
Sistema Continental

A bacia do Parnaíba ainda é pouco estudada, tendo em vista a sua grande
extensão areal, cerca de 600.000 km2, e, até há pouco tempo, baixo interesse pela
indústria de óleo e gás. Este trabalho apresenta a análise faciológica e
estratigráfica do intervalo Siluro-Devoniano (Grupo Serra Grande) a partir da
descrição e correlação de afloramentos ao longo das rodovias TO-030 no km 41 e
TO-020 no km 20, próximo às cidades de Taquaralto e Palmas (Figura 1).
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INTRODUÇÃO

Sistema de plataforma marinha raso dominada por ondas de tempestade

Arenitos cinzas médios a muitos finos intercalados com conglomerados
maciços, ora com gradação normal compõem os leques aluviais (S2). Comumente,
ocorrem climbing ripples em arenitos muito finos, registrando a diminuição no fluxo.
Os depósitos de rios entrelaçados são compostos por arenitos brancos médios a
muito grossos, com estratificações cruzadas acanaladas a tabulares de grande
porte (barras de canais), alternando-se a níveis conglomeráticos maciços (fundo de
canal), em ciclos de finning and thinning up de aproximadamente 5m e geometrias
de múltiplos acanalhamentos (Figura 3).

Figura 3 – Aspecto das fácies do sistema deposicional continental. A – Vista geral dos depósitos de

leques aluviais intercalados aos depósitos de rios entrelaçados., notar a geometria de múltiplos

acanalhamentos. B – Fácies S1 – Arenito branco médio a grosso com estratos cruzados acanalados de

médio porte. C – Fácies S2 – Níveis conglomeráticos maciços.

Figura 2 – Perfil litoestratigráfico dos afloramentos visitados com a individualização das fácies
sedimentares, sistemas deposicionais, superfícies estratigráficas e sequências deposicionais
reconhecidas. Idades a partir de Melo (2006). A análise estratigráfica conta com os padrões de
empilhamento dos estratos, bem como as paleocorrentes reconhecidas para as fácies continentais.

A análise estratigráfica nestes afloramentos permitiu a identificação de 3
supersequências que, aliadas a estudos bioestratigráficos de afloramentos da
localidade, segundo o trabalho de Melo (2006), possibilitou posicionar o momento
deposicional da SIM 1 como possível idade Emsiano/Eifeliano e da SIM 2 como
idade Eifeliano Superior/Givetiano. Tais sequências compõem ciclos deposicionais
paleozoicos do Grupo Serra Grande, e marcam os primeiros momentos
deposicionais da bacia do Parnaíba, cuja sedimentação se iniciou durante o
Siluriano, com os arenitos da Formação Ipu.

CONCLUSÕES

Figura 1- Mapa geológico e de localização da área em estudo. CPRM (2017).

Descrição dos afloramentos em escala 1:100.
Análise faciológica: identificação de fácies, sucessão vertical de fácies, ambientes
deposicionais e elementos da estratigrafia de sequências (James & Dalrymple, 2010).

O empilhamento sedimentar repousa discordantemente sobre o embasamento
e é composto por arenitos finos a muito grossos com estratos cruzados de médio a
grande porte intercalados a conglomerados maciços e raras camadas de siltitos,
que constituem as fácies S1 e S2. São depósitos continentais da Fm. Jaicós, em
ciclos de 5m de thinning and fining upward do TSMA. Esses, por sua vez, são
cobertos por uma discordância sobre a qual existe uma uma superfície de
ravinamento de onda, registrado por uma camada contínua métrica de
ortoconglomerado, bem selecionado, recoberto por arenitos grossos a finos com
coarse grained ripples e scs/hcs, fácies S3. Essa associação é de shoreface médio
a inferior dominado por ondas de tempestade e ocorre em ciclos métricos, que
compõem um TST.

A Formação Itaim se inicia com folhelhos cinza claro esbranquiçado,
bioturbados, intercalados a folhelhos/arenitos com acamamento linsen - depósitos
de plataforma marinha (offshore) dominada por tempestade, representante das
fácies S4 e da superfície de inundação máxima (SIM1). A partir disso, ocorrem
lamitos (folhelhos/siltitos) intercalados a arenitos com estruturas hummocky, da
transição shoreface/offshore (S3), que passam em direção ao topo para arenitos
com estratificações cruzadas acanalados e em baixo ângulo da fácies S5, que se
organizam em ciclos métricos de coarsening and thickening upward - shoreface
médio a superior até foreshore - o qual representa a sedimentação de trato de mar
alto. Este trato é limitado, ao topo, por uma discordância coplanar a uma superfície
transgressiva de ravinamento de onda, marcada por nível conglomerático de
espessura decimétrica a métrica, bioturbação (glossifungites?), e camada de oolitos
ferruginosos. Esses, por sua vez, são sobrepostos por arenitos bioturbados com
estratificação de baixo ângulo e cruzadas acanaladas (shoreface médio a superior)
(S5), referente a um trato transgressivo (Figura 2).
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Figura 4 – Aspecto das fácies do sistema marinho raso. A – Fácies S3 - Lente de arenito muito grosso

em geometria monticular hcs/coarse grained ripple. B – Fácies S3 – Nível conglomerático, maciço, bem

selecionado, marcando o início da deposição marinha rasa e o LS/ST. C – Fácies S4 – Folhelho branco

acizentado, bioturbado.

Arenitos muito grossos a médios com coarse grained ripples, localmente
bioturbados; arenitos médios a muito finos com hcs/scs em acamamentos
lenticulares e arenitos finos a médios com estratos cruzados em baixo ângulo e
acanalados, compõem as fácies S3, S4 e S5, respectivamente. Tais fácies são
depósitos de uma plataforma marinha rasa dominada por ondas de tempestade. E
compõem o registro sedimentar das fms. Itaim e Pimenteiras (Figura 4).
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