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RESUMO: O Permiano foi marcado pela transição de condições glaciais provenientes do final 
do Carbonífero até condições de extrema aridez do Triássico. Na porção centro-oeste do 
Supercontinente Pangea, oscilações climáticas durante este período geraram a alternância de 
fases secas e úmidas, com o desenvolvimento expressivo de complexos de sabkha, playa 
lakes e dunas/draas eólicos. Na Bacia do Parnaíba, estes sistemas estão registrados na 
porção superior da Formação Pedra de Fogo, representada pela alternância cíclica de níveis 
silicificados, conglomerados, brechas, arenitos, argilitos, siltitos, calcários e dolomitos. Na área 
de estudo, localizada entre os municípios de Araguaína e Filadélfia no nordeste do Estado do 
Tocantins, foi feita a análise macroscópica e petrográfica dos níveis brechados da Formação 
Pedra de Fogo, em combinação com a análise de fácies. A sucessão estudada apresenta 23 
metros de espessura, marcada por ciclos granocrescentes ascendentes com camadas 
tabulares de pelitos laminados na base, gradando para arenitos maciços a laminados com 
estratificação plano-paralela e laminação cruzada, níveis com nódulos de sílex e brechas 
oligomíticas no topo. Gretas de contração e teppes podem ocorrer no topo dos ciclos. As 
brechas apresentam coloração branca a roxa, com clastos angulosos de sílex (oligomítica), mal 
selecionados, medindo de 0,3 a 3,4 cm. A matriz é maciça, composta por sedimentos argilosos 
e arenosos com cimento de calcita. Em algumas porções ocorrem cristais de calcita espática 
de até 0,7 mm. Nos mesmos horizontes contendo os níveis brechados, ocorrem expressivas 
zonas silicificadas com nódulos. Essas camadas apresentam tonalidade esbranquiçada, com 
laminação plano-paralela levemente crenulada e nódulos silicificados dispersos, distribuídos de 
maneira homogênea deformando a laminação plano-paralela. Os ciclos granocrescentes 
ascendentes são interpretados como ciclos de raseamento e salinização ascendente, com 
períodos de exposição subaérea. Os pelitos laminados representam as fases úmidas, com a 
deposição de material argiloso por decantação em ambiente de baixa energia. As camadas 
arenosas representam as porções marginais dos lagos, com precipitação de carbonatos e 
evaporitos. Os nódulos foram formados durante as fases mais rasas, através da zona freática 
superior a capilar, sendo posteriormente silicificados (eodiagênese). A exposição subaérea dos 
sedimentos gerou feições de dissecação, enquanto que a exposição prolongada favoreceu a 
fragmentação das camadas previamente silicificadas (ou parcialmente silicificadas), originando 
clastos angulosos mal selecionados (brechas intraformacionais). As brechas são consideradas 
indicadores de períodos de maior aridez e reduzida quantidade de água no sistema, marcando 
o topo dos ciclos deposicionais da Formação Pedra de Fogo.  
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