotoposta ao banco dolomitico geralmente explo
rado, com bonecas de silex.

Agradeco ao Dr. Josue Camargo Mendes, da Universidade de
Sao Paulo, pelas critic as e sugestoes apresentadas ao presente tra
balho e a Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo,
pelo fomecimento dos meios materiais necessaries.
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Fig. 2 - Seccao geologica na regiao de Assistencia (SP) .
a. Nivel com carapacas de crustaceos em dolomit o cinza .

b . Brecha intraformacional.
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LOCALIZA<;AO E DESCRI<;AO DO AFLORAMENTO

o afloramento situa-se na Rodovia Rio Claro-Piracicaba, a 9
km de Rio Claro (SP), em pedreira de propriedade do Sf. Anafraim
Huppert. A espessura total da Formacao Irati no local e de apro
ximadamente 30 m, sendo nitida a predominancia do dolomito sa
bre 0 folhelho betuminoso, acima da sequencia dobrada e falhada.

Esta e da ordem de 4 m (vide perfil da fig. 2), situando-se na
base da Formacao Irati (Grupo Passa Dois). Porcoes de dolomito
acham-se substituidos por silex (fig. 3). Abaixo ocorrem siltitos e
arenitos, que compreendem a parte superior do Grupo Tubarao, no
sentido classico . Os siltitos do nivel II, quando intemperizados apre
sentam urn aspecto "folhelh6ide" e coloracao amarelo-pardacenta.
Nos Estados do Parana e Santa Catarina, 0 carater lenticular dos
dolomitos e bern mais acentuado do que no nosso Estado; contudo
nao se apresentam tao deformados, como no presente caso.

Na pedreira estudada somente ocorre urn nivel de brecha intra
formacional (fig. 2), mas em outras pedreiras da regiao, observam
se dois ou mais niveis ,

CAUSAS DA DEFORMA<;AO

o exarne das estruturas (figs. 1, 3 e 4) sugere que as defor
macoes se originaram de fOrlfas verticais desenvolvidas durante a dia
genese, em conseqiiencin da compactacao diferencial entre folhelho e
dolomito.

A vasa argilosa conserva por mais tempo agua entre as parti
culas do que a vasa calcaria, por ser menos permeavel , Conseqiiente
mente, apresenta um peso especifico menor. Por isso 0 calcario ten
de a afundar, invadindo 0 sedimento subjacente pelo que 0 contacto
entre ambos e ondulado (De Sitter, 1956, pags. 300-304). Com a
adicao progressiva de sedimentos as lentes de calcario em estado hi
droplastico sao pressionadas pelas forcas gravitacionais sabre a argi
la, que comprimida, deslisa. Assim devem ter-se originado os "slicken
sides" que se observam em varias lentes. Em virtude do equilfbrio
instavel entre folhelho e calcario, qualquer fator pode provocar des
lisamento, e conseqiientemente dobramentos e falhamentos dos corpos.



LANDIM - DEFORMAGOES POR COMPACTAGAO - IRATI 57

Interessante notar que existe urn certo paralelismo entre os cor
pos lenticulares, sendo sua direcao media N45E.

Fig . 3 - Lentes de dolomito dobradas . Na parte superior 0 corpo acha-se si
licificado, apresentando "slickensides" .
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Fig . 4 - Vista dos horizontes III e IV do perfil geologico . Em ultimo plano,
observa-se a alternancia dolomito-folhelho tipica do Irati Paulista .

Fig . 5 - Pequena dobra epigenetica produzida pela introducao de silica.
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Tal fenomeno ocorre apenas nessa parte do pacote sedimentar,
devida a forma das lentes dolomiticas , Acima (fig. 2) nada se ob
serva, porque ai os corpos sao tabulares e resistem igualmente a
pressao originada em decorrencia da diagenese. Todavia, em alguns
pontos, os estratos mostram-se ondulados e aparece mesmo uma
brecha intraformacional (fig. 2) de formato lenticular indicando tam
bern escorregamentos subaquaticos intermitentes. Deve-se ter, pois,
cuidado em distinguir "ripple-marks" verdadeiros, presentes nas ex
posicoes do Irati, com formas onduladas produzidas pela acomodacao,

Tambem a ocorrencia de certas estruturas (fig. 5) induzem a
supor que a propria silicificacao pode produzir pequenas dobras epi
geneticas .
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