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A. orincioal finati:la.:e .;o preser,i? tra.balho consistiu no esclareci
( rnåntola eetrutura da serra .Jo .Pa.l¡ri'.¡L ou tle I ngatuba. Como as rochas
Mmação Estracla Nova ocr-ira'jL. a. r::aicï rrerte 'Je seug flancos, esÐg

cial atençåo foi devota.rJ¿ '¿ ett't .¡c,rrnação nos estudos estratig"áficos.

)s tra.balhoe prévios scbre a área são em pequeno nútnero, reg
tringindo-B€ o6 f¡rimeiros, realizados no fim Co século'<IK, a aspectos vi
slveis ebmente as rnargens clos rios lta.oetininga e ParanaÞa.neñra. A fau-
na fóssil foi objeto de trabalho ¡nais recente por Darte rle I¡IENDES (l )621.

.4. serra eûr questão, geombrficamente urna crista homoclinal,fti
originada pela eroeão, que teve como principais agentes os rios ParanaÞa
nema, Itaoetininp¡a e Guarel. Em seu flanco $, ternoe, em Dequera -, di9
tância horizontal (5 km), o desenvolvirnento de parte da coluna gont'wflni-
ca da. bacia, ,Cesde o tooo clo Gruoo lubarão à base da Forrna.ção Bòtdc¿tu.

As rochas rnais antigas que aftoram na região, Dertencern ao td-
oo rlo Grupo fubarão, reprcsontaclo oela Formaçâo Itaoetininga de RARBI
SA I ALMEIDA (l)4)). Em virtucle de falha.mento, um diarnictito nerj:en-
cente ao temÐo de sedimentação glacial elo mesmo gruÞo, aflora na Darte
rneridional da área rnaoeada (trormação lietô, oÞ. cit.).

'lGrupo Þa.ssa I)ois sucede sem rtiscordância os sedimentitos do

Tubarão. Reorcsenta-se, na 6.rea, oelas Forma.ções lrati, inferiorrnente
colocacla e.Estrada Nova. A Forrnação Irati compõem-ee principalrnente
de folhelhos negros fátirtos, intcrcalaclos corn leitos de calcário, não a.o'"e

sentando nu á""^, o ca.racterfsticottba-ncotrcalcá.rio dolornftico el.a. qua-
drfcula rle Piracicaba - R.io Claro. A. associação dessa forrnação coûr aa

fácíes sfltica e descrita.s Dor ¡¡fENfrES et al. ( l )66) encontra -se exemoli-
ficada na região. A. Ì-îorm,eç'lo Bstra'la Nova, ainda' inclivisa' no Estado
de São Paulo, inicia-se localrnente rrela fácies Pa.ra.nap:lnem,a (op.cit.).'
A pa.rte superior, erïr Angatuba, é predomina.ntemente constitulda. Þor llt
rnitoe que se alternam corn leitos de arenito fino e siltrtos ¡,p¡rentemente
maciços. Nfveis silicific¡dos são consta.ntes na seqtlônci". A fauna fóe- ',
sil dessa forrnação na regiÃo, foi objcto de trabalho Ce lvfE'\¡DES \L)621. /'

r¡calizamo, ao.roo jazigos c i<lentificaryros e separa-rnos esolculae de e6

ponjas rnonaxônicla.s, ern arrlostra s clôssee sedimentitos.

A Formação 'Botucatu gucecte o grupo precedente ern vielvel dis-
cordância erosiva, iniciando-se Þor ume brecha basal que contém fraginen
tos de rochas do conjunto sedirnentar sotoposto. Regionalmentc é consti-
tufda por arenitos avermelhados, <lepositados em embiente aguoso' carac
teriza¡rdo a fácies Pirarnbóia desBa rnesma formação. tlrn 'sillrr de cliabá

sio intrusivo no êrenito Botucatu, 9or muito temÞo considera.do como ußl
<los derrames oertencente ao conjunto lnferior da serra Geral , â ^ causa.

ma.ior da resistência cla estrutura à erosão.

A silicificação :rfeta, ern dcterminados nfveis, tôdas as rochas da

coluna, sendo rnais evidente, contudo, nos a.flo¡arnentos da Formação Es-
trada Nova. Com baqp>-çm Caclos <le campo e descrições existentee na li-
teratura sôbre " e"",fri|ta naulista, purlernos deterrninar, no m'inimo,três

h
\



éoocas de silicifica.ção: a,) nré-Irati; b) rrré-Botuca^tu; c) rno:terna'

As roch¡ s intrusiva s sio reorescn+-adas po: rrsillerr e diqucs dc

clia.bá sio, nurnerosos na. regiãc , .) metamorfisrno terrnal nos sedirrrelt"

titos encaixa.ntes, se¡¡Ðr'e rou.co e'¿idc:trte na bacia., ó loca.imente, exten

sivO a faixa.s da Forrnação.,i.ì si:¡acla. Irlova, superiores a 40 metrOs.

A região sofreu um falh¡.rncn.to normal, 9ü€ deu origem a blo-
Cos ba.sCUf ados norm¡tmente Oer¡ NN\,,y', nãO sendo raro, no entanto, o

desenvolvimento cle falha.s a-ntitótic;s, ca-usanr¡o invcrsão no rnergulho
regional, dirigiclo Þara NVII. A área ¡tualrnente ocupada pela saliencia
;tî;;aficu du-eerrâ, rlertence à urn.ìêsses blocos' no ca.so espoclfico,
reba.ixa.do em relação ao seu antigo nlvel e basculado oa.ra. NNV/. Corn

base em rJados <le c¡mr)o, determinou-se uma- linha. de falhamentos rliri-
gida rJe WSV¡ - ryE, gue como corolário produziu, nos blocos bascula'-

co6, corno movimentos <le cornnenseção, fa.thamentos cirigidos cl" NIE-
;;;: 

- 
e """" último" norr¡almente aoresentam movimentos de rotação

ao longo dos planos de falha.

BaseadOs ern observ: çõ,:s de carnpo, tai'rto regioni.is, co'no noS

próprios estra.tos falha.clos e errì dados <le sondagem 'Ja PtrTR..¡BnÁ'S S/e
((:P-l-SP. GUST-3-SP e GUST-4-SP), concluimos Del¡ existcnci¡ rle no
\ 

=i- 
- --'

-ñirrrol'âs-lã-"¿u s rl ife r ent., oo, Jã d ia strofi srno regional : a) o r ó -B otu

catu; b) conternoorâneo ao vulcanismo; c) contemporaneo ì' urnn fase fi-
nal do rnesmo vulcanisrno, ou então, mais moderna'
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) pror'ósito princip.¡.l desta tese foi investigar e esclarecer ta.n

to q.uanto posslvel, a. estrutura e estratigrafia Ca Serra r1o Palmital ou

de Anga.tuba, bem corno, comnerar essas feiçõen com outrae semelha'n
tes, já conhecidas.

A.s referônciae encontr¿cla.s na bibliografia geotógica brasilei-
ra. sôbre a. região de ángatuba são ooucas.

Orn¿is antigo trabalho sôbre a região foi realizarlo por THE)-
D)R? S.ArvfPAIì, cujo rclatório foi nublicado ern 188r. No ano seguin-
te, O¡LIVEIRA (I890), nublica unr esbôço geológico do vale do rio Para-
na.panema. Na mesrlr:ra é.rc.a. torna S.A.ìVIDAI) (1890) a tccer coneidera -
ções econômicas e geogtâficas sóbro a mesttta á.r.a, utilizando observa

çôee geológicas de GONZAGA Dli CAMP.)S. (oo. cit. r rJ. 18.)

MORAES 1ìIiG':-\, oosteriorrnente, refere-8e a âtea de .êngatuba
em seus trabalhoe e relatórios rJo l)30 a l)41, fornecenrlo dois perffs
esqu"rná.ticos, sern contudo tcr nublicado qualquer estudo rtetalhado sô-bre

a região.

Em lJ5l, o Conselho Nacional do r-retróleo realizou reconheci-
rnentos geológicos no ár"a, localizando uma estrutura que fol denomina.<l¡
anticlinal de Ca.rlota Prenz, situa.do ll km à Ur de .Angatuba. Corno re
sultaclo <-{ôsses estudos a estrutura foi perfurada por uma sondagem
(cP-t -E).

MENDES (t)62) efctuou estudos paleontológicos identificanclo e

descrevendo novos gôncros dc lamelibrânquios fósseis da Formação Co-
rumbatal (=petrad;:. Nova). ê.nresenta nesse trabalho inforrnações interes
santes so'bre a geologia <la região, tevantanclo um pcrfil geológico no flan
co N da serra.

Referência-s brcves, citaçõcs na sua maior parte, são encontra-
das na literatura., esnecialrncnte e:in trabalhos de c"rát"r geomorfológiæ,
não tendo sido aqui mcncionaclos.

-Iniciamos as ncsquisas de campo em l)64, retornando a elas a'é I,

o final a. f ¡66]-at ttdutttto" a situação
ã; ;tratl-lg-r'"f-hlocal ern confronto corn outras áreo" do,Estado, e rnesnlo'
fora dêste, diversas vir.gcns forarn efetua.das para observarmos o cornDor
ta.mento do Gru¡o Pags¡- Dois na bacia. 4o Þa tanâ,

Situa.-se geogrì.ficarnente a região ernäp"âço' no municfpio de

Angatuba, Estacloì." São'iaulo, e âr"as limftrofes de municlpios vizinhos.
Ceãlògica.mcnte, loca-liza.- s¡) nil oarte rneriCional cla f.aíxa. oaleozóica rla

bacia- io Ðaraná a.florante neste Ilstado.

--rnapa geológico gue acompa.nha o preeente trabalho foi re¡liza-
do corn.u*flio de fotografias aé"eos com eseala aproximada de l:25.000.
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Aâtea geolbgicamente levantarla, reoresentada no ûlapa, poseui cerca
¿1e ?5C k-2, limitando-se e-Ðroxirna<l.arnente oelos rneridianog de 489 l5t
e 48935t UGR., na a-ltura do oaraiclo c!.e Z393or Lat. 9'

Fora cla via 1a¡oso '-['a'/¿res, os afloramentos não são contfnuos,
princioa-Ime nte pela. fortc coberltlre rlo rnanto de intemocrisrno. )s me-
lhores aftorarrcntos, e..rcl;inclo os já citados, situam-se nes cabeceiras
dos ribeirões q,re DossÌ:en:ì s'-1¡.s nascentes nos flancos r.la serra. Sbmen
te nestes loca.is fo, nos,¡lv':".- r.'bsc .'v¡.r, rlireta,rnentc, o co¡rtato entre ag

forrnações. Nas cnco:';ari, o rcccrrhcci.mento da litolcgia. c a Ccmarcação
dos conta.tos é bastante 'lificuitada pelcs escorregamentos.

A intensidacle de deco.r:oosição aurnenta visivelmente de E Da,ra

fr gercorrendo-,ce a via R,aooso ''l-'e,vares. No vale do rio Þaranapanerrla-

a. espeasura- de cìccomoosição atinge seus rna.iores valôres, alca.nçanCo um
rnáximo dc l2 rnetros. .ê ssim, grande parte dos contatos aesinala.:.los no

meoa geológico anexo, corresÞondern, orincipa-lmente à Vr, ¿ zoÍLas clc

contato, tendo sido inferidos atra.vés de obaervaçõee de campo e esturlo de

fotografias aáreas. Ern média., o lirnite de precisão dos conta.tos ó d¡ or
dern de 50 rnetros. 

/ ,
Daralelamente a-os trabalhos cle Eoapiameûto, realiza.mos obeer-

vaçõee sôbre a tectônica., estratigrafia e fisiografia, quc nos proDorciona
ram a revisão de certos conceitos existentes na. literatura. Especial a.

tenção foi dedicada ao estudo da Formação Estrada Nova, Grupo Ðasaa

Dois, principa-l elemento Cos flancos da eerra do Palmital.

f¿ocalizamos novos jazigos fossillferos pertencentes à .Formação
Estra,Ca Nova. Durante o Droccssarnento C.e amostres, no labora.tório, ve
rificou-8e â presençe clc estruturas rnuito sernelha.ntes a espfcula a de eq
ponja,s monaxonid¡.s. ConstatoU-se que essas espfcula.s ocorrem deSde ã
Grupo lubarão atá o t6po de. normação Estrada Nova, na região de Anga-
tuba. Procurando situa-r a 4istribuição deasas esÞlcult-s no Grupo Þassa
Doisr Droc€ssarnos arnostras d.e divcrsog pontos da. baci¡- clo Þaraná.

A.gradecirncntos. - O autor descja exoressar, e.m primeiro lugar,
seus agra.decirncntos ao ?rofcsscr lJr. Seternbrino Petri, sob cuja orien-
tação foi realizaCo o Þrcsente trabalho.

A !'undação de Amparo à Ðesquisa do Eetado de São Paulo e o

Conselho Nacional dc: Pcsquisas, subvencionararn a maior parte rJas_<lcs-

Desas rle trabalho de ca¡ïrDo ______..-a

A oetrólco Brasileiro S/a forneceu com a rnaior presteza infor
mações c ocrfis sôbre poços perfurados na região.

A- todos citados, bem corno aos alunos do Curso de Geologia cla

Faculdade dc Filosofi¡, Ciencias e --¿etras da- USP, Çüe nos auxiliara,m
nos trabalhos .Je car:loo . laboratório, exoressarnos nos6os einceros e"gra

decirnentos.
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A serra de Anga.tuba., constitui urn curio s,{ oarêntesis dentro
do cenário do relôvo regional. Destaca.-se Þor suJ estrutura semelhan
te à rrcuestarr <Ja 6erre Gera.l , contrastando com o relêvo suavemente
a.rredonda.clo da área circuncl.a nte .

De acörclo corn AL.{,4IEID.A (1164), a região situa-se na zona
do ParanaDanerne, lrro¡ das trç3s subdlvisões da. rlepressão periférica-,
que constitui urna rlas unid:¡.le s clo relôvo paulista. Sequndo o meBrno
autor (oo.cit. ¡ r). Z4Ol, ¡- serra etuando corno divisor das águas rlos
rios ltapetininga e Guarel r.rrresenta o mesmo paoel rlos derrarnes ba
sálticos entre os rios !ir¿cicaba c Ticte.

Agente s

tes, modela ram
e ba.sculado para
lona.do regiona-l.

gtiptogenóti"o", a.gindo s6bre estruturas prå-exlsten
a serra, testernunho de erosão dc urn bloco rebaixado
NNV/, nertencente à um sistema de falhamento esca-

Morfolbgicamente o törrno rrcuesta.rr como ernDregado norma.l-
mente, não é o mais adequaclo à escarpa que comoõe ess¡ elevaçâo. A
inclinação Þp-ra- NNll¡, aliada. à sua Ðequena extensão horizontal (ìrig.2),
comparada coûr a 6crra Geral , nos leva. a definl-la coûro urna crista
homoclinal, na acepçã de IFIfRNBURY (I)54, o. t36), sendo a sua
frente $, uma escarpa rJe linha. cle falha.

Js principais talvegues rcgionais Þertencem aos rioe ?ara.na
pa.nema, Itanetininga e Guaref.

)s rioe Para.nao¡ncm¡. e Itaoetininga com sues nascentes nc
Crista.lino, procedem corrro cursos conseq{lentes rlesde o infcio até ae
proximidades de l.nga.tuba. Sofrern nessc oonto o efeito cla estrutura rc
gicna.l, mudando brusc¿mcntc scus cursos Dara V'l tornando-se nestetre
cho, subseqtlentes. ) trabalho crosivo 'lôsses cursos, aliaclo ao do rio
Guaref mais ao Nortc, e também subseqtlente nesBe trecho, entalha.ram
essa estruturr que se ressaltou na. topografia. em virtude da Þresença (rr
seu tôpo, de urn 't sillrr de d ia.bá sio.

,) rio Darana.pancme sofre a inftuência do corna,nCo estrutural
nas proximi<lades do nrorro do ìvlandaçáia.. Deavia.-se par¡- [ Rara. vol-
tar a sua Ðosiçâo origin;-rl sòrnente após conseguír vencer ¡. estrutura,
já aista.nte da- serra, eunndo então entalha orofundamente r. regiâo, atin
ginclo os sedirncntitos do Grupo Tubarão. Ao N .ìu.barrn do Gua.ref,des
via-se novamente para {, aonde cntão irá pcnãtîa'r a?.rrcucsta'r ba.sálti-
ca da. scrrr- Gcr¡1.

Na á""" -orräda distingucrr-se localmente trôs unidaCes geo-
mórficas: e) Formas tl.bulrrcs sub-horizontais; b) -Forrn¡ s irredonclrd^ s;

c) Ftanlcie a-luvial.

a) Eg¡¡q3g tabul¡.res sub-horizontais. - Ernrrregamcs âsse târmo
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oara closignar formas :le rolevo ¡-ola.in¡d¡.s ellr seu tôpo, com u.r¡ra. leve
inclinação que nÂo e::rcecle l?, Stjo ¡ E: formas clorninantcs nn tôr;o cla
orópria sê1r¡- Ò nr:. ír.¡. i.le c;cor':cônci.a- ila Ionnaçiio llstlr.,la Nova, sj
tuando-se entre 70¡J a 8C0 :-¡re1:r:r;i dr: a.liítucle no prirnci:ro ca.so e não ul
trapassanilo 680 metr,rç no s<rg-e'.ncìo.

JrrÐlatea.urr sub -Ì¡o:îi z ¿lnLal <¡ue se obgerva no to-oo da. serra de
Angatuba, teÍrnina a 1) e a. ll freclile ntemente em e scaroas, que tern ori
gern nc flanco meriilional na ln.¡rior comnetância rlo agente erosivo, l1o
cago o rio ltapetiniu6¡a, que c ôlTl seus afluentes obseq|entes da rnargem.
clireita, pro'iluzern a {eiçâo, Ä T,,r o rnergulho rcgional e outras fciçõe s
tectónicas, irnpe dem o anarccir:ne nto cìe escatpas. embora ha-ja um cles_
nivelê-mento trrusco entre ô limite da serrâ e as camarla s perrnianas que
a cnvolve m.

De mocio iclôntico o rio Cua-ref e seus a{luentes ao N, modelaraïn
o escafpafirento de um ramo cl.a serra, à sua marge.m åireita.

Em nfvcl in.fcrior rlcstacarn-sc os patarnares rJ.a llormação Es-
trada Nova comandados nelns nlveis .-!e sflex sempre constantêF em á.reas
de ocorrôncia dessa forrna.ção. Á. seqllôncia perrnía.na eïodida r:elos
afluentes dos rios Guarel e Itaoetininga, torna-sc profunrlamente entath¿
rla, ressaltanrlo mesetas locais capeaclas por rochas ma.is resistcntcs à
erosâo, gefålrnente silicificadas, Eeta feíção rnorlolígì,ca j'a foi assina.-
lada por MENDES lI)621 , tcnCo reconhecido, na região, trös nlveis dis-
tintos cle sllex. l¡ üLIrA.Itil (l)64) assinalou idôntica feição, ern legiâo
mais setentrional , crn aflorarnentos çJa:mosma formaçâo"

I)e Ângatrrba. para- fiua re f, principalrnente de¡rois do riboirão
Grande , é r:sta urrra paisa.gcm constante.

b) Forrnas a. r r edoncla.da sr . - 5ã,o e.n formas cle rele'vo mais côrnuns
nau áreas a"".f;;ñ"".tt- ;; "r**ras ÐeltêRcentes ao Grupo llubarão, Tror.'

rnr.çâo Irati c bacc ¡la lro r:rnrçâo Eìstr¿cl¡ Nova.

So l¡em què ess¿ feiiçño oeja norrnal pa.ra as regiões ondc ocó('ron-ì
os sêlincntitos clo Crupo 1'u1:¡-râo, n,io é usuat o¡rå. a.s fochas que colrr-
nõcrrr a, {ot.-nação baeal ncrrni¿n¿r Delo rz¡enos mais a.o l,l da ár.a, onde se
apresentam gob formes tabulares.

A int¿rprctaçío cléssc f.ato 6, nor nós, consiclerada, como sendo
o resultado rìn interação cl.e doie fa.tôre o nrincipais: utn pêqueno câf;eafflerl
to, quase serô1:ro conslja.nte, clos síltitos basais da forrnação sobreja.cente
etrr át."s, d¿ ¿llora.rnonto ,-lrì Forrn¿..Ça"o Ir¡ti. I outro fator, seria- a pre-
clor.rninánci¡ dos folhelhos sôbre os c¿rlcá.rios nessa meoma formação, re
gionalftrento, o que ncr:;nite uma mcLhc¡r esculturação dcssas rochas Dcla.
räda i{e drenagonr.

Essas fcrm.ac de relôvr: sío dominantê€ a Ë e Tl .Je Angatuba,
fora da á.rca. cla. scrr:a..



c) ?La¡fftlç ?,þyf?!, - 'Irôs cursôs c1e água. importantes clrenam
essa regiåo clo.[LstaCo c]e lrlão J:)a-trlo. ls rioú ltapetininga. e Cuarcl eáo,
grosso mo<1o, quase raralelos, corrcncló o primciro de Ji oara ''rï e <r ge-

gundo de BNE oa.ra WS1¡{. 'l:ma.iot curso,, Íro entanto, ó reprcsenta.do
pelo rio ?aranatrane.rna., nfvel .le 'base Loc11, rlos quais os <Jois nrimeÍros
são a-fluento s cl a- rrrr.rgcm .J ire ita .

Trataremos das ule¡rlcj.cs dc cacla. rio isolada.¡nt:ntc,não oorque
åDrcsentêrn car¡.ctcrlstice s tot^.1-.lrcntr' clifcrcntcs, mr.s r;im por ¡orcBen
tarern Fequenas pa rticul a.ridarl +: o quo a,o diotínguern.

.) rio .tt a.octininga näo irnrcccnta grande extcnsâo tle aluviõe s fo
ra das ár,:as írneiliata.s e suâ rna.rgern, o ttäo sclr Dróxirylo à. sua. barta.,
mesñro assim, nâo exccdenclo a I krn" )bedecendo a um padrâo estrutu
ra-l rlgiclo, norrnalmente âoresenta.-6e encaixado com brugcas rnuda-nça.s
de direç5o" Seus rlenósitos, nesses trechos, predominam na :m¿r.rgð';n
oposta âos altos barrancos.

-lor¡e uma. superflcie apl¡.inat1a por erosão, Ì0 rnetrog em rnó
dia- acima. da- calh¡. a.tual do f io, que nl'óximo à sua barra confundc-se
com idóntica feição do rio ?arnnapanema, Esta superflcie que á b€rn nj
tida- a. 'S do flânco meridional da serra a.té a rnargern clo rio, 6 norrnalr¡æn
te coberta por ma.terial coluvial . Esse nfvel enquadra-se na descrição
feita por Tl-i:RILBUlìY (I )54) p¡.ra terrâ.ços cle rocha (trbcd-rock terraces"),
uroduzi<1os por antigos nlvcis d,c basc ,:lc erosâcl,

:ls cascalheiroa occrïem e srlars¡.rnente .junto à calha" atual do
rio, ern nível situacio imediatarncnte acirna. tl.as suas ma îgen$. ')s seixoe
são constitulclo s p rcd o rrrinr.rìtcrncntc rror fragmcntos irre gularee de sflex,
Sua d e s continuidacl e ce.ra.ctcriza o tipo de depósito na cxtrcmitjlarle dc .me

ânclros (rrnoint bar"). U:cr c1â¡rses casc¿lheiros ocorre nri:ximo ì. Þonte
sôbre o rnc srno rio, na vil¡ ile flngenhciro FÏermilo.

.) rio Parana-pa.ncm¡., à nrontante cla barta do ltilpotiningä ' äprê -
seRta rl&ì¿ planlcie aluvia.l d-e rnais ,lc I km cle largura, situa<{a principnl -
¡nente ä margern direita, for¿ rla á-rea mapíada (Ëy]. 1'{o examc de foto ^

grafias aétu." dostacarn-ge ne66a planfcie, os crescentes assoreados {.1e

antigo s braços do rio.

-A.o atingir a altura d.o morro cïo Mnndaçáia, no entanto, cnqulrlra-
-sc no sistema re gional, ¡:r.ssa-ndo z. âpresentar padråo St:meltìâ.nte a.o riö
Itapetininga, com der:ósitos aluvía,is próximos à calha, Ìrruscas mucJa.nç;:-s
r:l e <lireção e ¿',ltos b¿rra.ncos nå.s rrìargens, como o denomín¿rdo morrtl rl ¡,1

lgreja Velha", na fa.zenda Be"rn-Vinda, com côrca de 20 metros cle altura,
constitufdo nor arenitos ,ìo Glupo lub;rrão..(Foto n9 1).

t'{:fR¿.fts IIRGI ( I )32, n. l3) mencíona carna.das terciá.ria.s no
va-lc clo Paranapane,la., pr:óxirno ì¡ ba.rra do ltapetinínga. Ne ssa eitua.çâo
oncontra-se urn antigo terraço, 18 rnetros acim¡- d¿ calha do río, .lescri
to linh:.s atrås, já cortaclo pðr aflue ntes do mesrno rio, oôbre o qua.l es-tá
situada. a vila de C¡.rnpina rlo ÀÁonte A-lcgre , Tanto a S corno ao N d¿l vila

Fôlh¡r:-5
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encontrarnos cascalheiros à rnâis ou ÛIenos l0 rnetros acinra' dn nlvel

atual clo :lio, corn urna di{erença de cota entre os dois dep6sitos de 2 me

tros, no má*irrlo de N. ¡ra.ra S. Irossucm aincla, esÞe ssurâs clesigu¿is'

?, Z0 metros o mais setertr:Íonal e 0,5 r'notros o rnaic rneridiÚnäl ' l)¡;

seixos gâo Ë a qç1.6û'Iir¡:r'r,.t ernc nt e de sllox"

.A impressão de continuiclacle r-le'sse depósito modetno é' no "t'
tanto, faloa, pois ínexi6t:¡ a aÐart:nte tigaçâo entrÔ os doie níveis de cag

calhós ' que configura.ria a ba.s<;. Na' vila, poç-os p-aÎa água' permítira'm
verificar que os ie'Jim::ntitos r1c¡ Gtupo lubatão sõo cobertos at:enas,gor

urna ca.pð- coluvi¿ centiÍn6triÇ,ì. flssas cascalheiras, erTl nosså' opiniao'
;"p;tt^;; ."tigos depóeitos de ., :.'remí':la-de de meânclros (r'poínt barrr)'

sendo, portantó, 11e icla-Ce quatcrnária e nãÒ tetcíária'

.,r rio Cuare f 6 o qu. afircscnta na ároa, a maior continuiilade e

meslno uma clistribuiçio urais ampla de der:ósítoe aluviais. il f¿to, para

d-oxal em ni. pois trata-9e do rnonor curso de água entre oe träs P"l":i-
ouio, oo"".ti explicações estruturaic que soaâo descritas adiante' Pela

rncsma razão ^nontaãô, 
segue o'stc rio, na regiâo, urn paclråo dc contro

i. rígiao, governa.do pela' Ãtrutura. Seus depóoitos apresentam faixas

dc ,'.rr is t'1. c I [<rn dc largur' tznto ?. F] como a VIdc Angatuba', Cascalhei
ros dó tipo cl-o s descritos antcriormentë' ocÓrrem em doig níveis a y
da rnesma cid-a.clc, urn' na nìn-fgern atual clo rio è outro' 3 rnetroe mais

acima. 'Js sei:<or¡ em ambos oã nL'.is são constituldoe pcr sllux'

A. rðde cle drenagcm, c<.¡nstitulda pelos afluentes dÔs trâs rios
anteriÕTmente rlescritos, r:he<J<:cc tarnbém à um rfgido contrôle estrutu-
*^1 , "o*o 

é fá.ciI ctln¡tata.r no lrrapa geolágico anexo, Þrincipalrnente na'

å*"u o"rto"¿t pela Formaçâo Estrada-Not'o' c""u contrcle 6 dit:ltlo pclas

direções dc dìa-clasarnento c subsidiìriamente, nãì's mÍJiores corrcntc6'
por falhas 

"

Hxigtem na reqião Ce Angatuba, trôs direções .de diaclasarnento:

A-s duas nrirrre ir*ls tlircções fazem Ðalte' a nosaÒ entetxler' de

um conjunto estrutural nzr.is antigo, senclo a' tercei?a' superimpoota" nelo

f.ift".*""," dc c{ireção Jl}fl:-Uflf que afetou a área '

Normrlmente ôsses cu¡sos cle água ao atingirem scus nfveis de

base sÂo *ooo." llquÍclas tránql{il¿,s, rncandrantes' Constitucrn os eal-

tos c ¡le quenas que c1a s, .lugraus mais rcsistentes à eros¡lo repre s,e ntadoc

;; ;il;;"1..íio".ro r,.o Eãtracta Nova, zonas eílicificadas e intrusões r{e

c1ia.bá. s io .

'J clirna r<:gional, scgundo a- classifica'ção de i{CPIFIiN ' á gub-

tropical úmido, sern ;otaçâo söca, corn vetâo qucnte' Þertenccnte ao gt1$

po ò .1. clïmas rncsot6rmicos (MCN'IEIRO , l)67\ '

N 47 a. 52'9 ÏI
N '7 a 1e9Ð
N 57 a 629 lt)
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Rcgistro de perloclos torrenciais nos é dado vcrificpr nos afluen
tes conoeq{lentee da margem cøquercìa. cto Guaref, qu.e ê,prcaent**, co*ã
no bairro das-.!:1cdras, a Wcle An¡¡atuba, ocquenos nfveis conglomeráticos
äs suas mârgens, l)e seixoe, às vôzes l¡ern arredondados, originar:r.m-
-se das rochas re¡lionaio,

.ê. vcgctaçâr, também sofre uma infiuôncia da sucessãc ¿strlti-
W6.1ica regional . Em meio ¿r um o¿<1río contlnuo de cerr¡.clos com carn-
po limpo, quo ocorrc . g, ryJ'¡, 

'ï e $_r{e Angatuba, encontramos na rc-
gião da cerra, 1rríncipälmênte erl s:cu6 flancoe f{ e S, ma.tas que se en-
quadram na. cla.ssifica.çõc de florestas latíföliadae tropic¿is (Gran<le Re-
giâo 5ul, 1963). A. monotoni¡, rlo cerrado é assim quebreda regionalmen
te por essä.s mat¿ì.ß quc normalmcnte se restringcrn äs área.e ,lc ocorrär¡
cia cu cercánias Le di¡Trásio,"r 

"



3.I. 9g|g,lq å.-gliß!ç-?.ßSglg+*L.* À scrr¿ cle .Angatuba ó urna'

elcva.cãc topoeãfi;i "àt"pf"nu 
na. rcgíão, situada no centro do enorrnc:

"".s"ärrt" 
que-'r f¿ixa. palc,rrz6i"t form¿ no SW clo E.etadô de São Pau1o. lì*

leva-se eût seu fla.nco-5 abruÞtanrente ilas planlcies forrn¿das pelos rios
Ttapetininga o i?arana.panema ( Foto n9 3), expcndo quasc que ccrno ern trrs
airiru*. ,1o",¡ue ocot"e n¿ì. êscaf,o¿ì da scr1¿l Geta"l, a ccluna gonclwaníca do

E6t¿ìdo, d"u<le o tôpo clo Cruirc Tubarão ao Arenito BÓtucãtu' ern pouco

rn¿ie de 5 1crn.

A .1titu.le ïogionð.l d¿ s carnaca.s aflorantes não 6 <te fåcil cá.lculo

Òm viste d¿r tectôaica il¡- área. possibilit¡r mcsmo atá a invcrsão de mergq
;;;.',--; *.pti""iãäi"o ot.r.o c.ntuco, perr'nite a rleduçio qlc uma.direçãc
cef .ìl ïgl com as c¿madas mergulhan.lÖ parâ Nl¡/, com ángulo médio de 19.

Valô¡eîäa-i¡¡ altos, dr: ðtá 4!9 , inclusíve com ínversäc dc rumo clo mergu-
lho para€Eì podern scr observadrls nas Þro*imidades de intrusivas ou {a-

lhas. como iunto ;:n km 206 d¡ vi¡ de 4ccsÛÔ êngatuba-R'noso Tavares (lio
to "ç 

Zl, l'åra- d¿ írc¡ da sorr¡-¡ nô r:ntanto, o mergulho rc¡¡ion"l ó bern

rnenor corrìô â 1r¿.ïtir do km Zl0 cla via Raposo Tavares' Õnde Dorìsui utn vâ

lor módio d"e meio grau paral'ü1.ü.

As roch¿s mais antigas quc aflorarn na região Ðêrtencem ao Gru-
po Tubarâo, c1u e ocupandc 

^ 
Ãoio. p¡rrte a E- da ârea, nela entra inflr:tin-

do brusca.mente fJå-râ o I na nltuya <la vila de Bom Rstifo, permancccfirlr¡

a scguir quâ.ee que continuame ntc na m¿lrgerÏì S do rio ltaf'ctininga ' É re -

Dreçenta.rlo ö1rr sue ,maiof, Þerte oor sedirnentiiãs do perloclo.p6s * glacial'
que ÍIARB)SA. I A" r,lVftrIDA (t r4t) clenorrrinaranr For-maçåo Ïtapetininga- e

J.o".""tt"* o tópc <lo mêsl:ïlÒ grupÕ. no Estadc cle Sâo Fa'ulo ' {ledírncntos

gla-ciais aflcram no c)<tremo [jI¡-,1a. área., representados oelo diamictítc
do rn) rro clo Lfandnçái: 

"

Supernooto a êsse grupo st'rcecle-o, qem disco¡dáncia',o GruÞo

Passa Dois, ele ida-de permi¡rna" Iìepresenta-se è6ce gruþo na área ¡r ela"s

*"ormaçäes 
'ra,ti 

e Estra'rìa Nova " /' nrimeíra, inferioimente colocada ' é

constitüfda por folhelh.s negros feticlos íntercalàdos errr certas zonas co'''
iJ;;;; ;ri"årio ,{olornfti"ã " "11",.. 

A formação superíor cornpõe-se de

uma oeq{lôncia alte rnada de sittítos maciços- e vífmítos formaclos por lâmi
nas de silte e àl 1ila, Apresenta. intercallçôes de calcários na base e no

;..p.i;iä.; "fi"i" cl;-;fi;;;"; ""o*uuu*tu',. 
antisos calcários sutrstituf-

clos.

Configura-se rnuito bem na região o grancle cíclr: s.o-tlitltc ntât que

engloba o ï'o"Å.rçâo Irati, rlescrito por 1MENDES et al' (1966)' 'Esce ci-

"lJ, 
o.n São.!?aulo foi caracteriza.do 

'ela 
cÌeocríçâo clas fáciee Ribeirão

Grande e ParanaÞ¿nerna, além cla inclusão ða Íâcies 'Î¿quaral ' criada por

BAIlil'fSA I Ar-,rVfElDA (l)4r). .A.s fácieø Taquaral e Ribeirâo Grandc {
tïre.ln- s e r e spe ctiva.rnentì sob e ocuÞa.ndo um- têrmo rtóqii n1 Lrorinaçâo

ir",i. 
" 

fácles Paranät:'aûema é **mpru o têrmo inicial da I"orrna'çào il s -

trada. Nc¡va nt áre¿t '

3 - GT]îL)CIA RËGÌ-)ITTAì;
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Foto n9 I - Morro da Igreja Velha àe margeng do rlo
Paranapanema (tr"azenda Bem-Vlnda, Angatuba).

/;.r'- LL
ú-e )

'rr', 
i'5, 5-

Foto nQ 2 - sedimentítoa da Formação Eatrada Nova mergu
lhando forternente (43g) paraSE em virh¡de ã;
talhamento e intrueão de diabËio. Km Z0ó da
eatrada Angatuba - Raposo Tavares.
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A.s rochas íncluicl¡.s nir Ï.orrnaçâo Botuca-tu de scansa:Ln, ern dis
cordáncia- orosivér côbrc rochas rlo Crupo T)assa Dois" ÏJst; forrnação
inicia-se por u.i:r1â brccha b¿Ls¿.1 çom 4il cm cle e6pesdur¿ì, cin rnéc1ia, cons
tente n& região. Segucln-se ¡.rcnitos rle origern aquosa-, corn 4C rn de
espessurâ clue re,Ðr¿sontarrì, lr¡) áre¡r ¿ fácíes Piramtlóia, contcndo um
Itsillrr de rlia.básìo, por rnuito tern¡ro correlaciona.c'lo cot¡ o .Þtirnoit:o der
r¿.me Ca seyra Çera.l (òl )RAÍú ilEC ), I)32 e l)41)"

Na rca.lidade, nlo cxirtc rocha efusiva na 6erra c1e Angatuba.,
sendo o seu tôpo conltitufc{o pelo lreñito Botucatu, que como já foi Cco-
crito, engloba um rrsillrr c^lc clia.bá¡io. Não Þudemos constatar a afirrnação
rte ALi\4ltrII)A (196,{, p, 240), qua.ntlo descrevendo a zona clo Parê.naþa.nerna
se refere à serra. c.ì.o Pa.lmital (ou de A-ngatuba) como possuindo I'utnâ co-
bertura de centcna.s de metros da s6rie São Bento, com basaltos clo con-
junto inferior de <lerre.tnes, o qur: Ìrermite ä topografia eleva_¡-se à .110

metros d-e a.ltitude, destac¡nCo-se 300 metros sôbre a.s nlanlciee do rio
It-apetininga.. 'r Não iremos aqui in€istir n¿r aueência cìe basaltos na regiâb,
sâbre o que cliscorreremos î:rraís arJi¿,nte em capltulo e specffico " No en-
tãntô, a. e6Þessur¡t citatla não á verificável pâra o .Arenito Botucatu, que
atínge n:r á.rea urn rnáxirno de 40 mcrtros clc e spessura" i s cotâ.s atronta -
das, oor outro lado, nos Ðarecern exageracla.s, ooig nern o máximo a.tinge
900 metros e neñì o desnivela.mento corn a pla-nlcie do ltapetininga vai a-tó
tal orclem cle grandeza, nâo excecf.enclo l'65 metroe,

,4. idóía rle que e sse a.cicìente topográfico fôsse sbmcnte um teôte
munho de crosão, sern qualguor imolícaçâo tectðnica, n,ïo ó exata-, Àrfâg
ca, entreta.nto, urn lirnìt<¡ mfnirno para o avânço do Arenito Botuc¿tu a E
tla esca-r1r¡" atua.l d¿r scrra Cicr¡.1 ,

Jutras intrusivao s.ìo abundantes na área destaca.n¿lo-ce o grande
r-lique com e sfrerraura- variir.vel (rná.xínro <le 50 metros) cluc cortzr o centro
da área mapÍa.da de SW para N!ì_.

Embora âpa.rentemcnte a côhertura aluviona.r torrrê quase guc c crï.ì
pleta.mente as planfcies que la.doiam a.si margens dos rios ltapetininga, Gu{
rcf e l3är¿;xrapaRernð- r é esta, uma. falsa irnpre ssão, pois restríngeÀ-re
esse s depésitos quâ-se quc itncrJi rt:.mc ntc â calha dêsees cuf sos 

-iu 
í.g.,,.,,

com e xceção do f)aranapane rn¡r a. monta.nte da l¡arra cìo ltapetininga. ) rnq.
teríal clur: ocupa suÞ e rfic ia.lme nte e ssas baixadas (máximo de 0,5 metro¡)
de scle quasc a. bar¡e da serra ató os talvegucs locais é predominantementc
coluvial.

Âcomp::nhar o otesente tra.halho, clois perfis lr:vtr.nt¿rlo s ezn clire -
ções perpencliculares cuja intenção í rnostrar tanto a. sucessão estratigrá
{ica r,egional, corno os efcilos tectônÍcos que a. afetaram"

Nessee per{is (-Tligs. I e 2), díversas I;:.lh:rs foram inferidas corn
base ern situa.çõcs estrati¿rá.fica e ¡.o lado cl. c outras, qrre f,,lram conetata-
rì.a. c .ro terreno. A fig, 2 foi lev¿rnta.da cotrt o ob,jetivo cle rrrostr:¡¿r a tigação
da serra clo I ngatuba corn:1 serra. í}cra.l , ern seu rarno Cc ltating.r, Sua
e>ct¡:cmidade N, dista. 2? l<¡n de .$otuca.tu. Resulta d,a observaçâo dc'ste úl
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timo petfil, quc a tcgião e stucl¿r.r1¿- âÞrÇ'senta-se retra.ixatla. em rclaçño ä
rreue dtatrbaøá.1tica, dc tnais clc urna- c.lrìten¿Ì de metr<¡s.

A. coluna geológica aJotada. para a. f,egÍão å a a-prcsenta<la naþ¿
bcla I.
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1"2" Gcoloqia Estrutural'- A posiç¿îo estratigráfica d¡s roch¿ri;

rflor,rnt.u o,, "õfr;T;;;;;tù" succssâo- ctn pcqucno c6''¡çaûrento ho

rizontal, alórn iLo grendê número de intrusiva.s, chamarrr de imcrl-iato â

atençâo pa ra u.''rla intetpre taçâo tectônica .

I"oi MENDES ( 1962) o primeiro a chamar ;ì'tençäo para a comnle
xidade tecto-nica rla área' ivi )Rl l¡i$ iLnc:l ( I )31, ":" l0) ÍnterpretÒu å

aerra de A_ngatuba. colno uÏl1ã, râ¡Ìlificaçãô, ¡los a-rredores da víla tle lvlon

te Cristo (entre ltaneti"t"g;""-ä;;;?i','¿o'a"u"t anticlina'l que a.l loe alil
uou tomendo como base o nfvel frati. Posteriormente o meoll"lo autor
(t)32 e I)41) a considera. corïro uïTr sirnples t€steînunhÖ rle erosão, fÕr*
àe"nrrdo, no últlm,r traba.lho, urna seção esquemátícã ëntre css¡lr' sef,rå' e
a 6erfa de lSotucatu.

Nâs frentes erosil¡as cla cucstarr basáltica no il staclo ilc säe¡ Éau

lo, são comrrns estrutura.s isolaclas, c¡s tectemunhos, que the emprestarrr
um asþecto caracterfstic., como n¿s serrã-s de lanta iv4ari¿ e Sant¿na elne

Padves (n<lme s regÍonais cla serra Geral), a primeíta entre $äÔ PÉdro e

'f orrinha e a se gunda eñtre llió Õlaro e Sio Öarlr¡s.

Ëm escarpas Ìrroveníenteø t'le movimen0os tectðnicos como a- clc

t\nga.tutra e, ecgunclo FRAÍTÂS (t /5i, o' 92) Fartura rnais a gflr*notå-êe
or*Jôo"i¿ d-"eeaã elevações períf6tieas, mostrandö-ee,a depteosão pericli
nal ä-escarpa desprovidg dà qualquer saliôncia topográfica _r:"_"1:1n o""
eroÉaor côm exceçao, é cl¿rro, áas intrusivas locais, como ó o cago rie

I'artura.

Na área ne squísE"cla., f¡lha.mcntos seguudo uma clíreçâo $Uå:fSJtl¡,
dcram otigem a. um sistef]ll;t esc¿¡lonaclo corn bl.ocos basculacloe nem 6eT.r"lpI|e

Éârâ ô. **i*u direçío, eurgincl.o mesmo o caso de invetsâo tota'l clesce's

direçõec.

Ë st rutu ra.lmo nte a ¡!orra ó um bloco falhaclo, h¡,rsculailo para-NS)Ir,

cuja área total fora cla scrra prà5rria,rnente clÍta á de di{lcil cá.1cuto, vÍsto
quc nerlr sernpre e no"olvcl itelimitar as linh¿s de f¿lha no terreno' Á' Ô16

,ãn to*no.r-^ ume" erìcaïpo oboc<1{lento, tipo rnotfológico rr'ro em fâ}h¡ìmeå
toÊ, poíe o ï¡loco clevado quo fotmrv:r e" e$cêlrllå, reseqllento Öríginal eîa
constítufdo por camaclao tr:rcnos tesistenteö. É poeslvel, na região, oboer
vatr um tëst€ffrunho r¡.css¡. frente r:rigina-1, que 6 o rnorro do ii4a-nda'çá'ia"

.lbloco que comÐrçlen<ie a m¿ior áre¿ da serra de Sngafuba', posnrï

oo limites g e )t mais fãcil¡¡re nte Ccmarcávols nÒ tcrreno gue oc late ra'í,';

S u [1, A-frc-,ntc S- clêsse bloco t¡itua-ee aproxímacla m,; nt e a 7 km cla' {roq
te da e scarrra. ¿ì.tual. Á. rlelimitação clôsse sistema dtl {alh¿ foï possfvel cla

vi,d.o a existônci:r., n4s imediaçõet da vila tle Carnpína dÒ l'¿onte Alegre ' maet

já. no municfpi. clc Brtri, ile um teetemunho da escarpa-orígiaal re seqt{entc'
que constítui a. elevaçÂo ;lcnomin¡da m<¡rro do ir4andaçáia' Êssc aciclÚnte

Cop,rgtá,fi"o (loto n? 4) com côrca dc 50 vnetros de aLtur:a, nos seua ultim¡s
Zí **t"o" å consfitulclo por ulrr tilito capearlo ¡:or 5 m cle ¿renit.s silïc'LfÍ*
caclos, que lhc dera.rr ¡¡r¿:ior rcsistêúcia a erosão. Âo t desea linha de

felha, orientacJa" n¿Lra q.lii ¡fsU, sb.mente aflor¿rn .u,oå"* rto pós-gla-
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cíal paulist:r, nertencentes ä .Forrnaçâo Itapetlninea" lvic cmo ondc não

extsrern êsses teste i:rr"";;;' ; "åi"ü"r 
pe"ttt't" ã poe s^g"ttt. brusca da

1ítologia clo Gruoo ttu"ìJcr' uoiotiu" nraic argilosa' parà ã in{erior

rnais areno sa.

BARB.)SÂ s' A'Lì/illÏllA (1949' p' ll) colocarn o últirno tilito-rta
* 1- -!^1 ^-* .l;o ¡--.ir1o, i0 metros abaixo do topo dã Forrnaçao

iTïå: X: 
'Íii;J 

ü.' llå'i Ï'' "?ì'i gi" 
" 

r ;i' 
. "' 1: î:11" ": :.::: "": T i1"" *ï 

-

ru-iVlirim. Á 
""rr.''"no"'' 

c1a. I'or"maçio ltaoetininÊ3^i:i:l:rå: i"ïtit""-
noto".i (op. cit.) 5ori'Ìr' de 150 r-notros' A sonct¿ìflcm u:'-lj"'¿L' !ç'!'^;'

cta- em lì52 nelo ,,ntigo Ct\{P ' I t Lt" à N]i¡ cle .Ang¿tub¿' 
re giotrou ? ni-

veis de tilito, o,lrti'rr" iå" qo"i- t "at*î¿e 
104; 6 mÊtro$ atralxo da Fba

rnaçío lratí 
"

A peque na ilistância cl¡ f rcnte N clo rnorro do Mandaçáia ' a'f,lcrttn

as rochae d. l'o rma-ç .'' ti' f'lti ' "-i""u 
t1e30 m-ettos ahaixo do tôoo cleesa e-

levação. .Adrnitln¡Io*si oc:" á 
'if 

i'o que caf:cia essa clevaçâo o último da

sucessão glacia-l ""-,li;;;';;.;* 
lot'"n cssa' {alha' um rejcito mfnirno 'la

109 mctros 
"

r-l limite Nd€sse mesffio bloco' e¡nbora não tão claro quanto o

sèü cÕrf,è€Pondcnte merldíon¿rl' situa'se na cath¿ ocunada' pelo leito do

rio Guaref. a an.""."toçä;;ä;t- ir*itu já nâo é tão dåcil' pols fêct€ *g

botturaãfenÔsã*ou.n""suasfeiçõosprlncipaío.ohs€ÍvamÕ€n40e&
ä#:;ä;""äi" u- ;;;;;l;" i6*u*" '.pu'fi" levantad'os sesìrndÕ um

rumÒ çgl:Ill$y' **t;;;;;;ão de mergulho para ffir ao N do rio' iuj¡

maior evidên"i. ,oot"iili"i i o uu"u"oi*onto do 'Ñîãníto ütotucatu ¿o N

do bairro dos Míneífoó, realçarlo peloø curooe de água afluentos 9" tttq'

ry,.rn rlireita ¿o Guar.f,'qou rånuu Llo"o p*o"otåm Õ tälvegue lod¡rl, dê
Þ---- - ,- a r,*^-^e--,l- ñ¡.r ñê1! fil levå tã(]() cr¡Lrri ( ^N par;r 5. ourn u',ooçio ó tt"*o"struda no perfil levantado cntre ¡ scr

ra de .êngatuba c urn 
"årno 

d^ serra Ceral' a serra dc ltatínga (!'ig" 2)'

Neste petfil observa-se que ao camatlae mergulhando para-'NÏl

¡la serra rte Angatuba," t""t"t"* ¿l tSOC o rurrro do mergulho a partÍr da

ealha <lo Guaref. I'{usue plano de falha' á quase ímpoeslvel determínar-

mÒa se houve movim;;;"i;ñ*";ì."ia" à f"ltu dq carnadao guíao' vi9.

to o contatÕ Ïlotucå-tu - Ïistracla Nova' repf,e nentar uma' iliscordância e-

rosiva"

oaba.ulamentod.aestfutuf,a,provocadoporrejeitoodi{erenciais
ao longo clos pLanos ¿i'r"ü" ' 

-"""t"* 
u'tt*uéttt' rìa 6€rra clc Angatuba'

c<¡*ro é demonetraclo 
"<l 

o-"fn' clue levantamos ao longo r1a rodovia Ï{'apo

so Tava.res (}.ig" 1)"

A Eì ê ¿ì y¡' iá nÄ'o ó poosivel entencler-se co¡n clareøa se esta-
*' 

åa faiho' ou uln sictctna de falhas "rnos fTcrrtc a ulTlâ un:

Õom Ï:asc em nossos 11¿¡clos d¿ c'\rnpo' no entaÏrto 
"- 

-qítu¿rfamos '

rrar¡ c hloco .t't t t""'ào' a ri' i rr" jirnitc.m¿ìis ou mcnos 'rdi'ae entc 
' 

a-o

n¡.i.1:c.cc j,)orn.i.r:ir' ""u"Jtdo ¿r linha de falha rrtincipal através do rli

,ri',e que afiorn à -4""zr ti" ïu*; NIt ;t bairro clo Bom-Bom (vide m;r;ra
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geológico anexo). Como se pode observar ao Longo do perfil atravós da
rodovia egtadual (tr.ig. l), falhas paralelas à eesa direça-o e corn rejei-
to rnenot, são ínfe¡idas a partir de situações eetratigráficas, a E cla

linha anterior, entre esta localidade e Borc ¡ì.etiro" j)lo km 190' 5 da
viâ Rapogo Tavares, cortando arenitos verrre1ho s do Gru¡o Tubarão,
ãitua-se urna linha de falha corn direçãc Ulj.ll e cai.mento para ENE-, e-
vldenclada por uñìa faixa brechada com câr:ca de I rnetros de e.epessu-
fa.

A W ernbora na-o oossarnos loc¡.1iza.r exatarnente a.posiçâo da
falha ou falhaì, temos evidôncias que poosibilitam restringl-la a urna
zona de falha. A Forrnação lrati, aflora na rnargerrr direita- do Guarefn
a lVNVr' de Angatuba, justarnente onde âese rnesmo rio, até então com
direção geral NE - fl, rnuda bruscamente seu curso, oara u¡na dire -
cã" ÑNE - SSv¿, nolnlcio, alinhando-se para N - å, mais além (vide
mapa geológico). Paralelarnente, pode*se observar esca-rpa6 f,eÉ€qlleg
tes próximo à margem do rio, apresentando' ern sua base' os folhelhos
do lratÍ evideflternente sobrelevadÕs. Com efeito, cornputêndo-se o va-
lot do ângulo de rnergulho regional e seu rurno, a Forrnaçao Irati nao
deveria aflorar à qae Angatuba, mesrno levando ern c ont_a o profundo
deocapamento levado a efeito pela açåo etosiva do Cuaref e pâranapang
fna .

Por outro lado, ainda na face ocidental da serra, pode-8e ob:
servar ern urna faixa de 2,5 krn a pârtir do krn 207,5 da via Raposo Tava
rea e eln outras áreae ao longo de uma direção pràtièarnente N - S, nes-
6e ttecho, grande concentração de intrueivas, e sta'ndo defor¡nados os se
dlmentitos da Formaçâo Est¡ada Nova, indicando zona de intenea rnovi -
rnentação tectônica (I'ig. 7 Â).

Em perlie e r ec oñhe cirnentos auxilia¡ee que realizamoê pala
rnelhor entendermos o cornplexo tectô¡rico da área, conseguimos locali-
zar outf,as zonas de intenso falharnento.

Ao longo da antiga rodovia estadual Angatrba - Paranapanema,
além da já mencionada feição e'strutural ocrpadâ neête trecho pela calha
do rio Guareí, localizarn-se outros falhamentos de pequeno rejelto, até
uma dietância de 24 km de Angatuba, ontle, Fm curta extensão horizon-
tal , pràtícamente io rnesrno nlvel topográfico, passamos do tôpo da F"or
macão Estrada Nova (zona Pinzonella neotropica - Jacqu.esia braeilieq-
s!s- (vide MENDES, i752), para os gedimentitos arenosos da Formaçao
Botucatu. Neese cu¡to intercalo, erit?ê o jazigo fossillfe*o cit:do e os
arenitos ( t km), encontra-ae, intêfcalado' urn possante dique de tlia-
básion com cêrca cle 50 rr¡etro s de espessura.

Em perfil levantado entre â entrada para a lazenda Aterradi-
nlq, a partir do krn 227 da ro<lov.:.a Raposo Tavates, e a margern do rio
Palanapar¡ema, segundo urna clireção geral lü5rff, Fassarnos da Forrna-
ção lrati para rrna espessura anormaÌ da fácies Faranapanerna (cêrca
de 48 metros), para ern seguida entrârrnos ern um terråço do rio' Para-
nâpãnerna, em que ínexíste¡n ¿floramentos. ¡ l3r? e 15,2 km a partir



Fôlh¡.:- It

da rodovia, no entanto, afloram rochas litològicamente semelhantes às
que constituem o tópo do Grupo .fuba.râo na. área. Sâo eiltitos a.rgilosos
avermelhados, intercala.dos corn bancos de sllex. t l?,3 km do mesmo
ponto de referência., já nas margens do Farana_panema, a.floram os sedi
fientitos da Formaçâo Estrada Nova. Êste Dcrcurso, realizado pràtical
rÌrente no sentido do rumo rlo rnergulho regional, não apresenta grandes
desnlveis topográficos, o que vem reforçar a hipótese do soergriimento
por falha do bloco sedimentar crn pauta_, pertencente ao Grupo Tubarão"

_ - 
Ðè ¡ ngatuba pa,ra Gua,rcl e Monte C risto, principaknente ern

dlreção à esta última loca.lirt.ade, observa.-se vários f a_lh¿..äe n¡o s, provà
velrnente pertenccntes ì um sistema. pa.ra.lelo de direçâo r$lil quc glof
bal,mente analisados, tr¡.duzem o aba.ix¿ì.rnento do bloco que constitui a
serra de Ângatuba, tomanclo por base a cota. do€ aflora_rncntos da Forma
ç¡o lfâtr.

Com êsses d¡tlos, pudernos deterrninar que houve na, região um
fa.lhamento ern blocos, caqsado por falhae ¡ormaia obllquas, ¡esultando
um padralo escalonado cle blocos basculados, urn dos qn"iu, å realça.do
pela serra de A-ngatuba " A riireção das falhae principa.ls é n¡¡g - 1i,i Sr/:¡ 

"Fa¡alelamente à 6stes movimentos, como que em urna compu""açãã uo
adernamento, houve falhamentos com dircçâo NNy - plpr cujos ola,nos
apreaentam movimento <ie rotaçâo. Esees blocoe, compreendidos ent¡e
oe planos de {a.lha de Cireção NNV{, podem .presenter angulos variávtis
de mergulho; tamb6rn o rurno á."t.s murgulhos, é variávll ern suas ex
trernidadcs laternis, devido a Dequenos arqueernentos

i) falharncnto orientado para ENE - Tt/S.!'[ possui rejeitos que ex
cedem uma centena de metros, corno o da já_ citada falha clo Ma.nda.çá-ia.
Já o falharnento o¡ientado oara NNV/ - SSE, no entanto, aÞrosenta rej^i
tos que atingem, no máxirno, u- Ã*ta¿e ¿a o¡dem de gra.ndeza dae dä
direção precedente, rnas que atingern, em gera.l, valôres bem menores.
}\ falha pertencentê à seguntla cìircçâo, que atravessâ. os ba.ir¡os ile Bom-
Bom e Leítes, foi a" que ma_ior rejeito apresentou eñt nossaa rnedidas,
54 metros, errì sua extremidade S (vide mapa geológico).

As falhas tle dircçâo NNl-, assinaladas no mape geológico, fo-
rarn suspeitadas no carnpo e comprovadas oelo Dr. NELS')N II Í-LERT
pelo método geoflsico da eletro -resi stividade.

GUTMA.NS (194?) diz ter vcrifica-do nos sedimentos dorsistema
de Santa Cata.rinarr, no E6tado de São paulo, falharnentos para.lelos aos
a.ssinal¡.dos para o criste,lino, sern, rio entanto, precisaî eosa direção.
Â clire ção <ìe falhamento ENE - r/',/S1f , foi ¿ssina.l¿Ca por FREtrTAS
(l?51, D. 48) p:-'.ra. o ""isiãiìão dãTi-rasileiro. Cremos ser 6ste urn
dos prirncÍros tra.l¡alhos a consta.taî essa_ direção tect6nica, corn râfze,s
nc; cmb¡.sa-rrrento crìstalino, na fe,ixa pa.let¡zóica paulista"

l)valor dos rcjeitos nio ó contlnuo pâra uma me€rna. linha cle
fal ha, fato aliás, já :.ssinal:rìo por PUTZER (l)53) pa.ra {a"lha s no
Gcndwana do Sul do Bra.sil, o qut: irnprime um¿ m¿-ior complexidade æ
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problema. É nossa opinião, que essâ.s linhas nâo sâo contfnuas mae
oim, que pertencern à urn sistema- estrutura-l de mesrna direção que
pode mesmo, a-prescnta.r pa.raielismo entre si,

Falhas rnorfcl'5gi::ai--.rcr r .: inwers¡s, podem".ser observadas pa
ralelarnente à ês ses rncvirneirl:¡' p::inr;ipa-is, corrro no km 20?, 5 da via
Raposo Tavares (Fig. 3), Ern ',-rna rergião sr'-jeita å um cliastloJismo
de tensâo corn falharnentos de gravida.de corno resultante, só podererrm
exolicar eesa feiçåo a.tribuindo-a ao tipo de falhamento normal reverÉo,
Segundo BELCU$S,)V (1962, p, t47) o abatimento da lapa, ocorre corno
uma particular rnanifestação ern fa.lharnentos normais n sendo morfolbg!
camente idênticas às falhas inversas cornuna. Eetão ae falha.s no¡mais
cornuns e reveraas, ìntirnarnente ligadas e, eegundo o rneðfiro autot, r¡-
suâlmente lazern patte de urna só estrutura.

-ê ssociada à cssa falha normal revef ga, e¡¡cof¡trarnog oe sedi
rnentos da Forrna-çâo Estracla Nova dobrados (Fig. 3 e foto 5) com evi-
dentee efeitos produzidos por um rnetamotfismo termal. ÞUTZER
(1953) rnenciona a existência, em Santa Catarina., de carreaçâo e do
braa, eempte locais, atribuindo-as à um'refeito de compensa.ção cau-
eado por coñpressões locaie no mornento do deslocarnento. rr NÕ km
2lI da via Raposo 'lavares observamos esttuturas de carreação (Foto
n9 ó) que devem ter exatamente essa- origem. C dobramenio acima rg
ferido, no entanto, demonstra como já foi dito, efeitos tèrrnais ligadæ
a proximidade corn o grande dique que ocorre no centro da área., fato
que será discutido adiante. Para esse dobramerito, admitirno s urna
origem mista, derivada tanto do falhemento regional como do rretâmor
fismo cáustico.

Êsse tipo de diastrofismo foi objeto de poucos trabalhos pré-
vios na bacia do Pa-raná.. PUTZER (1953) descreve para uma área do
S de Santa Catarina, um tipo de diastrofismo de tensão a- que chamou
de trge rmanótiporr, o que evidenternênte não 6 o cuso de éngatuba,que
aoresenta um tipo de falhamento em rrtilted fault blocksrr, como se en
contra ern BILLTNGS (l?54, p. 19?).

Não pretendernos ern um ttab¿lho fundamentalmente descriti
vo, como o presente, Þênetrat na complexa queÊtão dag causas dêsses
falhamentos. Á.ceita-mo s a hipótese de PUTZER (1953) que at¡ibui o
fenôrneno a esforçoe de cli r¡tensâo eñ uma rea.ção lógica a esforços ve
ticais da.s profundezas terrestre.

çluanto à id¡.de desee s movirnert os diatróficos na região, há
vários fa.tôre 3 å sercrrì considerados:

A espesoufa 6áxì.rr.- da lrorrnaçio xstradâ. Nova n¿ área de
Angat*ba- é ¿e t¡a rne'\' ¡s. l' scnda-ger-n executada oelo 9.NP, CP-l-
9F, locaiizacla 'à 11 krn a N I,,r de Anga.tuba, ¿.cusou uma espessura de
2lll,3 metros Ð¿ra ã Irle 6m¡, {orrnação. Há-, pois, a considerar, a

a,reência de ?9,3 metros dè rnesrna unidade estrã.tigráfica ern pouco
lr:.¿is dc ]5 km. MAIlID.ilS (Ì9óZ) diz esjê" o Grupo São Bento reco-
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brindo transgre s sivamente o tôrmo médio inferior da Forrnaçalo E Ètrada
Nova na serra de A.ngatuba. Comprova a assertiva, a a.s.sociação fa.unfs
tica descrita pelo mesmo autor (op. cit. ), pertencente a izona;!!@!þ
Mqsa - Ple siocvprjqglla. ca"rinata .

Encontramos 24 krn a. NW de Angatuba, na. antiga rodovia Anga-
tub¿ - Para.napanema' urn jazigo fossillfero na Formação Eetrada Nova,
contendo lamelibránquíos fósseis pertencentea a. zona Finzonella neotro-
pjc" - {a.gggþ brasiliensis, que segundo ivfENDIIS 11952), eitua-se na
porção superior da mcsma formação.

Ae a.seociações faunlgticas e ae medldas de eepesaura. da unida
de, confiimam a ausência, em curta extenoâo, de dezenas de metros da
rnesma formação.

Paralelamente a êsees dados, enconttamos, tanto em uma loca
lidade como na outf,â, o contato entre esga formação e o Arenlto Botucf
tu sernpre rèþtesentado, t¡esse zona de diecordância eroeiva, pela bre-
cha basal pèrtencente ao pacote sedlmentar supetior. C Arenito Botuca
tu descânsê uníformemente por eôbre eeeaa duas áreas,

Parece-nos um indlcÍo bastante claro, que em época pr6-Botu-
catu, a região sofreu um díaetrofismo que elèvou, ao S do local citado
acima, um bloco da Formação Eetra.da Nova, óltuâdo na área hoje rebai
xada da gerra d<: A,ngatuba. A erosão postetÍor nivelou egea á¡ea a altu
ra do bloco N rebaixado, e neesa eupeiflcie aplaína,da ocorrdu a sedlmen
tação dos arãnitos do Grupo São Bento¡ Como rejeito mfnimo dessa fa-
tha, desde que hãô eabemos o quanto foi removido pela ero.são no bloco

!r podemos inferir um valof ao redor de 80 metros.

Exarninando os dados das sondagens de doÍs poços,' @flf -3 -!5)
u @-4-éF, localíza.dos respectivamente à t9 e 14 km a E da sonda-
gem de Angatuba (Cp-l-SP), èncontramos vàlôres de espessura da. For-
mação Eotrada. Nova de l6? metros e 168 metros. Os dois poçoe distam
um do outro 6,2 km. A proximidade dos trãs furos perrnite.nod ee¿eil-
der êsee falhamento pré-Botucatu a uma área maior quo â eotudada, poie
parece-nos gu.e a E de Angatuba tambám houve levantamento seguido Por
êro8ao nes6a epoca.

É quase unânime a opinlão entre os geólogoe braaileiroe, prin-
cipalmente entfe os que se dedicam ao eôtudo do Gondwana r a reopeito
de os diabásios nâo poseufrem ínfluênclâ etiva na estrututa. PUTZER
(1953, p. ?0) afirma nunca ter observado ação algurna dosdiabáeioe na
estrutura de conjunto, salvo pequenoe amatròtamentos locàie, admítln-
do sòrnente urna coneiderável influôncia trmaterialrr d.a intËtrsfva sôbre a

hospedeira. se á válida a hip6tese, ôssee dlabáslos peneflaram ou usL
rarn a.s fendas abertas por teusão ern urna doterrnlnada fase téctônica'

Or¡mise err , placerr doe diques que ocof rem n^ âre^ eÐtudada
p:ressup6e dessa forma, urna faoe diaâtr6fica contêrrrporânea à lntenaa
à ¡;.'ri¿uàu mogmática, que s êl'rn dúvida filia-se ao vulcaniemo mesozóico
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que aseolou a bacia do Faraná. (LEINZ, tg4gl.

'lbse¡va-se no campo e é asslnalado no mapâ geológico, que na
região de Angatuba, ortsillt intrusivo no Arenito gotuc;fu, -encontra-ee
falhado. Ëete diabásio ¡Toi datado no Laborat6rio de Geocronologra da
urivereldade de são Paulo, sendo-lhe at¡ibulda a rdade de leg, frrr.u.
(mais ou menos 4 o', a" ), situando-se pof,tanto no Eocretáceo (comunlca
çäo verbal do ge6lo-'go UIvIBERTC CORbANI). Infertndo-ee 

"rtiu.çõ", J=
p-a,rtir-de observaçöeo de campo como é demonstrado na ftg. ? A e E,
além das verlficaçôeo diretas como a descrita acima¡ 6 tólico deduzir-
mos umâ f¿de tectônice. postorior, pelo menoe, à ctistalizãç5o do mag-
ma basáltlco lrrtruðivo.

Veriflca-se aaslm, na.área pesquieada, .pelo menos trôs cicloc
tectônfcos ¡ a) pró-BotucSfu; b) conterirpo.iáoeo ro iulcaniemo meeoz6tro;
c) conternporâneo. à uma faaè fihel ou entâo póe -vulcånica.

FRÊIT.AS ( 195 I ) admíte para 06 felha,¡nentos brasileiroe , ume
idade ontre o fim. do.c¡etáceo u o. fim d¡rr pûoco.¡lo ou nresmo p.leidtoceno.
PUTZER (1953, p. l?) asEinala um evento dfaoùróftco i" i""" frnli ¿.
época gondrrânica, pera o pàieoz6lor:¡ de:satrta Çataiina, ó *"r-" ""tr"(idem, p¡?2)¡ adrnite,. como é pooelvel dêduãir dà deù terÌto, .t.r.ôa cicloe
tectônicos, óu entâo urir únlco com ¡ejüiréf¡geclit¡e¡¡to de. eólotçoo, a ea-
ber: .pré -vulcari¡rnô, petdurando durante o vulcaitiÉmo " a última f"".
representendo um rejuvene gcimento na época.áa orog6neee andina.

Em relação a 4.ngetubâ, vemos que quanto a idade, oe dados ln
dicam terem o¡ .movlme'ntoe ùectônicos ocorrido tanto em época pró-oi-
tucatu, como em urn¿ fàse rriá..ie. moderna, que poderia ter.a idade enun.
ciada por FREITAS (l?51). Se estamos diante de trêe cialoc ou reluve-
nescimento do um único, á um problema de diffcil uotoião, "t;;.;i.,; ;,
linhag tectônicas maiÊ ãñtlgag ersùão.¡'naacarladâs pela 

"ä¿íiunt.eãä "o.s.terlor-a ela. sbmente utn revantarnento minuciosà de regtão *uir uå¡ii
baseada em perfuiarçõ'es, noe deevendaria com alateza ôiuu u"p""ø, -

.4. estrutura de blocos aderna,los que forma o comþlexo eotrutu
tal da área,_é datado por nóe corrro tendo sua origem n, 6po"u a" úäü="
movimentação, vietó estar o díabásio dó .siil'r de angatuba fallhado ao
longo dao llnhas de falha I!N\¡1, com movimentoc de rãtaçâo ao longo. de
qei¡s planos' que entendemod estar diretamente ligados io aaernamento
provocado pelo falhamento com direção ËNÉ-WSW.
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4 - DESCRIç.ÃO DAS UNrDÂDES ÍJITÐEìSTRprTIGR,4.I¡ICAS

4.1. C¡upo Tubaiãg. - As rochas pertencontes à êese grupo oó
apareceÍr qÊ fai.raä;;iãñ;ãî da á.rea estuáada. Em áreas ¿e åoirên-
cia dá forña.ção sobreja-cente, Formação Irati, afloram os slltitos rla
fácles Taquaral nos vales rnais profunàqs como â W do .l4ngatuba.

A. ceqtlência d? orant¡e rnaio a.ntiga dôaoe grupo, pertencetia a
Forma.ção Tietô ds Ðå,RaOSA. I ALiMEIDzI (l)49), posauindo distribui-
ção areal réstrita. Só aparece, por falhainento, aae imediaçoeo da vt-
la de Ca.mpina Co Monte Alegre o da estaçâo d. EIË. Eng. I{ermilo.

Cmorro do lzfandaçáia. (Foto n? 4).eltuado próximo à vila de
Camplna do Monte dlegre, na tlivlsa entre os muniéfplos de Á,ngatuba e
Buri¡ apreeenta a oeguinte suceaeio, do tôpo para a baset

- 5 rnetroe de arenítoo flnos a. siltitos grossos, a.verrnelhã,do e,
côm estratíficacão pouco nltída nlano p'aralela, sili
clflcaclos no t6po.

- 20r meùroo. de um. diamictito de matriz telâtivarnente grosoel
ra (silte g.rosso) clnza. amArelada, com eelxoo, rela
tivamente abundantes de litologia. ê taû1ânho varlados.

-30 ñetfos de arenltos flnoe cinzentoð, Verrnclhoo quando d,o-
cornfostoe, com eetratlflcação ¡l airo patrâl ela..

BARtsO6*1 ¿ AL.MEIDA ( l94l) descrovem uma sltuação multo ee

melhajnte para o t6po da Formação Tletâ, oädê ocorre o $lito a que <Jeno
min¿ra(n Juru-\4lrlrn. Segun<tó âlnda ôiB rnedr¡ro¡ autOtçis (õpr clt. ) ôbse
rìiamlctito ocorre nog-artedo¡es de ItpetlnÍngá. MeËmo levando ern con
ta a cl e econtinuid:ade a.tr ibulda. å.,êsse tilita, a ¡ua ocoriência eûl áf,ea
próxima a- eetudada, nos levou, além de conefdera,çôeo apontadae no ca"nf
úulo scjbre a tect6nlca da região, a admitir a þresençâ rla Forfnaç ão Tie-
tê no e:<tremo sul da área dema,rcada. no mapi anexó.

Domina.nicmefite ocor.re na área mapiada para o grupo, a .Formg
ção ltapetiningâ, corïro Þoie-se Òbeervar ta-mbérn á g n" vla Ra?oso Tãv.a
res de ltapetininga, para Anga.tuba. Não pudemos êm noaaoe traù¿lhoe de
campo, distlnguir exä.tamente os membroo Tupí e Tatuf, coinó deÊcr.ltôs
pelos mesmo,e autôres (op. cit. ). Deooa forma noo re{e.riremog ä ês¡e
pacote ouperÍor do Grupo Tubarão, na área., comô lrorfna.ção ltàÞefiningà
rrgensu lato. tl

A suceaoáo lttológica é represent.ada por Biltito6 ota argilosoo
ora grooseiros, passanc'lo a arenitog de flno a m6<llo. C aracterìa-ticameg
te esdas ¡ochas norrnalmente apreoentau.n pelotâð de argilâ ('rclay galle't)
e pèquenoe seixoo bern arredondados dloç.rsoa na seqll6ncia. Â.FrèBentam
6empre r¡ma.marcante varla.ção tanto na vertical cofrro na horizontal, mes
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rno ern um único afloramento. Seq{l6ncias rftmicas errì. que se alternam
läminas de gilte e arglla, passarn ràpiclamente a sucessões rnaclgae.

À côr vermelha intenea que e'ssas rochas aprreoenta.m nos aflo-
rå.meûtos mais intemperiøados 6 eecunclárla. Pode-se çbservar isso
rnesmo nos de ebarrancamen¡o s devidoa à intensa precipitaçâo que ocor-
re no perlodo das chuvac, quando por baixo rla capa. aru"*elha, ae rochas
rñostf am uma coloraçäo esverdeada.

Normalrnente aþreséntam-se oo Êedlmeritltoe pettéircentes à
esoa fôrmaçãô, e st,ratificarlo s plano paral elamente. lJcoirer no entanto,
egtratiiicação cruzâd.a nftida, como irog arenitos do km l9,l da vìa Rapo-
so Tàvarès (Ëoto n9 7). Local:cnente âþreõentárn-oe êdses eedimentitos
com edtrr¡turas coirvolut¿is, asoociadâs à outrae felções própflâs de des-
llses gub-aqúátlcos.

3 contâto com a Forrnação lrati supeflo.rmente colocadà ít gradA
tlvo, sempre'Côm a prcsença. dos Olltitos cinzae da fácie¿ Taqua.ral paseÀn
do para og folhelllos tfpicos tJ.a forma.ção aobrejacente. ¡. eÊÞes6urâ deôde
fácies, não poude oer detar¡trlna-da na área, e><cec!.eirdo, no dhúahto, 3:,5
metroó med.lda em 6ua rháxÍrira e:r_oosição, no krn 220,5 da via Rapoao fa
vateo, onde aflora. por falha.

,4. Bohdâgêm ÕP-l-9.Þ acusou para, todo o pacote das rochas pér-
tencentes ao Grupo Tubarão, na região d.e Angatuba, uma. eßpeðdurâ. de
I 253,3 metros.

¿. z. 9gsps.ie_s-ee.-PgLll

4.2.1. Forrnaçâo lrati. - îb afloramentos pertehcentep à eesa
formaçâo bo"du3ãã-ã-eurr"ìãìeu fla.nco p e S. A Ð, eotá a formaçâo
restritêaoo valee, no andar tcipográfico médio entre o töpo das colinas
e a planícle ou cur€oB de água. À r¡l c1e .Angatuba, aflora, provävelmen-
te por falha, nà rnargem di*eita clo îio Cuaief,na álùura dà rne6rirá cÍda-
de, constitu.indo a l.rtâior parte dos allorãrilentos dae þlanfcie.s pertencen
te6 aoB .r_lo s Paranapanema e ao baixo curao. do Guaref at6 pró{rno ä oua
barra, não maplávcl, em ccrtos trechoe, pôr conter uma capâ aluvlonar
recobrinrlô-a, Na maf,gem eoquerda d.o Faranapanema estende-se ë6da
formaçâo até o km 235 da. vla Raposo Tav ares, fora da ároa maþiacla.

A. egoessura méd-la desua eeqllência regionalrnente, é da ord,erR
de 20 a 25 metros. ) poço pioneiro g-l-!,Pr do antigó QS!, regf at-r.O-'ti,
uma esÞe66ura cle 44,4 motros pa.ra a Forrnação Irati à ryy ¿" Angatuba.
Eosa aparente e6peosura maior, a. no6rlo vô¡, foi caugada pele confú.eão
entre o6 eiltitos ee.,curos da baee d,a Formaçâo Corurnbatàl e, tálvez,rÈltá
Þof, parte da. ficies Ta,quara.l, corn a6 rochis pertáncentes à lrorma.ção
Iratl, como já foi tlemonsttado nor IVTENDES et al. (t96ó).

Na área essð ðeqüôncia é constitufda predornlnanternente por fo
ìÌrelhoe escuros, flnanrente larnina.doo, normalmente apreoentando od.ôr
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Foto nP ó - Carreação errr scdimentitoe da Formação Estrada
Nova, no km Zl ì da via Raposo Tavares,

Foto nP 7 - Estra.tificação cruzada ûrn arenitos do Grupo Ïuba
rao, no km l9l C,a via Raposo Tavaree.
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féticio. É cornurn ern tôd¿! a sucessâo, zottas de altetnância ent- Leitos
de calcário e folhelho, litolàgicamente Bemelhante a d¿nornin¿dn .¡uceo-
são rftmlca da regiâo de Río Clato e Pira.cieaba, deecrita rnai,g rcct:nte
rnente por BARBfs.A 8 ¿.T.¡IEIDA (l)53) e BÂ'RB'fsA t GDÙdES (1t58)'
Não se a.ptesenta, ern t6d.a a, região, o bãnco dolomftico 6ituado na ba'se

da Formação ex¡:lora<lo come r c ialrnente, na área- acima cita<la, É pos-
slvel observarmo s ' corno na e otrarla rnuniclpal que vai do km I 9 I da

via Raposo Tavares à vila de Ríbeirão Granrle, a- passagern concordante
doe siltitos decorrrpoetos da fácies '.faquaral pâ.ra a zÒn€. rftmica da Fo¡
mação lrati, seÞa.ra,clos por rlelgado (20 crn) nlvel de sflex, fato cornurn
nes;a parte Ðda área. Sancos atroxeadoo, argilosos, às vôzes ocor-
rendo rra ba-se da forrnação, al.guns com ató 1,50 m de eopeesura' cömo
o que aflora no km 220 Áa via- Raposo Tavares, são devidos à internpe'j

"u!ão 
au zonas folhelhói.les, e.- intercalação de calcário.

I única ocorréncia calcária que conhecemo¡¡ situa--se no bait¡o
dos jlibeiros, e str ati g ràfic ar¡:rente situada próxirna à base da Forrnação
Eftf,. Nova i5 m.etros aba.i-'ro) corn e;censâo horizonta.l redu¿irja (cê¡ca &
600 metros), poclendo se tra-tar rle unna lente. D ooço CP-l-€P, sèmente
acusou um rlelgado nlvel de calcário no telço inferlor da tr.ormaçio. Lerr
tes de calcá.rio dolomltico na ¡.ormação Irati, podern, inclusive con*ituir
deoósitos explorávels comercialmentc' corno pode set observâdo proxirno
à liapetíninga (côrca de 15 km), no local conhecido como Sabiáuna' nâ pe

dreira do Sr. Carlos Di Colla. Nesse local o denominadorrba-ricorrapre-
senta-6e sob forma lenticula-r, orientado tranever galmente para N ' 9,
com 6C0 i.letros cle e>úensâo neesa dlreção, atingindo em aeu centrÔ ate

3,5 rnetroe cìe espessura.

Urn dos fatos mais 
"o.rspfcuos 

deosa forrnação, na região de 'An
gatuba., são as lntercalações slltica.s que constituem a fá'cIes Ribeirão
Crande descrita por lv-'r-Ë ND Il3 et al . ( I )66), eendo o melhor aflorarnento
(op.cit.) coberto por delgada (20 cm) capa de oílex brechóide com abun-
dantes rcstos de crustáceos.

ls rrlelhotes a-flotarnentos da forrnação eÃo os situadoe nae pro-
ximidarle s cle intrusivas básicas, que lhe s dãp maior reslotôncia à erosão.
Fora- dessas ár*"s a forrnação encontla-se pro{undarnente alterada eendo

seu aspecto normal fai;<as intensainente colorida-6, com aç c6rer: crerrrø,
violeta e cinza. cLírro, cor,, abundantes concreções de sflex. É isse últirno
fa-tor, juntamente corrì u.,-,a certa onclula-ção clas carna-clas nas regiões maie
intempe rizaelÐ-a ' {lrre a ¿ìifcrencia- tìos siltitss argilosos da base da Fo¡ma-

ção Corumbataí" .A '!V Ce "4 ngatuba, no baírto dos Ribeíros, encontf,a'''-aâ
êssee ¿floramentos recobertos por umâ ce"nga limonltica corl l5 ¡' 20 crn
Ce espessura, Esta co6crtr¡ra limonftica pode tarnbám se'' observada, ern

maior ee cala, å.nte s do km 220 da via Raposo Tavate.q.

5âo co.nuns nae exoosiçôes' cstruturas de colapso, erfr-l'åttude
cla dissolução de leitos ca-lcários, bem corno verdadeiras intrusôes dc cal
cário nos folhelhos, ".;;;l;;;.; 

.o*p."t"ção to utttao hidroplástico,
vislvel no km l)5 da via -.I{apo eo Tavateg. Nas Èa¡teg maíe alteradas'
orincipa-lmente on:le o ritmisîLto 6 maig pronunciado, a formaçâo âÞ"eseû
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ta-se dobracla., c)ando um a'pecto caracterlstioo nos aflora."nentós dessa
seq{lôncia. Ð sta oituaçâo ó be ln vislvel na via Raposo Tavares. no k.m
220 atê a calha clo rio ?aranâÞanema e também imediatamente a sua ûìar
gem e squerda

Aa coracterlstic¿¡: concreçôes de sflex (rrbonecas de sfle".r'r) des
sa. sucessâo litológÍca, se bem que abundantes na área, cjistritruem.-se
norrnalmente ern,faixas ,_.ierrtr o da formaçâo. Estas ¿onas, no entênto,
não nossuem posiçio fix¿ dentrc cta ceqüäncia, distribuindo-se desde a
ba"se até o t6po. l¡lssa.o concreçôco, poououm, em média, Z, cm de diá-
met¡o. llxiotem afl ora.:,rrento o eil que elas aparecem sàmente em urn
único nfvcl .

,:b cont"l.tos rle bacc c tôpo cLa Forrnaçâo lr¿.ti não sâo f^acilmente
diotingulveie no área em wirtude ,Ja. espessurai de decomposiçâo" As zo-
na6 que f:ermite;rr u':na. observaçâo direta nos mostranr se,Y,Þt Ð ¡_ base da
forrnação è"rn contatÕ concorrla.nti: co,', os siltitos cinøaa, äe r. izcs, cin-
za €scu?os, da fá-cie s lfaquaral. lrlão putlemos constata.x, er¡ ncnhqm a-
floramento, o conglorncrr..lo silexltico citado por B/,.i1.3;,'S"A. & l-t-ì.¿{lîIDA
(I?53) e BARij'f5l, ¿ criMtis (t )Se), e:{istente nâ região cle Aseieténcia,
Rio Claro. lTá a pasøa-gear gla.--Lual cle uma fácies pa_ra a outra. ik me-
thores afloramentos situam-ce na estrad.a rnunlcipal para o ba.irro dos
Rlbeiros, na estra.da que vai clo hm l)l da via Raposo Ïavares É¿ra o
baitro C-o Ribeirño Grande, à. 2,5 krn da eatratla, e no krn 22l da via F,a
poso Tavaroo, on<ie stío expostos 3, S metros de siltitos ct a- fácies .f aqti.
¡al sob a base rlo lrati, que nesse local mostra deformações po, 

"orrrpoãtação com.o as descritae por T-.A.NÐLi)l (1165).

Näo puderrros observa¡ a. citaçâo cte lviÐRé.ES REGC (l?30, p.30)
de que o calcário ria .Forrnaçâo lrati sé á.ssentã rliretamente uöb"u ". ".-madas glaciais, na- rnargem esguerda do ¡lo parana_penemá., próxirno à
barra ¡io rio Guarel. I a1¡ ga.:nento cle gra.nrie área, não uó do prrrno"pa-
nema, lTlas tl.mb6m, elÏI menor +scala, do seu tributário o ltapetininga.,
ern virtude do reores;a.mcnte .las íguas do primeiro (Jurunririm), tmp-eaiu
que eBsâs e outras¡of$yências antorioreo pude coern .gê r' observadês.

l_contato superior co:m a . orm¡_çio E.otr.Nova. á, da ryre6ma
lat'ma, difícil de ser observaclo. ) único local que ¡.rermite uma observa
çåo dlreta", loca-liza-se no km I)B ,l-a via Iìaposo Tavares. ì folhelhos
da Formaç_ão Iratl paosarn graduaknente fiara os slltito6 da fácies Pa.rana
panertâ, fácies esta, Situ;,c]^ n¡ base da F'or.naçÃo Eçtr.Nova (r 4El,IDEl
et al., l)ó6). rs observação direta rrôsee contaio á a que maior dificulda
de apresenta. *u, ár*.., esta-ndo c6se.B zonas quâse ser.n- rc encobertag Do¡
um solo vermelho, proveniente da alteração dae du¡.s fíci¿s acima citaès.

- Fó-ss_eis. - Na área ein qucstão, nío såo rm¡ito a.bunda"ntc s os fós
seis ness¿ forrnaçio. .Tncontr¡ln-se r.1_".ìmente, nos a-floramentos, ped.a.

!!s dc oesos orovivelmcnte o¡j?tùnccntJs -.o pequeno réptil stereosternuõ,je conheci-lo ern outr: s áre ¡.s do :i¡tado tle São paulo.

No to^no da intercalação sflttca (fácice Riheirå G¡ande) Bitu2-1?
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nâ estrada para o bã.irro d.e -Ribei¡ão Grancle, à Z, + tm da vi¿ Rar¡or,;o :

Tavare s e I, 35 km antes da. vil¡- corn o mesmo norne, ocorre u¡nr tlclgl
da- camada. de sllex, ba-st¿nte alterada-, ð.Dresentando fragmentos.le ç líor
irregula.rea e abunda-nte s restos de crustáceos do gónero LilS¿I¡_g.

4.2,7., i orr¡¡;1o .1str¡rla Nov.l
':-!1 i:'^- ''! ' "- "" ' _-t''-' 

)

4. :; i.. ' " I rrqble,lt ''z cl; ssificaeão estr:.tiflráfica. - 'iízemoe
urn retroapecto.l¡u "r:* inãÃãG ""r.tffia s nos últi i
mos l5 anos pô.f,a o.';lst¡.io c'e .lâo llrulo. ileixa.mos de apreaentar urn his l

tórico minucioeo de tcirJ:s a-,s coluna.a proposta.s, oor acharrnos que tal f4
to seria fastidioso, a"lér:n do luo, e starlamos tepetindo o que já. 

"u 
.r"oñ

tfa em verrâs ùubIrcâ.îoes.

ra¡i:ii l\D.ÐS (l)5¿) ¡.preêeûtp,, a seguinte classificaçío para o vale
do rio Corurrrbata l:

, DerrÐ-rfies
ill ruÞtiva s . Sills Eomesozóico

Série São Bento Diques

i I'o rrração Sotucttu

liiscordincia
i-
iForrnaçao lorumbataí

Sòrie Fassa Doia rermitno
uots .

i-
, For,:na.:: o ir a.ti

sérte ltararé - lubarão i

,l conjunto rlas L;'ormações Corurnbata.l c l¡ati, constitui, no Ils
tado rJe São '.Faulo, o prolong,...mento da 56rie Dassa. Dois Ce VI-!.IITtr, çlo
Estado d-e Santa Catarina, ¿ Paraná.

3A.RB.]54. I A-l¡ìEI D.A. (l)53, p. 14) apreoentam a seguinte co
luna. geológica para ar ouadrfculas de Rio Cla"¡o e Pl¡acica.ba:
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Sâo Bento

Idad e

.liá s sica- ou
Rética

i- ig e ira- inconformida.de
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--"*".^--"''- - :--

I"o rrna çao
membro ou

" 1á"::'
ïi ruptivas da

Sorra Ge ral

?otucatu

: Santana.

-irrrârnbora

Fa. s s¿- Ðoi s

TubarÃo

Pc rmi a-no
rnédio ou
inferior

Þe rmiäno
inferior

?ensilvaniano

I

I

I

!

Ê stra da Nova r

Ira.ti

Te.quaral
Tatul
Tupi

'lietå

Cra.madinho

c.J

Þ0

.à
(J
t"r'(i

¡

Na p. lt3 (op. cit. ) os rnesìì1os autores dize.m não ter €entido â,

rnanutcação do norne Sormação Corumba,ta,l, em vista cla su¿ similarido.
de litológic" e feunlstico., além.la continuidade, entre es6as cama..tas J
asrlc¿rnadas EstraCa_ l\ovarr de I.C"ì¡/lfIT-E, Ness¿ afirmaçâo nota-oe a
confusão denuncia-da por .irlt',?NI}ES (l)61, p. 5) entre litoestratigra-fia. e
bioe otra-tigre fi r .

BAIì-B..ì.Elr I Ca]avi[S (l)58) apresentarn, pa-r¿. a- *esrna. áreau
ur-na nova redistribuição na classificação estratigráfica, colocando o
rnernbro il'a.c1ua ral na b¡se da Formaçío irr.ti, subdivi<Jíndo essa. forrna
çäo ern dois rnembrosl o Taqua.ral inferior e o Assistôncia, superior.
Como o rnembro e uperior, .A ssistôncia, segundo definiçâo rie seus Þro-
ponentes, consiste er:e folhelhos negtos, calcárlos crérnes e escuro6
com sfl.* e ¡rirobetum.es, e quiva.le, co?]rló já. aosinalou l/i,ENDilS ''961,
p. l0) à Forrnaçâo Irati rrsensurr 'ri7I:IITE,



Attibuem aínda, à Lrorma-ção Estrada- Nova, no Estatlo tle Sâo F aulo,
as fácles criadas por GÐRD,)N JR. (l)4?) f)ara oa Iìetados clo Pa¡aná e
Santa Catarina, ou oeja, Serra Alta e Tç rezina. SÁ.NFORD ¡' LÂNGE
(196C, p. I 340) reconhecerî), no entantor ner esea formaçâo in¡livislvel
em São Paulo. ä p" Ì6, clo trresrrro trabalho, BARBOS.A ß. G)MES, in-
sietem, como já havia sido feito por um dos autores anteriormente (1953),
no abandono do tôrmo ,lrormação Corurnbataf.

Ern 1964, o ¡nstituto ûeográfico e Geológico d.o Estado d.e São Faulo,
em Boletim exÞlicativo clo mapa- geol6gico do Estado (n9 4l) edita.do no
ano anteríox, â.presenta a- seguinte coluna para o eopátço de tempo em quès
tão;

Apontarn aínda o s rne smo 6

entre è6sa formação e o Grupo

i Perlodo
i"*--*.*"--."'-""
I

it rtã s s tco

| (nético r )

I
il-------'-'--.--
I
I

i
I

i Pe rr:niano
I

i,*
l

i uâ r$onrte rÒ

]lôlha: - 3l

¿utores uma desconformidade ero sional
Tuba râo .

I

Grupo

São 13 e nto

Btr¿de Novä

Tuba rao

Grupo Rio dio Ra sto

lnão 
afelenlilfol

Grupo Ð strada Nova

----------" -- :- .: F ormaçao ;

ii
I Serra Geral ì

j

i Sotucatu e ii_.iI ylrArnftola i!1
.¡...,.,.....-,..................

I

i
!

I

¡

I
I

t.-
I

j

I

:
I

i

I
I

Co rumbataf ;

ME Z Z.q-T-IR"A, à p. 65 do rtresmo trabalho, diz ter a Cornissão organi
zadot¿ do mapa geológico adotacìo a. classificação proposta por SANF.)RI)
ß, LANGE. no que diz respeito aô pacote Perrniano do Estado de 5âo Paulo.

No trabalho de SANiIORD ß LANGE (t)6C) encont¡a-se a divigão men
cionada na fig. 6 da p. I 326, que l/ili Z ZA Í-IRA trânocfeve com inclusâo
do Grupo Itio do Rasto, no quadro ü, p. 65 do Boletim n9 4l do IGG;

I rati

Forrnação
C orumb¡.tal

Fo rmação

lllli

I

j

| ,"¿ .t;erle
I

i FaB sa

i

I

Dois
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íh mesmos ar¡tores, nÕ entanto, à p" f 33F (op.cit. ) ao discuti
rem problemas cle idacle e conteú<lo 1þa-l eontológic o rJo rrGrupo Estvada No
vðrt, nå Bacia do Paraní, d.izem texiua.l mente 

-ser a Forrnação Corumba--
taf do Eetado de Sâio Pa.ulo equivalente ao itrstrada Nova, em aparente con
tra.dição com a tabela anterior.

òIEZZ.ALIRA (1965) volta novarnentû ao ae6unto, me.ntendo a. mes
rna classifica.çâo para. a, rcgiâo Cc lìio Claro. Ern aclendo, diecute o pro-
blema. da priorida.cle tìo norne lllstra-da lrlova sôbre o Corumbata.f, explican
do, em breve hist6rico, o que os â.ntigoe geólogos paulista.s entendiam por
Corumbataf .

Dêsse breve retros.Ðecto, gosta.rfarnos de resça,lta.r, em primeiro
lugar, o latÒ cle clue t6das essas colunas foram prooostâ.6 @rn base ern tta
balhos s6bre uma única região do Iìctado de São Faulo ou seja a quadrlcula
de R.io Cla.to - Pire.cica.ba. .Ðm um pacote sedimcûtã.r corno á o Perrniano
da bacia'do.Paraná, comple:ro, com recorrência de fácies (.MENDES, t962)
afora outras car:cterlsticas próprias <ic eeu ambientc depoeicional, su-
párfluo seria acrescentar os perigos da generaltzação, de ta,ls cla.ssifica-
ções locais, para tôda a extensão da faixa Petmiana aflorante no Ïietado.

Iiìm segunCo lugar, exlste uffra grandè confusäo nessôs clascifica
ç6es, eetabel""i¿u" p"lã uso indevido de tôrmos o stratig ráfico s, che¿Janåã
mesrno, a. má aplicação dessa nornenclatura, a propiciar o aparecimento
de novag claosificaçõeo corrrô a de SAN ll'ORÐ E l-,4 NGE (t960), repetida.
por MEZZAI,IRA (19ól, e 1965).

fiiENDES (t)6ì, p, 3) jå chamou a atençío para o usÕ indevido
do t6¡mo t'oériet', que designa uma unidade c ronoe stratig ráfic a forrnada
durênte uma época, lrara o Crrrpo Passa Dois, poís rrgruporr, representan
do uma untdade litoe stratigráfica, seria o mclhor t6¡mo a eer empregado.

Trabalhoe mai6 ïeccntee, t ransfo rrna ra.rn radicalmente a proble
rttáti"u da clasoifica-çâo estratigrå{ica da sucesBão I ermiana no trstado de
$âo Paulo ,

li¿lENDlfg {l?63) charna a a.tcnçâo para a continuida¡le da sedimen*
tação do póo-gtacial paulista com o Grupo Paesa Doio, dizcnc.lo quo o lirni
te inferlo¡ pa-ra ôssc grùpo devef,iÐ correoponder ao.que BAtìßil:54 E AL-
MEIDA (l?49) denorninaram Formaçâo Tatul.

i'''lÍÐNDES et al" (1966) aû deBcreverern o comportarnento espa.ci:-ll
da Forrnação lro.tÍ, rcssaltaram ser ecea eeqtlência proveniente tl.e se¡Ji-
rnenta.ção ern øônas redutorae Þertencentes a urn clclo sedimentâ.r rnâi$
a-rnplo, pa-rcialrnentc tambåm rc<lutor, repreEentado em Sâo Faulo pelao
fáciee que denominararn Taqua-ral , Ribcir.io Gra.nde e P¿.ranapanern¡-, c
nos netadoo do Para-nå c 6anta Ca.tarina, pelao fÁciea Jo¡ouim Távcra ,

São Mateus e Serra Alta.

Os rnesrnos ð.utores (op. cit. ) charnaram a âtençãc pe-ra ó câråter
local do conglÕrncrâdo eilcxftico, que scgundo BARBOSA E ,q. LMflIIIA.
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(I?53) situava.-se diretamente oob o Irati, dernonstrando sua ausôncia
na-s seções e studadas .

Ì¿ENDES ¡ FULI.-ARO (1r66), e€tu(ìâ-r¡do as camadas gondváni
cas do N paranã.ens€, verificara-m que o litoosotna Serrinha' pertencen
te à bâ; da Forrnaç,io rìío do Ra.sto ¿le GI)RDCN .IR. (t?4?), não "ó ".
interpõe entre os litossomas Serra lilta. e .ferezina, êstcs pettenc_ontes
à loirna.çâo Estrada l\ova (op.cit.), como ¡etornâ no meio clêste último
litossoma (ÌÂ-ENDES, Ú621, e aintle" o sobrep6e. ¿Presentam' nÕ rrles -
mo traba.lhc, um csqucïn& (Fig. 6, lo. 4l) dae relaçôe s hipotética.s entre
cssa-s unidrics, nr rccião.

Pelas ra¿ões a'.rontad-as, nc mesrrro trabalho, :)'ltlÐNDIIS I IIUL-
FARÒ, à p. 32, na sinápse cìas unicl¿ilee litoestratigráficae apresenta'
das, incluem o litossorna Serrinha, na. Formação Est¡ada Novâ. A co*
locaçâc dêsse litosecrna, antcriorinente inclufdô nê, FÒrrn¡ção Rio do
Rasto (GCRD.)N J.R. , I]¿.1), ern suà posição real, a-r-npl ia. e::n gra.ndo ,eo

cala as variaçõee fa-ciológicas da Formaçâo Estrada Novr:., perrnitindo por
isso, ir,)va8 clnsideraçôes eôbre ae correlaç&s Þråvia-0"

"A. Ëorma-ção Corumbatal (=,Tetrada Nova) apresenta, em m:-ior
ou menôi escala, iitofáciee que evocam cada um dos três lítossomas a-
presentados (op.cit. ) para- a Forrnação Eotrada Nova. Ä íncompatibili-
d.ade total de sua correlação právia com o E strada Nova de ÇORD{-ì1\ 'IP'. '
residia-, justamante, nesse seu .a¡áter indiviso chegando a abre-nger'cÌn
certos nfveis, corno no tôpo da Serra da Fartura em Sâo Faulo, aspecto
dos sedimcntitos próprics da fácics Serrinha.

A ampliação tlo significado da Formação Estrada Novi.r, tornä
assirn ¿. manutenção dc tôrmo gorrna.çâc Corumbata-f, Para o Estado de

Sâo Paulo, inadequada, devendo, ÞÒTtaúto, se¡ abolida.

Õpacote seclimentar Perrniano, suprå-Ir¡ti' no Istado de São

9au1o, deve oer agrupaL{o sob o nome ;ìe Forrnaçâo Ii etra.da Nova usando-
-se têrrnô já- ccnsa-grado na estratigrafi¿ da Bacia tlo Par¿nÁ. Ðssa fo¡'
mação, no entanto, é ainda, in'livislvcl nâ lnetrno Astacl., pois não- ee ca-
racteriza-m olenamcnte ¿s d.iver¡:as fá.cie s qræ a comtlõe no Paraná e San-
ta Catarlna. .lzfesrno a fácie s Pa.ranz-pânem.a, descrita por ltriEND6S et
al. (l?6ó), pera a ba.se desoa frrmaçâc em Sâo F aulc, ainda nãc poseui
valÕr estratigráfi"o , pois cìe1a pcuco se conheca s6bre ':lçtensÃc e ccnti-
nuidade.

.É ncssa cpiniãr que irliil |IDES ( t963) está corn razão ao propugnêf,
paîa ur-nâ nova classificaçâc estratigráfíca, em SÃo ?aulo, un'r lirnitc Ín'
fcricr para- c Grupo ?assa l)ois, o inlcio da sedimentação póc-glacial,
oois nào hå, dðsse nlvel atá a ba.se do Crupo Sâo 3ento, quebra, na' secli-
mentaçâo ' ccrno já foi demcnstradc pelo rne smo autcr e cclaboradores
(Ì966) rra¡a a Fassâgern Taquaral - Irati - Estrada Nova.

l./llf N ll.e S 3 F'Ul,FL:li (i)66, p, 33) levantam, no entântô, uffta
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conoidetação de ordem prática de suma importância er-n classifícações
estratigráficas " Segundo os râes.r.nos autores essas classificaçoes nao

devem perder de vista os probLernas geo -cattogr âfico s , send-o êste, o

motivo da manutenção da. Formação lrati (op.cít.), noe moldes tradicio
nais.

Ansu¡nimos, nesce trabalho, para a rnesrna formação. idêntico
raciocfnio, não havenclo, 'ooio, rìiscrepância entre a coluna geol6gica a-
pïesentada e á expla.ne-çâo anterior.

4.2.2,?.{:S-a ¿e ogq]|qê4gþ e e-gæ eggr& ' Oe sedinrentitos
deosa formação ocupam os flancos da serra de Angatuba' de-ode qua-se

sêu t6po atá Ls valeà que a ma.rgeiam, já ern sua ba-ee. Na área mapia
da esaa. formaç5o eflora e:¡n todos os quadrantes, tomando-sq como cen
tro a serra de Anga.tuba, e ocupãm a m¿ior parte dos flancos das eleva-
çõeo ao l\ do rio ltapetininga.. Pa.ra f, ao longo da rodovia R.aposo Ta-
vares, ê. mesrnâ forila.ção é truncada no vale do Para.napanerna, afloran
d.o novamente já fora da. área ern eotudo, no km 235 da rnesrna rodovia
(Fácies Paranâpancma). trìstende-se nesÊa direção ató o km 25? onde

ëntra em posolvel çontato dc falha corn o Arenito Botucatun existindo, â

sepârar 
"." 

dou" forrnações, um espâsso dique de diabásio,

Regionolmente a- eapeõsura média da aeq{lência á de ll4 m. e
Ð os poços qUST-3-Sp e GUST-4-s3 do antigo CNP acusaram respectiva
ãente lÔ? e 168 metros Þata a. Íresma oeqllêncla. O poço oloneir-o Ç!-l-
SP localf zado I I km à- Nr,V de Angatuba, registrou parâ a Formaçao Eeta
áã No"", uma. eFpessutJd. 213, i metroe, anômala para- a área'. Como
já foi Cesctito¡ tf,ã.ta.-Be de um bloco rebaixado em épo.a pré-Botucatu e

dessa forrna resguardado da- erosão posterior.

4,2.2.3" Litologia. - Em Angatuba a formação ó constitufda oor
olltttoe, arenitos finoe,-cilcários e a.rgilito6' com gra.nde ptedominância
da prlmelra. litologia. Intercala-se na seqlle^ncia, nlveis de sflex (antigos
caltátioe substituldos), alguns oollticos, Nfveis eilicificadoo e brechas
int¡ afo rmac iona-i s (algumas caracterizando-se por ve¡dadeiros [bone

bedsrr), distribuem-se esparsamente na seqllência. Zonas calciferas sao

comur¡s na região, governanco ¡le certa fotma as saliências topográficae
noe aflorarnentoe, Chegam a aDresental arê 27% de CaC03"

Na base 6 *.mpre constante a presença da Fáclee Para'napaneme,
crlada por MENDËS et J. (It66), acusando, t" á"u", uma esp.ssura m{
dta de 24 ñetros. Siltito cinza-"itro, às vôzea mais e6cuto, m..iço, f
o têrmo lltológico predorninante. Intercalam-se a.lguns_ nfveis centimétri
coe de calcá.riã, qua". sempte recristalizados" Ila aná-lise da coluna es

ttrtigtáfi"u ao poio Ci.-l-!f conclui-se pul" pt."uoç" dessa. fáciee taíi-
bérn no local da sondagem, ern e6peasura não inferior à l8 rnêtros'

Da fácies acima. citad-a, até o contato superior da formaçâo, as

côres sãO vivas nos aflora.rnentos, com predominância do tom averrnelha
do. Seq{lências c r-n que se altetna.m lárnina.s de stlte e a-rgila-, ou silte
grosaeiro eom silte rnais a.rgiloso, oassatn a leitoo de çiltito apãrentslrsl



Flgura 4 - Seçãc colunar da Formação Estrada Nova, ao longo
da estrada l. rrgaiuba - via AaÞcse Tavares.
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te må.ciços" Intercalam-se ainda à. essas zonao, nfveis de arenito flno
de coloração esverdeada e ca.lcí.rios, tanto na ba¡¡e como no tôr¡o,

Eosa seq{lôncia á rcprt:eentacla. em seçâo coluna.r que levanta-
moe åo longo <ta rrín ,lu ,r""",,o.Anga-tuba-Rapooo Tava-r¿s e cujo infcio
6itua-se topog ràfi c arnent e l2 metr.'o s acima de.Éngatuba. (*u'ig. z'¡. U*.
falha. com re;Lito aproxírnaclo cle 34 rnetros a trunca próximo a.o contä.-
to corn o é renito .lilotucatu. 'Iivemos que nos aujeitar ì essa. condiçâo
ern vist¿. do ptofundo internperls;mo que assola. a regiâo. C texto exnli,
ca.tivo desea sucessão encontr.n-6c na tabela. abaixo:

- ßrecha basal do Arenito ,Botucatu

- Seq{l6ncla alternada entre la'mlnas
cln Bllte e argila corn eotratiiica-ção
irregular, vermelho pátiao to n
6/z

.- Calcárlo de gtanulação slltica la-
mlnado regulatmente, contendo
no tôpo peixes fósseis... Interea-
larn-se leitos meno,t e a-lclfe ros na
oeq{l6ncia clanclo margern a. erosão
diferencia.l (Foto n9 2I). Vernre-
tho pâíao \o Tl. 6/?,,

- Alternância entre låminp.s cle silto
e arglla, irregular e lina.mentc la
mina.dos, verm.clho pá,ticio t o n
6/?,

- SfIex oolltico com lamelibrânquios
fósoeis.

- .Alternância entre lâmina s clc siltc
e argila, finame nte la.rninadas,
vermel,ho pália" t o &" 6/2 ,

- Sflex

-Siltito sílicifica.do com la.miwrçâo
Índlstinta " Amatelo cinzento 5!
8/4

- Súex

Íi ope ¡l sura em
fqe!!q5
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- Seqtlôncia alternacl¿. entre lámÍna.s
de silte e argíla e neq\Iêncíâ 6 ûìâ-
ciça.s, vermelho r¡álido IO f\ 6/2"

- Sfex

- Seq{lðncia. ¿lt<lrna.da cntre 1âmini:Ls
<lc silte e a.rgila e sêq{lôncia-s ma.-
ciçasn vermelho pálido Io It 6/2,.

- êrefiíto fino, cinza esverdcaclo
claro 5G 8/t.

* Seq{Iência alternacla entrc lá.mi -
nas de sílte e argila corr¡ siltitos
maciços, vermelho pálido to R
6/2 e rnancinag r ma relo -c sru"ã.o.
dos pálidae IoLB/2"

- Siltito fín¿rnente la.minado, verlrte
lhopáliao rcF.6/2.

- Arenito fino, cínza esverdea.clo cla
ro 5 gY s/l

- Seqllência alternada entre lâ¡ninas
de silte e argiïa e siltitos maciços
vermelho pálido to 1ì 6/2 com man
chas ama-relo -e svercleados þå.ticlog
to Y^8/2.

* Siltito grosseiro, ap.l renternento
rnaciço, cinza verde oliva claro,
5 \ 6/r.

- Seq{lôncía" alternada entre l¿ìrninas
de silte e argila e siltitos r:n:-r.ciços
Vermelho páliclo I0 \ 6/2 ct:.m
manchas amarclo -e sverdeadoe llá.-
lídoe l0 Y 8/?,.

- Siltito fÍno, aparenterneRte maciço"
castanho rnoderarlo 5 Y R" 4/4"

- Seq{lôncia alterna-d¿ entrc laminas
de eilte e argila e siltitos maciçoe.
A estratificaçáio irregular é aqui
exernplificada (froto ir9 9). Verme-
lho pálido lo T! 6/2 com rnanchas
arnarelo-esvercle¿dao pálidas I O

v e/2.
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- SiltitÒ ã¡lârontemerlte rnaciçoo ca.s -
tanhr¡ rnoderado 5 Y 1{ 4f4 e cotr'
manchas veri-le -¿.c inzenta r1.a o I OGY
5/2 

"

* Seqllðncia fina-mcnte l¡.mina-da clc

siltito argiloso, castanho inod c ra clo

5Y R 4//Í, rta.nch¿rs verde -acinzcn-
ta,das l0 çJ 6/?',

- Siltito ma.ciço, ca,stanho rnocle r¡rlo
5\ Å" 4/4 co¡n manctra.s vcrcìc*ecin
zenta.cla s IO GY 5/2.

- SeqtJôncia alternacla cntrc lâ-raÌína$
de silte e argila e siLtitos maciços'
vermelho páliao t o ;r 6/2 corn nra,q
chas arnarelo -e sverclea.cJ a s oíli,:1..¡'
10 y Ítf ?.

- Stltito m¿lciço vermelho pálí.lo l0 R

6/2 corn manchas ama¡elo -e sverdca
das pálidair Lo Le/2,

- -Brecha com fragrnentos de dcntes e

ossos de peïxes e restotJ tJ.c conchas
cle t ¡"mel ibrånquio s , com a.bun<lantt¡s
mar(€o ondula-reso Ca stanho claro
5\ß 6/4.

- €eqllôncia alternada ent¡<.: lârninas
de silte e argîla, e siltitc¡s maciçori '
Vermelho pátiao t oq 6/2' corn rnaL
chas arnarclo -e *vc rd¿arl a s pí1i,{a.c
ro Y E/2,

- Siltito âÞêrentcïnènte maciço, vcr-
rnelho -pátic.lo ro Ê' 6/z"

- Seqt{ôncia a.lternada. t:ntre lârnina e

de siltc e argila. <l siltitos rnaciços.
Ve rlnelho -r:¡il i,{o t0 \ ó/2 c nran*
chas arnarelo -e svercle ailas páli.ttts
ro Y B/2,

- Siltito apâte ntemente 'rnaclço 
' ver'

melho pálido I o :r1 6/2 .
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- Seq{lðncia altevna.d¿ entre láminas
cle silte e argil.a e sïltitos r.inaciços'
vermelho *pá.li,ltr 10 .rL 6/2 com ma$
ch¿s a¡nare!.o -e svô'rd.cad.3. s påli.la.u
ro "t 8/2,"

- Stttito rnaciço ve rmelho -a.c i.nzcnta-<lo
to R '+/2,

- "Arenito fino afrre scintanclo la,minação
cruza-da (rtripple drift cross l¿rmina.-
tiÕnrt) intercâ.lado c orr¡ finac carnarlas
ârgílosas. A côt tìo are níto ó a..r-,r, r9
lo-eevcrdeacLa páliua I0 I8/?. o d¿r

argila. 6 vercle-oliva. ná.li.t" to y 6/z
(Foto n9 l0).

- Seqttôncia. a.lternada entre lârninas
de silte e argila e oiltítos maciços
com cor doïîì.inante vermel ho-pálido
ro R" 6/2,

- Altetnância entre láminas d,e siltc e

argila com {reqllentcs csttuturas de
u.rbr""n"g., Verrnelho oári.1o r o &
6/2,

- Siltito å-par onte trìentc rnaciçor vc¡:- '

rnolho pålído, lo .F" 6/2,

- Siltito argiloso parcialmente: l¿rmÍna
<1o eom ¿struturas cle dealise, corn
côr dominante c a. st¡.nho -a.v,:: rrrrclha- -
tl.a pálirl¡., 10 R 5,/4 c sccundária a-
marclo csvct.iãacta oátiao irr L 8/2.

* A reníto fino, ve rmclho pálido I o R

* Síltittl mactço, c¿st¿nhc aver:melha-
do rno<lerado I O lt- 4/6 com m¡-ncha s

vercle-oliva.s pálid*" la V 6/2.

- Arenitos finos corn larninação cruzâ-
da., ccm intercalaçâo cle {inas polfcu
las c1e argíla. clominantetncnte ä-:mare

lo {6sco 5 Y6/4.

- Siltito aparcntcrncntc .rrraciço, crota-
nho-avcrrnclha -Lo páli.lo lo & 5 /4.
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- Altcrnância errtre lâminas de siLte
e ârgila, alternando-se a.g côres
entro ca stå.nhÕ -avcrrnelltada. r:ã.ti -
da. e arnarelo-esverdeacLa rnc¡dera *
ða I0 Y7/4"

- Arenito fíno" castanho claro 6Y R
6/4 e lârnina s clo r¡íttito 

"uuu 
-î1î-

rarrjado, moderado I0 &7 /4,

- Siltíto apa.renter:n cnte rns.ciço, ro-
sa -a.laranjaclo moderaclo 5yB, e /4.

- Ilrecha intrafo rma. c Íonal com frag-
fflento6 argilosoa ¡ cô¡: tlomilrante
ç inza ^a c a ¡rtanhacl* 5 YR 4/l a cín-
na clara m6dia nP 6.

- sltex

- $iltito regularmente la.mínado, cao
tanho cla.ro 5!R 6/4

- Siltito argiloso serrr la.mínação vi-
slvel, caetanho nnocleractc¡ 5 YR
a /a

* Infcio, 12 metros acirna de A.ngat.uba 
"

.Fôl ha r- ,10

ìrtra antiga estrada Á n¿lattrba -Paranapa êma, r¡ró¡<imo à margem
direíta do rio (juaref, afloram doiç nfveis calcårios norjularee n*n*Ãdo,
por oiltitoo lamínadog röxo*eov€rdeacìc¡s. c nfvel inferior pouuoi 50.**rr-
tfmetros e o supcrior 40 cm em ".,nécjía, apreoentando um teör aproxirnado
de 40 a 509o de CaC03. lrìmbora a sondager.ri ç"F-l -Ëp não acuse nenhum
nível calcárío, a.testindo mosmo ,:or issã suJentiõla rídad e, á r:atente o
do o envolvirnento clejsse Tranco para o S do Ëstado, na mesma formação.
No municlp_io cl <., ''llagual, na prop:ricrlicle clo Sx. João Gobbo Sobrinho, cxis
te umô- belfssima exposíção de um banco calcårío oolltico com Z, Z0 .nctr&
de espessura,em rnéclia, com abundante estratificação cruzada.

, A variação lateral tlôescs eedimentitos é råpicla, Bendo me srrro
poasfvel, eft bons ¿fl¡r r arrle rrto s na árca, ohservar a I enticula r iclad e clos
leÍtos de afenitor be* como, a Þresença cle pequenas lêntes de siltito in-
tercaladas na seqtlôncia dos rftmítoÉ (Foto n9 B).

"A,nalisando a colu.na estratigráfica clo poço ç-B - t -,99, foi pocslvel
conotatar no mfnimo B zona¡r cñì quc se ¿rlte'nam pulotu" clËsiltítos e 'rfo-thelhos'r (rítmitoe), oepara.das.nor seq{lóncías pr e cl omina.nt ernenta síltícas,
que aprêeentam rnênos ritmitos interc¿lados, A separacão €ntre essas
unidades nâo d feita por interméclio de limites rígidás, nias aprescntam da
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dos suficlente€ Dar¿ì. aïnpä.rar no56.1.s observaçðes. 'A espeoøuïa dessas

sucessões é *oito variável, atin¿Ínilo um mårcímo de 39 metros e l"rm

m{nímc¡ de 2, rnetro s .

.ls nfveis rle ¡¡lleg nã me sITì¿ coluna. (15 nfveis) situa:n*se, com

rarlssil?laø exceçõe c, dentro das eeq{Iôncia.s pred-ominanternente eflticae,
rarãrn€nte eotando pre.ç<; ntcs nas ãonaÉ de rrfolhelhoe 

"rt

Êgce ciclisrno de conLltç6eo d.e depoøição nos oerlirnentos do Pa

leozóíco sufreriot ,:1a bacia, já ha.via sido reconhecido, ern fnaior escala
por sA LAMUI\TI ( 19 61).

llesa ¿ltornância entre condlções de tleposição á tamb6m obser-
vável ern a.florairne nto r'¡ .le supe tffcie (Fig. nP  )"

.þ. s côten nos ¿florarnentoo elrrl¡ora variávelo, cornÕ 5e verific¿.
na clescrição cla coluna, acusam uma prodomlnância do tòrn avernrelhado'
Essas tonalidacles são provenienteo da intemperização do-s sedímentoe c"r¡r

superflcie, vloto que eà son.iagem a côr predomina'nte é a cinza' '!jÂ1-,A
À/iúNf (t?63) relata, no entå.nto, ¿ ocorr6ncia. de e amada.o vermelhas er-n

profun<l id-ad.e, advogando, como 1ógico, oua origern p.rimária. É,impoosj
vel nos afloramcntoa ,1Ístinguir ètltrô o que ô primarío ou secun'Jârio' côrfl
re speito ì. cór"

¡lm a.rnostras colctad.as na áreoo constatalno$ a presença de gran
de número,l. agregu.doo ferrlferos (limonit¡.), nas faixas onclo a coloraçâo
q¡e rrnel ha sc aÞve¡ìentava :ma.is vív¿.

A grande itificulclad.e clu€ 9e cflcontra norrnaLrnr:ntc pa'r¡)' desagre
gar a,mortrãs dessa for:rnaçâo, corn predominância at¡soluta 6c clístlcos
finos, ímpec1.,3, êrn unì e otuc1o ráËítlo, obsærvaçôe e -rt:,a'ir. ¡curadas sôhre

"oo "o.rrp.ricáo:minera.légica. 
Ñu fração peoa<la, nr: entcnto, o domlnio

de miner¿is Lrtáveis cÕ11ao o zircâo e turmalina á natante , pr() rlominando

o qu¿rtuo na fra.çã<t maío grooøeira' llnr quantida{eo Þequen::ts, rcgistrÖu-
-sê a prêsðnç¿ ctc rnagnetíta e m algumas a.¡nostra'€.

4,2,2,A,. Çg¡S-elgC. - ì conteJo c o rn-a- l'of,mação lra'ti inferior é

grarlua.l, cçtanclc¡ "**t[* p"<:s"nte na árca a Fácíes Patanapanetna'" i]s
iolhelho s fátictoø de c.loraçâo êocura p.åasaffr gra,dualmente para o-s r:ilti
toB cinza-s c]a. fáciec euneríor" Hm virtude da lntensa" decomposiça.o, nao

á u.mpre posslvel verlfic¡.r ôsoo coRta'tc¡ fora doe cnrtce d¿ estr¡da t\e

rodagám. É muito be:;t exposto no exrta.nto, no km l)5 d'a vi¿r Raposo T¿

vares r l) contato ouperior é b.m tnarcaclo por uma díse ordá'$ci'a' erosiva
que a ðep¡.ra. tla s eqtlôncia. areno!14 supe¡íor.

4.?'.?-.5" lLs astruturag-Cqgir11g¡!g-{S-9' - De tôrtas ae forma'ções
pre6entec na á.rcr;Z .'"t" . ,.,t.-in ti.. e:m egtruturas seclimenta'rec' geral
ment€ 6ingcnáti.rn. 3.A. LA¡)4U1rTI (1963) rcalizou o orirneiro estudo minu-
ciOcO das è$truturo.s sellimenta-re s cleosa formaçâo, cxarninaRd,o testÓ:mu-

nhos dc 6onnl,lgêm <: aflorarrrcntoe no }lsta.clo do I araná" l-'iìm noesa breve
descrição das e sttuturas prÒÉente8 n'¡- ár<la cle Angatuba', adota'remos o



Foto nP I - Lente de alltlto entre oc rltmltoc da Formação
Eatrada Nova, na antlga e¡trada Angahrba - 

"gtanaPanema.
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Foto nP 9 - Qrdulação das lâminas que compõem as eeqllânclas
alternadag da Formação Eatrada Nova.
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e squerna aprenentad.o pot 6sse autor' com pequenå-^e rnodíflcações:

a. I str a-tific açâo

;:.1. irrcgular
a¿ " rltr:rÍc a.

b.'t?"ippl<l *Crift cros-s larnina'tíonrt
c" tìråta.s d-r: contraça o
c!. " lvlarca.s do onda
c" I)efornração contemporânen das camadas

er1. cstruturac de sobreca.rga
*:7 " 1a.:nína-ção c<¡nvoluta
ô3 " êstruiluf,âs cle deølise

f, ßroch¡-s e conglornerados intr afo ¡:tl¿c ion¡'l g

g" trlliqtre s cl,ásticos"

Að eslrutura.e aclui d.escrita$ eão, com raras exceçõe$' eentímå
tticaø, äe våzes t'no sttcto rnilirnðtricae , tfata'ndo-se na reali'J¡-dc' de mi-
c fo -e struturíì s.

ot. Ef.lrgl$¿gegfo irrqgulaq.- A ondula'çí" d3" :".Tt:c".-é ï-
tentô neðsa, forma.ção, scndo megrno aeu.lspecto carâ'clerirJtlco' llirnþo-

;;;""; ondulação'seja em hoa parte å.ôsoci;da à deposiçåo de pelfcula'o

c1e a.rgÍIa sôbre a. suoerflcie as,rirnËtrica das marcas cle onda, e)çiste tâ'lÌì

tém, ïma boa ínfluôncia don processoo de compactação oôbre a-s filesmân 
'

corno já havia reconhecicto 3.A LAìMUhff (1?63, p' 38)"

-F.ì 
s s¿ s c¿ r¡ra t'las on<lul ad¡ s sã'r invatilvelmente la-rninadas o alte r *

nando-se ar¡ 1âmÍn¡.s entre materia.l slltico e a.rgiloso ou sílte grocøelro
e oílte {ino (.Iioto n9 ,)" :A s v6zee o material mais grosseiro, nÔ caso Ð'*

renito fíno, exccár: os li-"nites ,le espeosura para lâmlnas, passando a

cOfistituir leÍtos, corl a.tå 2 centlmctsos de espeE$ura' øepa'rados por lå'
minas de atgila corn um ará ximo cle 6 mm (Foto n9 i0)"

No km 209 da. ."'l"aposo Tavares, nos aflor¿mentÔÉ aÕ re dor do cg
mitårio clo Angatuba e êrn Õutros locais, potle-se observar lentcs de 6il-
tito arenono intercalar:las na oeq{lência rft"tti.a (Ïioto n9 8). Lentes de

arenito fino, tarnbórrr poriern eer obgetvadae, Ilssas feições' iguaLrnente

Frimáríao, contrilrucm pa.ra a irregularídade na estratificaça'o"

a.e. g-SJq.3l¡J¡ç3S& qí.tfr¡g*" - Dor e stra'tific:rção rltmica eata-
.r.o" "t""ign"Ãiíäã- Jããã;ó ,,f ò lârnìnae plano-paralelaE;, rsem .i s írregu-
l¿rida.dos apontad a.s atrás 

"

Iteduz-se à nfveis insignificanteo no conjunto reg¡onal âflorä.nto'
nåo ultrapa.ssa.ndo I rtretro in<liviclua.lmente. Na coluna, fig' 4' aoaroectn

na baec e no tðpo (nlve is I e 47)"
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Foto n? l0 - I¿eitoa de arenito fino alternando'aê som lâml
naa de argila. Forrnação Eatrada Nova, AngS
tuba, SP.

troto n9 II - Seq{lência l.arninada piano-paralelar coftl perturba

çao ic.zide à deellse. Ritmlto da Formação Estrg
da Nova, Angatuba, SP.

[:'' 
"'

[t "-
lo

t
'r :.,rX. I ,
i.:. :rfþ'':""



l.¡ólh¿ : - 45

A ¿lternâncí¡ entre clásticcls mais grooseÍros c ma"is fínr¡s
(rrorma.lmente siltcl e argila), é::eprcsontarla por conjuntoe infcrioree
à 2 mm, ae 1árninae individualmente não alcançam I mrn, excepcional
mente apresenta.ndo espessuras de 1,5 mm (Foto n9 1l),

SA r-AMUl\T (1163, p. 45) aø atríhue a fcn6menoa clÍmáticos,
eitando lcléia- ougeti<la. oo" i,i.nNi:Ðll (1954), que apontou indlciotr de sa.-

zonamento clurantc o te".npo de d.epcloiçÂo claa rochas rla formaçâo,

U. ",i,ipp&:¡lÍiilçlos,q-.13llflinpllg4'. - tf'tôrmo ó a.qui emprega
clo segunclcr a sup- redcfinição por-t¡.I^LI(,E:I (l?63). Iroi coneervado o:m

inglôg" a,tr ni.¡ t<¡rr.og enct¡ntEado um cÕrr€gponclentc análogo que trËtdu*
zisse líte ra-lrnente seu sontido.

).Ta. regiâo estuclacla., não encontramo6r nessa formação, esttati*
fieação cro"a-dà tlpíca, como a.,lescrit¿ pof S1'TTAI)¿UI'{I (t?63, p" 45)
p""u nn fácie s To¡lezina e Serrinh¿. I tipo nÕrmal é a. lamínação e ru¿a -
àa. do ttpo t de 1À¡A.I-,7i1üR, c¿1-u6ãt1å. pela tlefa.oagom na formação dâo mar-
caa cndülares. Õegumrlo 1/'¡A LKIIR. (op. cít., p, l?5) ó ela causada- pela-

superposição rJas lâmína,rt de ré, tenCo a' lâmlna fronta.l oído parcial ou

compl.etamonte e roclída 
"

Como eonrìiçåer cle deposlçåo o rr1ðsmc¡ autox (idetra, íd'ern, po t?6)
infete, alóm cla movimcntação rLc funclo, um suprirnento dc sedimento di-
rctamcnte da euspensão, ooi" n movírncntaçâo rJo funclo por si eó. não po

detia ca"uea.r a, superposição d,as marca"e ondularea,

Hssa estrutura 6 ilust¡:ada pela foto n9 12,

c. Ë.c.Ê!eS-d9-SgSS¡3,C4q " - fl ahundante em certos nfveijE a Êre-
aença. deo sa.JTãiðõ;; |iå åoå melhores ¿floramentos encontta-se Jùn1o

ao km 208 cla via lìa.pooo .lavare e, onde a proxirnidnde de um diqlue d-d

diabásio contribuiu na.ta a maior resístêncÍa dess¿s rocha-ø ao interriperie
mo. Nfve ïs çom grôtao de contraçåo se ¡ucedem c ont'inuarrrente d.eode Ó

nlvel cl¡. e strada., perfazendo uma ð9Í)essura total 'le lr 5 metros, Vaviatn
muito orn esÐessurê. os eôtråtos gretadoo, descle 0r 5 mm até 3,5 mrn, sen

do seÞaradÕs por leitcts irregulares clc gllfíto gro88aif,Õ (C' 4 ã I 1nl, o,ue

a-present¿rm normalme nte rtripÞle drift cross Ìa,minatÍonrr {Foto n9 l3)" As

lámin¿s com gf,âta"q ostão, o'(l1 p¿rte 6.elormadas. Correntes a'seocí¿clas

a" desliscs *ob--u.quáti"" " 
clevem ser oo r*uponoá,.'cïs, podendo se verÍficav

å prèÉença de leitos corn.rlboudinage"rr

ê cspescuta. inåívíclual cla.s l.âminar que comt:6crn o conjunto'.mog
riro lcvanclo ern conta a percla por compactâção, faz süpor umã' varíaçâo clo

e oncliçðers a.mbientc¡¡ mai¿¡ rápída,s do que a admiticl¿ erî t*ab¿-lhos arrte1"iô *

*."i. ï"*íoioo de exposição c conseq{lìnte grotaçã' se oucccl.eriam a åp,o -
cas cle ïntensa precipitaçåo, e t:r ciclo *"r,or q*" o de uma- er¡tà'çãr); é iIég!
co atribuír a våria-çåo a-Ãu¡-l, um cíclo que cont6m pelfculoo de 0, s fttm' dð

a.rgíl¿ grctadä, norYr. qualquer r cirabalhamento 
"

ê, origern rlo tipo nP l ,:lo rrripple clriftt' d-e -r"/l. LÍ(48" (1963'p' l?6)
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exÞllcaria. de ccf,tâ forma a concorvação des,sas.finas lâmí¡ra_s gf,etadâar
alem dc tornar rna.lg clara a falta cle movimentação, pois ae øeq{lônclac
intorcalad¿s norrnalmente apreFentarn essâ. estfutura.

JJoen feiçåo sedinlentã.r é reconhecida por inúmèi,osr autôre8
comô um dor mals sôgurÕs indlcios cle amhiente contínental ile cLopoalção,
lVE LLËR (19ó0, Þ. I t0) ciiz ser urnâ das eBtruturas r.nais cãractef,fãtí;as
de oedímentoo e rochas dcoosita.cla-o acima do nfvel cl* ma.rá" Sj¿LAfutUNl
(1963, p. 60) admíte c<¡m l¡ase n¿Ì Þre6ença de gr6tas, ¿ssociadas Þ- t¡¡trae
evldðncíae, um årrrbic:ntê eontínental tlpíco para o Grupo Faes¿ Dois.

¿. LA3ESSEJS-SS{g, - T]íetríbuom-6o uniformcrnente ao longo
dceea formaçÃo, nem semþf,e cl¡.ra.rnente visfveio, rn¿s clenunciacla o por
urna marcacTa ondula.çío dao camadao"

.Ae marcas quë pudentos ¿lnalísä.r com malor detalhe, perteneer,.r1
ao tlpo paralelo ae slm6trico, conr f*eqtlenteo lnterferánciae clevtdo ä mu-
daRças de elireção daq correntesn

Oc eeirnprimentoe clc onda mcdidos, rê"amentê ultrapaoeam 5 crn
e ao a.mplítudee ã. 3 mm" ts lndlcqa sit@eln-se em ume f¿íxá do vâlórês
vâriåndo erxùf,e I I e l?, mantendô-Éè'relatÍvamente côrrst¿rnte8 fràrå. ümå
determinada- dlreçåo" Ê¡¡sas dados, no.entanto, devem ser torna,dos com
uma cérta rea€rva., poio oo bons aflôramentos gão escasgos{

Notmalmente cada seqtlðncía de marcas de onda õ rocoberta por
delgada (Zmm) lâmína de a.rgila, comô nå. seq{lêr¡ciâ situÍldä l0 metroc¡ ¿*
balxo do marco quilomíÈrico Zl7 na e¡¡tra.da pa.ra ó. edtaçÃo cle Angatubao

,làlgr¡mas dire çõeo <le corrente mediãas neose local, inclica.m mo
vilnerrto para qflE com correrites rle interferência rlirigít!o.o para Nfi " No
flanco oposto ($)oncontramÕs rnå.rcå.ö lndlcando uma clireçfro de corrento
para .N n ^apre 

centanclo ar:rrplítucles d.ë ê.tó l5 cûro A eÍ$semã. r¡â*íÐ.biliclå
de na direçåo daø cor.renter-r forna petígoso qualquer e6tudÕ nósse sonticlo,
áêm um granrle nrimero cle tìacloo seguídos por umå åvaliåçãô estatfetica-"

c, Qe{1qr qcraç{o contemporáne a das camadas . - Sob e ota cJ c aip -
naçã.o agrupÍrmo s äs catruturars originadae por deformaçã+ híclropláetíca_
dos sedimen*os, resultaRte da ação c.1a gravldade. Ê e erLo quo dìrã orígerïr
poEsa 6er atrlbufda ä correntes, lsolaclaftrenter o1r €ür conjunto corti a grã
vidade, Tal relação, no ðRtar¡tô, não nos pâreceu eleístlr nå região eetuclg
dan

ó1. gglågggg.+"ç *" qo.þqesjulg*" - (rr'l,oacl eâsril)" Segunclo püTTflR
e PÊ?TIJOFIN (f963, p. 145), e sta$ êstrutuf,ä.e ocorre.l;rr na haae de caïna
das de arenítoo selbrojacentos ä {olhelhöo ou. outro sedímonto quo eoteja- ern
estado hídroplå.sttco na åpoca tla.,:lepoeiçáo" WELLER (f?60, p. tl3) es*
tende o pröresso parâ $ílte côbre arglla, dlzen<io set' â ostf,utura reetrlðan
te do aseentamento {) gravirlad.: aseociatla.Érpouco apóø a depooiçåo.

$egunclo o rnê¡:lmo autor, (iclem, itleml ó ðsee tíÞo dë êstruturå
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Foto n9 12 -ttRlpple-drift crons laminatlonil do tlpo I de
14¡ALKER, errr sedimentltos da Formação Eg
trada irlova. Nota-ae a presença de estrutu-
raa de sobrecarga na amoetra. .êngatubarSP.

Foto nP l3 - Seqltência corn grâtao de contração aeparadas
. por leitos ellticoe irtats claros com laminação

c'ru zacl.a n li'o r rna.ção E etrada Nova, Angahr,ba, SP,

10' 

I cm

lo
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produzldo no contato entro umã camat!.4 superior mals densa s uma infe
rior rnenos densa., porosa e plá-atica, cloeenvolvenCo-ae em gedinrentoe
detrftícos de rá.picla r1':oo eição.

Nos ritrnitor:la 'T: r'r:na-ç.{o fìstra¡la Nova, na região clo Angatubar
6 reletivamente comutrl ,:.,'a i,:t.;ic, car;:.ctcrizanilo-se comô micfo*4Ê-
trutufa clcvíclo Þ, stla ôc;o:;:'.é;:,,ir .ia. :.rr.1tlm de gran'leza dc lâmina pasà tá'
minâ. No contðti c'ttrr ãii lârninas ile eiltr: e argila, nota*oe o rriaterial
rnais denso (si1te) ir.te rncrrc:'t-;¡;ir'lo rro mcîìo5 denno (a.rgila), h.e vêaeço me¡r
ll1o, totalllrlento cn¡globa.r1o, apresentanlTo as ;mais va.riadas forrra.e n Ëe m
nenhum parLrão clofini,.'lo (Foto n? l2 e 1S). Ilm scção clelgacla¡ .$Q!í!1..9,ö per
feítamontg a 

1ei. ¡f *rJ:Jåis¡';ío ve rtic¿l causa.cl¡. pela ca-rga ouperíni.

Não ¡;e pod,o erecluir, no entàntùn å. Êre6ença secuncliria. cle poøql
veio deslocamcntos i)rovenionteo cle tcnsåo produzídå oer desliûoe Bub-a'
quáticôs noâ s€rlírncntr¡s inc oncol idaclo s o c ara-ete ri zanrJo uma 'lboud.ínagerl
lncípienta '

So¡lundo pO'IT.flI{ E PIJ ill'.ilI JOI=Í.N (op. cít,) q$sãs ê$truturas nãcr

são ín¿licativao dc nonhum p¿rticular ambicnte cle seclímentáçâo,

*¿" l¿¡deAgåc, S:qry¡$l$tp"* Antes eleelgnada estratífieaçâo ecn*
vÒlut¿r por ¿(UË i\¡Íil{ (in ?)'JlTIIIì Â' pJT1 TIJ)}lf\[, 1963n p" lä?-1, cã.rã-cto
îi¿a-se por urn m¿).rcante enrugämento ou clob¡amento rla suce seâp la-r:ni -
nada, entf,e e strato E bem ¡leliniclo s nåo deformadc¡ e .

,Jcor*e cí!sa. e ötrutura. bem vïsfvel em afloramentos Cccs¡, fov*
maçäo tro km 2I I 11¿ lì.êlÞo6c, Ìfava.ves (.:roto n9 l6)' er:r åíltitas larninados.
Nâo ð cornum åu¡. rf,vó s(ìnçil. na rcgiåo, 6çnclo r.rè sr$o êete o único local
aonde conntatÐ-mÕs ¡. frue. Þre$ença'

Esta ocorrðncia. enquarJta-*e e perfeltainente na d.escriçäo felèa
por P)TTIIR I p;Ð'I':llJ'-Ji:it\ (op. cit.). Á. origem Cesoa.r, ëstftxtuf,ås 6

àíecutfveln segundo on m.esftìos àutóre n. É certo, porám, que nåo á sb

mente fÕrma.dá. pol correntos i:le turbirLer,, téndo eido p-esínalad¿s em de
p6sitoø moievnos no 13raoil, origin.rd.ao pc¡r <leslisamontoe (PÉìTRI ß -îT,tk
FlrRi), l)65, p.7,C').

c,. cstrutur¡tc lc :i ,slisc¡ (rrClump structurc¿rr)" - Säo estrutu-
rao provoda..t. 

" 
ñ;;;l-t"^;äñ;;- totão da gravlcladc" ncetringc'n-

-ee,àa regiâo, à rlclgatLoo leitoa <le oíltitos argilosos e calcáríos t1o gri *
nulaçåo sfltice., nåo se cara-cterizando por grande movímentàçân' Àprc-
sentåm rupturp, ile detetmína,ioft 1e itos, ou entâo ¡ såo repreøe ntados por
pequcnå.s fle;ruras e:m ::itrnitoc, O pi:óprio ambiente de e edímerô ação da

llr:rma.çåc .ll etracla. lrÏova nãc¡ pcr,le ría ,iì¿r ms.Icts magnitude åó fenômenc,

Ëü".f 'fítiì S' pil'.rl l¡l IJ;îrrii"{ (l )ó3, p. }5P} enu¡¡ci¿rm a Boaoíl¡!trir:ìa*
ile Ca c¡e nrrêRcia ct.<¡ fenórhsno em cle clivê€ cÕm å.pen¿Js 19 ou 2? n

f . Brech¡ s c conglornerr.Cos i nt r alo r¡cåS i9,!êi€r - 3ão nqui 'lcs-
erítaÉ eesaE fàiçôcu, nr: ¡¡entido clue lheo empreEtóu S1t f,A MUNI (I?63'
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Foto n9 14 - Grôtae de contração em aedimentltoa da Forma
ção Eetrada Nova, Anga.hrba, SP.

Foto n9 15 - Eetrutura de sobrecarga em rltmltoe da For-
m.ação Estrada Nova. Angatuba, SP.
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p.6')) pioneiro na descrição ,:leos¿r.s e 6trutura6, nessa formação" Cco:i-
rcm cm nfvcic csp.rrsoe , nâo ultrapaosanrlo, na" rcgiío, 6 c ¡'n dc csDùs -
surã.

1\o ]srn 209 cla iS"aposo 'f a.varos, ocorrern em dois nfve is com. 3

c 6 centfmetros de eopessuta, sèpar¿dos por l,?0 metros rle ritmitos,
Ðm ma.triz fortemcnte calcl{cra., oo fragrncntos estâo sub-orientarlos
(rroto n9 l?) corn eviil6ncia¡ rle imbricaçâo. rls fragmcntos Bão nc¡rrna.l
mentc elipsoidaiso nåo ultr:l.trra ssancl.o 6 rn:,n no seu ma,ic:r eixo, sendo
que os tabulares atingem ê.t6 I,') c,"n. 5âo constitufdos ptedornínanteme n
te por sllcx e sub s icr iàr i¡.r:\ente ror stltitos e festos orgånicos, tais corro
clenteo e ossos c1c Þe i::cs, além Cc conchan cle Lamclibránquiôs esparsas 

"Ilm oeçâo delgacla-, nota-se grancìc c¡rantidade rlc materl¿l fosfá*icon

Préxirno a b¿se :{a. coltrna, Irig, 4, encÕÁtrâ-se ufl nlvel breeha
do com espeseura incl ctc rrninåvet , vistâ o estado ile alterE.çãc d.a seqüônl
cia, composta por fragi'nentos cle argilito em uma matriz ta.rrrb6m ¿tf,gílo-
sa (Foto n9 I8). Sua origern prencìe -se provàveltnente )- r etrab¿l hafirênto
de placao rle grôtas i1e contração, feiçäo jå de scrita por il.A LrAÌ,4UNI
(I963, p" 73), ) corìtrûste entre os frag:mentos e: a.'matri.z, ó da.:!o ¡relas
diferenças entre as cðreç cle alte raç,îo,

A. presença cle fragr:nentos anguloscs cle r¡ecJirnentos cláoticcs f!
nos ñesses leitos, é forte argumento para um pequcno transporte e rá.Fi
rla doposição.

5ALA.ù¿UNI (íclem, idern) considera essas feições como ur¡rclÕs
rn¿ie fortes argumentoo, em pról de um ambiente continental cle <.lenosi-
çao.

g" " QlS!! u-u glásti.cos.", - $ão aqui agrupadas estruturae gue não
ultrapa-csam 60 centímetros, resqltantes de deform¿ções por eomÊå.cta*
ção. JIotes côrpos, constitufclos por oiltitos grosseiroe a arenitos fínos,
cortårn cli s c o rda.ntetrìente o acamarnento clas seqt{ôncias rftmicas aonde
aflorarn (Foto nP l9 ).

Acreditarnos terern se forrnado a partir cle lentee horizontais
que softerarn pleosões verticais causarlas por carga, tenclo asairn so in
troduzido na seqtlôncia øt>brepoota" 0oria urna coloeø¡, estrutura de €o-
brecarga, estanclo presente relações do tipo cliaþfrico.

lim.prega-mo s o tôr"rno cntr€ a6pas, pols apesar cÌe s¿rem estru
turas discordantcs não guarila-zr relaçõcs com carna,das subjacentes,ten-
do uma origer,r r{íversa ¡1a comumento aceita Þo.ra d.icluee clásticos vercla
deíros,

. Um.¿ curiöËã ostrütt:lra, ic diflcil interprctação ocorrc junte ao
marco quìlométríco 206 cla via cÌc acesso /.ngatuba -Rapo so 'Iavares (I.o-
to n9 20). Possui 2,80 mettos de altura por 2,10 metros em sua ..¡ð.ior:
largura" As c¿rnadas está-o visìvclmente arqueadan, sèndo que a.s surró-
riores apre s enta:m maior á)ngulo"
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Foto nP l6 - Laminação convoluta na Formação Estrada NovÊo
Km 2ll da via Rapoeo Tavares. Angatuba, Sp.

!'oto nP l? - Seçâo pollda de brecha int¡aformaclonal da
Form,a.ção E¡ti¿rda llova, Angatuha, SP.
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Poderia se tratar c1e urna gigante oca. concreçå,io calcåria ¿tu¿l-
mente substítufda por Êílex" SHl,ì. lCK (114e, p" l6?) apont¡. o tármino
abtunto dae carna.das superir:ret contr¡- a concreção, cô.l:lto uin indfcio
de sua condição singenétÍc¿1.¡ ô que oco?f,e no caso em pauta, Já IyELLER
(1960, p" lI5) eccreve esterem as concreçôes geralmente alongadas no
sentido do acanra"mcnto, o que nâo ss¡ nota. na estrutura aqul ctescrita.,

Como urna segunda. hipóteoe de formaçäo, poclerfamos a,lmiflr
r¡m procêgso sisrílar aos 'tdiqu<;c clásticosrr descritos atrá*l . Nesse ca
oon teríam si<1o cleforma-clas antigao lent<¡s càlcária.s a.inda $o estãdo
pl,ástico" Pode incluÐíve , ter havido a aooocíaçãn doe dois proccssos,
crescirnentp qulmíco e cìeforuaçâo por eompuciaçäo"

Iclôntíca estf,utura. Õcorro, 20 metros mais acima, na mesma
eetrad¿" Aflora sbmente o tôpo, no nlvel da estracla, com a6 càmaclas
supef iores arc.¡ue adas " t tamt¡6tr constitulda de sflex, diferinclo da pri
meira ebrnente em tirmanho, pois <:cta, só na pa-rtc cxÞosta, .rr.du.ð"1
ca de 4 metf,oø de largura..

4,2,.?,, ó, q se$egepågl_ç9{.r!*lég¡çg, - Qo reprcsent¿ntes d.a
launa fóuoil a"nur- fi*ñäffiî.,îffit";ffi;f. ahundantåe na regiåo" res
tríngem-oe contudÕ ã ta.melibrânquíon, peixes e esplcùla.s rle esponjao"

ll.lTNDIt$ (1962) ootu<lou os 1a-melibránquio s fósscis dessa área.,
prlncipalmente os proveniente s rlo 

"ftio do fir, I4a,noel ilcreira. Primo,
no baírro doe Buoriros " Assina.la, no mesr¡to traba-lho, clois <rutros nlveis
fossillferos, urn, inferioÍ, sltua,do jirnto à margom c.líreita. do ribeirão
ürancle, ætrás do antigo matadouro municipal, À outro, na fazenda do
Sr. Ulyssee 'Turelli. ù/lenciona aÍnda um oólítô silicificaclo fossiillero,
na subida c1c Angatuba parr a. roclovla cstadual"

Nessc meslno tra.balho (óp, eit. ) rovela s<- Ì c8sâ mala.cofaun¡-
féssil pertencente à zoná T)inzonella illusa - Ple s íocyp r.lnella ca.rinata.,
s itua.d ã no rrn al-ment e n" på.iîJËãõäãïlîËr iffi
1952)" Propôs dois novos gðncros, {ftg3luÞþ e &g.dia.

i\o jazigo do m¿ì.t¿doúro, ßítuado em nfvel berr: inferlo* åo pri-
rneiro, ae conchaç e stão e)rtf,cmar:rente clcformaclas, oendo posslvel, n,r
ôntâ¡rto, conertatâr o. preclomináncia. cle sbmente uma eóp6cie, Ði4å9ågl -
1a-{llue4-,

Em noosos: trâhal.hos ile ca:mpo Þudcmos localizar numerosos
jazigos fosrtillfetoe cotyr lamclibrå,nquio s fóeseis, âcusàndo a regiâ<l
neseo porticular, extraòrclinária ríqueza. Os melhores locais cÒm Ìú¡r
lacof¿unas f6sseis deooa formaçâo aincta. não citados.na literatura, sâJ
os seguintes:

- ö'itio de nroprleclà<le do Sr" Brtrno Pue.ei no km Z0? sil.a ví¿.
Rapooo 'llvares 

"- chåca¡a tlo fir. Li:lol{o }\ery ¡râ. prépirià ci<la¡le rle Anga.tuba
na {rente da Çasa .1â. IJavòura.
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l'oto nP l8 - seção de brecha lntraformaclonal da Formação
Eetrada i\ova. Angahrba, Sp,

l'cto nP l9 - '!Diqr:e r15.stico:' na Fo;mação Estrada Nova.
Kr:r 2li da via Raposo Tavares. Angatuba, Sp,
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* Sltio de propríodade rlo 5r" A.ntonio irriaciel, pr6ximo ao
ponto aoncle o ll.ibeirâo da l-,'igueira corta a estrada rnu-
nicípal.

- Sítio rlo ir " lla¡oel Thomaz Sohrinho, l0 nretros ¿baixo
do contato com o Areníto Botucatu, na estrada municiÞâl
Ângatuba- - lJom -i3ó1'n.

- kvn 199,5 da via Rapooo T'a.vares, em um leito cle areni-
to fino iolrr 40 centínetroe de espesoura.

- 24 irrn ile .Angattrba, nål antiga €6trádâ Anga.tuba * if,a.ra.na
paÍrelyìã., I km antes clo contatc¡ cle falha com o Arenito
liocretá.ceo cohrepo nto 

"

Ëora es6as, exl6tem outf,as fiuùìèf,osäs ôcof,rênci¿r6 corn lä.û.re -
libránquios f6sseis, äs vêzee rlistribuindo-se eFparsamêntô na mâtriz e
mal conserva.doa. Noe locaís lnclicados acíma, com uitla única elrccçâo,
ocorrerrr ðs$es fósseic em nfveÍs síl icifie acto s,. f*eq{lontementô car¿cte-
rlzados por coqulna, Ílåo evídentementô produto de actrmuLaçã<r por
träüsporte, dada sua distribuíçâo caótíca" bem como, aprêcêntarem, os
maiores, principalmente, a pâfte conve?{.1 da conch¿ voltacla påll¿! ciûle"

'ls, jazígos ¡lescrítos pos À¿.]trÎ'{nliI 11962t e os cinco prirneiros
t: íta.dÕ¿J ã-crls¿m, ern igual vâríação, as r*oguinf eo eepáci,:o:

f inzoqella ilþsa Re ed
"Ëpl4hAuelgl¡¿ elonEa!g-(Holdhaus )

-ÇasJè rçlla $ratlþra i\Áe nde s

e¡ypSgCggL ç:¡rrrpq_,sj lMende s

IS¿Cgþ ôequilêfer.alis .ìrÁende s

-!lqv_ali,O e-tg:fæ- lvlend e s

4nsã.}\tÞip è9wp9qa 5¡9idefl, Mencle s

{qræeiE ssg!¡¡ïúlq Réed

Os I arnelib.rânquio s {ósoeís encontraclog no sftio ¡lo Sr. ÉJruno

Puccl, ínclue;cn gfanrlê qua.ntidä.de clc esp6cimes pertericentes o.o gônero
Çogpgjre,.qiq apresontando' no entð to¡ urn gigántísmo acentuaclo em re-
la.ção as me ilidas que se conhecem para a esp6cie.

f ít o jezigo Bituârlo 24 krn à NW cle Ángatubâ, BeT tonc. ä 
".?.,.-o.-1.g...estratigfåf icâmente oituada no tê:fço supèriof, deooa formação. Icl enti{i

c #iìo sîä:ãäîôlõirrþ.d€Ëîäiäðäl f o å e ílff ãro, a s e e guintes e Àpå c io s : T, ir¡
zolella $cotropica (Reecl) c Jacque qia. bJqgj¡jgggiå .¡lÎcnde s. Sâo cxat¡.-
1îente esta$ ao espócies toma.clac p"z .nlnÑi:nS (1952) para <lesígnar ä.

zona superior 
"

Ðèntôs € €scamâs cle pei:re são comunsn ocorrendo ègpàrsâ,rnen
te ern tôcla- a aeçâo cla formação" .Frìm alguns nfveis corrro no km 209 <ta

via TlaÌroso "Jlavarcs ocorf emr rïresmù, össös de peixes. i)c a s ionalrne n -
tê, ¿one èntrãrn-Ée el:r cl.eterruin¿do o 1eÍtos conet.ítulndo vordadeírÕe
rrb'one beds. ) Na via ¿le a.censo Angatuba-RaÞôsÕ Tavares (Trig. n9 4,
nfvel 4?) ocorre, ao lado de a'burlclante s tlentes esparsos, exempLare e

razoävelmente conse rvÍrdoe de peixos do tipo paleoníscóíde, corno o
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Foto n9 20 - ilConcreçãorr na Formação
cla via de acegso Angatuba

Estrada Nova. Km 206
- Rapoeo Tavareg.

Foto n9 2I - Nfveis calcários de
-sê no a.ílorarnento
Km 205,5 da via de
vares,

granulação efltic" destacando -
da Formação Eetrada Nova.
acesso Angatuba - RaPoeo Ta-
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descrlto por DUNKLE E SCHAFI.ER (1956), parâ a região de Conch¡s,
na mesma formação.

A dcoagregação cle a.rnostras em laboratórlo¡ propriciou a dcs
coberta de abundantes espfculas de esponja do tipo monaxônida, recilr-
vadas. BAt-,3)SA I ALi.4.nIDA (l949l', assinalam a. presença dêstes
f6sseis na Formação Itapctininga, se referem, no entanto, à tipoe oo-
liaxtais marinhosr o eue nunca cncontrarnoB nessa unidade estrati1.râ-
fica e nem na Fonnação Estrada Nova-. Os microfósseis ern questão
nao sao indicacloree de arnblente sendo, interessante' sua presença ern
eedlmentitos continentaie anteriorcs ao ù{esoo6ico, perfodo ern gue eram
at6 agora conhecidae ae prirnclras csponjas não rnarinhas.

Diatrlbueûì-sc na região clesde o tôpo do Grupo Tubarão a.t'e o
tôpo do Gruoo Paesa Dois, achando-ee cliepersa6 em tôda a coluna.
Tornam-se abundantes, no entanto, ern determlnados nlveis, principaJ
mente em siltitos grosr¡eiros micáceoo e arenitos flnos.

Com a finalitlade de verificar a dietribuição das espfculas, exa
mlnamos amostras dessa formaçâo e clo grupo imediatamente eotoposto,
provenientes de várias localidades de Goiáe, São Paulo, Paraná (serri-
nha doe Machados, pr6ximo a Mallet) e -'anta Catarlna (coluna cláesica
de 1{/HITE). Foí constatada sbmente sua presença nas amostras da por

ção aetentrional cla bacia, ou seja, Ido Paraná, São Paulo e Goiás. I'Io
çentro-eul do Paraná e eûr Santa Catarina, não as encontramos.

?tamanho varia entre um mlnimo de 0 r25 rnrn a um máximo d-c

I mm, apresenta.ndo uma m6dia constante em tôrno de 0r 60 mm. No
quadro abaixo r¡rostrarnos a va-riação em tamanho e a correspondente por
centagem de ocorrôncia rrara duae localidadee da bacia:

Angatuba, SP
äi ä"-ä upíðütJstamanho em

rÌrrn
%

Sto.Antonio da

"Þ-aä 
äääf"oi'"

em urn total de
50

Pl-?,îine.r.F-R- ;%i
ern um total de
50

f. .-.

i t, oo - l,z5
I o, ?5 - lroo
io, so - 0,75
io,z5 - o,50
io - o,zg

?

33
I
z

São normalrnente recurvadas, eendo víelvel ern algumas maie
con6ervad.ao, a prescnça de um canallculo interno. A. maior parte,
contudo, encontta-se fragmentacla.

4.3. Arenito Botucatu e tE:illrtS illrt de ¡Anqatuba. - Cptarnos pela
duãã unidades eltratigráficas visto es
Ocupam o tôpo da eerra de A.ngatuba,
impediu a Bua total erogão.

l4
66
r6
4

6

z4
6z

P

3

l¿
3l
4

reunião"*.,rrt@
tarem, lccalmente, r inte-1¡ig"i@
sendo rrresrno o rr"i11rì, o-Tãor-que

I
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4.3,l. élg!¡!e Botucatu. - Sobrepõe-se ao grupo anterior em
dlscordância erosiva capeando tôda a serra de Angatuba (Fig. l). Es-
tende-ee para o N 6empre ocupa.ndo os espigões locais até a serra Ge
ral (Fig. 2), eeja na forrna cle arenito consolidado às vðzes corïr estrJ-
tificaçâo cruzada, ou er-tão, corrro uma force cobertura rcsidual.

Inicia-se êsse :icl.o scdirnentar: na regiâo, sempre por i:rna
brecha basal corn .Ìu centfrnetros em. midia de espessura, asscr¡L¿¡da
dlecordantemente sôbre os siititos cla formação sotoposta. Cs frag-
mentoe, predorninantemente constitufdos por urn siltito ama.relado dis-
tribuem-se em urna- rnatriz areno-argilosa verrnelha (I'oto nP ??.1. Frag
rnentos de diferente litologia tambárn ocorrem eubeidiàriamente, tais
corno sflex (às vôzes oolfticoe) e de arenitos finoe. OB minerais pesa-
doe são lepreeentados príncipalrnente por zircão, turmâlina e rutilo.

Sobrepõe-B€ cssa brecha, corrro ¡á foi descrito, à formação p"L
miana inferiorrnentc coloca.da. A. superflcie deeta aeq{lância eotopoeta.
achava-se neesa época. atravessada por fendasr por v6zes, corn mais de
30 centfmetrosr preenchirlas pelos clásticoe rnais grosseiros do Botuca-
tu, como pode-Be observar no krn l?9,5 da rodovia Raposo Tavares (Fg
to ng 23 ).

ALMEIDA ( 1953 e L9641 diz não ser ilraro notar-se como que
transição entre a Forrnaçâo Corumbataf e a I'ormação Botucatu, através
de um regolito f6ssil...tt. A situação análoga na área por nós ma-piada,
nos levou, de infcio, à idôntica conclusão. Posteriormente not¿rmoB, no
entanto, o caráter local deeta feíção nâo se cornportando uniformernente
por tôda a zona de contato, oodendo rnesrno desaparecer ern poucos rrr€-
trog. Nesee caeo, a seqllência slltica inferior não apreoenta-s€ brecha
da.

É notável, na. ár"o, a caracterização dessa superffcie eroslo-
nal. Nivelou o bloco tect6nicanrente levantado da á.rea da eerra, em 6-
poca pré-Botucatu, retirando, no mlnimo, ?0 metros da Formação Es-
trada Nova. No flanco E da serra, a rïresrïra formação foi erodida tão
profundamente que o Arenito Botucatu encontra-se quase sôbre a base
do mesrno pacote (Fácies Paranapanema)r poücos metros acirna da For
mação lrati. Êete fato já havia sido asginalado por IvÍCRAES REGO
(1930, p.38).

No krn 199r5 da rodovia Raposo Tavares, ocorre a seguinte se-
{€ncia ¿,tâ a base do I'sill[ de di¿.báoio:

- Base do rrsillrr de diabá-sio e spe I sura
rn

3, 50
4,00

2,20
l,l0
o,40Brecha.

Tôpo da Formação Estr¿da Nova.

- Banco de arenito
cruzada.

- Arenito rnédio a

- Banco de arenito
c ruzada.

- Arenito rnédio .

médio rosa com estratificaçâo

fino argiloso, ¡.verrnclhado.
méOio rosa com. estratificação

fino, argiloso, averrrrelhado.
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Por sôbre o díabásío, ne6se megmo local, ocorre ainda uma
seqllôncia de l5 rnetros cle arenito, infelizrnente, mais alterado. Nota-
-6€¡ 10 entanto, 6er ôste rnenos argilosO' apresentandO au¡ôncia de

bancos arenoson corn eotratlficação cruzada'

3s grãos de quartzo clo a.renito são nempre bem arredondadoe.
Nem todos contudo, de-monstrarrr a supcrffcie fôsca rlos grãos eólicos,
embora êstes sejarn nurrrerosos, como é dernonstrado nos resultados de

anális. rnecânica cla matriz.la. brecha basal, não transcritoB nesBe tra-
balho.

ALMEIDA (L964, p. ['9) dtz não ter notado, ern outro local, a

serra da Fartura, inctfcioe dc rnovimcntação em meio eguoso nes-sa bre
cha. Em certo" if.r"i", como no km 199,5 da Rapooo 'Iavaree, á nftlda
a Orientação, em certaS faixas, cìos fragrnentOs, at6 ¡neBffIo, corn' Uma

certa imbricação (Foto n9 ?4i1, demonstrando a influência ainda que pe-
quena do rneio aguoso.

'Js bancos de arenito corn estratificação cruzada, salientes nos

aflorarnentos, pcla sua regularidade de espessura, indicam tarnbém a'ção

de correntes aquoeae (Foto n9 ZS).

Essae observações, n.. área mapiada, nos levaramà conclusão
de que na aerra J" etg.tuba sbmente estã presente urna fácies aqoá-ticu-

p^râ essa formação. 1. alter ação e a reduzida espessura-da seqtlênc!¡
lr 

"ugiâo 
( 30 a åO metros) não no6 permitiu a identificação de urna fá-

cies tìpicamente e6lica.

A designação dcss¡. fá.cies, a que AL¡IEIDA ( l?54, p. 2) atri-
bui a depóeitos de origern sub-aguosa., parte coluvia.l ! Parte aluvial, é

Firambåia. C te^rrno iradicionalmente empregado e várias vâzes discu
tido na literatura, á aqui eûrpregado segunclo a definição de ALIvlEIDA
E BARBDSA (l?53, p. 60) o. r.r. dcsignação corrro fácies apoia-se ern

ALIúEIDA (l?64, p. 90).

\VLEZZALIRA (1965 , p. '19) encontrou ern aflorarnento dessa fog
mação, krn l?? da rodovia Ila.poso .Tavares, conchoetráceos a-inda não

identificados. Ncssc câso, a fácies Santana tambám coïnParece na. regiä

r)A.renito Botucatu é cortado irregularrnente por um rrsillrr de

diabásio, constante crn tôcla a região da- 8erra.

4,3.2. rrsillttcþ Ansatuba. - Em todoe os trabalhos právlos que

versaramsôbreã"l,ffipointrusivoconfundidocomum¡loc
derrames basálticos da serrâ Geral (lv()RAES REGù, 1932, l94l;Ì/IENDES,
t ?62 e A |-,MEIDA , l)641 ,

Durante nossos tr"b¡.lhos de carnpo' as observaçõeg feitas, -prín
cipalrnente ao longo d.a ro<lovia Raposo Tavares, noa levou a conclusão

de ser o corpo básico na realidade, intrusivo no Arenito Sotucatu, apesar

de suas caracterfsticas texturais e mineralóglcas.
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Foto nQ 22 - Seção de brecha bagal do Srenlto Botucatu.
Angatuba, SP.

Foto n? 23 - Fenda no tôpo da Formação Estrada Nova
preenchlda pelo Arenlto Boh¡catu. Km l?9,5
da via Rapoao Tavarea.
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) arenito tå"nto no contato eupe rior comÕ no inferior do rrsillrr,
rno¡tra evldentce cfeitoc da açâo clc urn:mctarnorfismo termal. -Ii m
certa.a zonao do cont¿to aprcsenta o arenito, em arnbas a.9 posíçôes,urrra
bclle siina disjunçäo colunar, quc errr.. observaçäo aprcssa-cla chega-se a.

atribul-la ao próprio colpo básico (.Foto ã.6 e ??),

trcsa feição não se manifeçta ao ì.ongo cle toclo o contato, exís-
tíndo grancleo trechos corn ausôncia total d.a disjunção no arenito. Cnde
se apvosentaïn, vasiam um rtú.mu ro de f¡.cc¡r e ta.m.1nho. Apresentam-
-se sÕb a0 forrna$ hexagona.l, .r:entagonal e tetrå.gonal, ì.s v6zes coìTr a6
faces recurvaclas cxtcrnarnente. 3âo ser:npre oblfqua s ìr eetratificação"

Sua posição em relação ¡ìÒsi coRt¿Ìtos pode ser o"uase pcrpendi-
cuf ar, como na base do rrsillrr, no krr¡ 204 cla via Rapooo lavares (I¡oto
n9 26) ou então apre senta:(ì-sc inclinedac como no krn 203,5 cla. mesm,a
estfadâ ào lad-o de urna- nequenâ capcla,, desta vez, no tôpo clo megmo
corpo intrusivó (11'otÒ ng Zr?}€ .i),rtcdimos nesse local âlgun1äs inclinaçôe s:

58e IIS!
6r"e r!I*\8.

6"1e u
Ê09 NNA

Vertical
709 nli\fE

A ínfluência. do corpc inf rusivo no å"ren¡tô hospedeiro a ÒIho nu
chega a 2 metros d.o cÕntâtÕ" -4. 1, ?5 rtetros do ccrnt¿to, o åïênito åin{lâ
apresenta uma eôr arroxeada, senclo rliffc dístínguir os grãos indiviclual
rnente com auxílio de uma lupa de bolso.

) exame mictoscópio dessas arnostras foi ern grand.e parte cìífi-
cultado.oela íncoerôncia advinäa d.e serr e$tadó de alteragäo. As melhores
obrøervações só pucìeram ser feitas ern seçõcs tlelgada-s clas pr6prias co-
1.unas " 3 exame microscépico ¡Jas 1âmínas confirrrlou a. obsorvaçâo de
c azïr.po, pois quanto mais próximô clo contato,menor a. porcentagern de
grãos com a. formà origínal, arrctlonclada, auilróntarido o nárnnrro de grãos
com textuya Butufacla.

A s lâmina s ile algu:rna s coluna-s rnostf ä.ût qrna Íntensa recristali
zação rlo arenito, sendo sbmente clistingulvel, clo tota.l, 25To d¿ gyã.oe
aincia arreclondailos" ls ?5% restantes são constitrrllos por grãoc r¡arci-
aknente clissotvidos prósos à. uma. massa de sflica íntersticial. l..,âminas
hexagona.is de quârtuo dispetsas na. matriz dae ffIesrnas seçðes delgadas,
sugerêrrr a- forma-ção n. épo.u, de triclímita, com posterior pseuclornorfr:-
se"

Vírios trabalhos existern só-Lrrc rlisjunçâo colunar crn ¡rcnitos.
ffoi clescríta. para o préprio Arenito Br:tucatu por lSJCRNBüRG et al .
( I ? 6a) e mencionada no .l'renito ]5.urnas, e.m contàto com rrm dique de
rtia.båsio, por T'ETRI I FIII-I'AR ) (It66)" gpnY ß SA Lû l!{ON (1964),
realÍzara.m unr miúucioso trå,balho sôbre a ocorrônci¿. dôsses prismas
em arenito triåssico, hospede iro cìe u,m trneclçrI vulcånico na Ta-smáni¿,

Cs mesmos ¡.utoreð (op.cit., p, 517,1 a.dmitem em Êêu minucig
so trahalho, qmä tcmpêratura. ,Ce I 000? C para a. {uaâô pa-rcial dos corn
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Foto nP 24 - crientação produzida por coraênte em fragmentoe
da brecha ba¡al do Arenlto Boh¡catur tftr lggr i da
vla Rapoao Tavareg.

lt-
lo

Foto nP 25 - Banco de arenito com estratlflcação cruzada da
I.ormação Botucah¡; .l{m 199,5 da vla Rapoeo
Tavareg.
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uonentes dessa rocha-, sencl.o que ã.s esttutuÍ¿\6 otigína-ram-se Por cÒntr¿

çao no re 6tr ràrr-)ento, a urn¿ temperatura igual à metacle da. de fusão ou

ãeja 5009 C. Seria.rn ÞrovenÍentes cìe âjustes estruturâ.is devido à exÍe-
tencía cle um¿ fase lfqui<la. Fara exolicar o pÍocès€o de tr¿nsfer6ncla
clo calor apoia"-se ern uma origem rnista, tanto por condução corno por
convecção. f)ão maior ônfase à esta última, negando que a Ínesma tr¡ìns*
ferência- seja feita por radiaçåo" A fa.lta, cle continuidacle das coluna.s ao

longo rlo contatoo bcrix como a vatir,.ção clo tamanho das mesmas, 'e atti'
bufd¡r à diferelrça.s na 1ítologia e espe€sura' dos estratoe origtna-ís.

Em aclenclo ao rrre ctrto tr¿-ba.lho (idem, ldem, p.545\¡ esclèvern
não achar a clesidratação a. cau$a inicí¿l da. estrutura colunar nesses a're
nltos" A perda cla água Ínteroticial e a pequena mudança- cle volume da"

arglla rlurant. o apóã o a.quecimeirto, nâo causaria-m uma contração sígni
ficante. Ëesas eslrutura-s *ío rãras elrr contatos de baírca ternporatürã,
sugerincto â preseriçà cle uma fase lfquída, que por: contrr-çâo pfovoque
f raturarnento.

trtrae feições, no óntanto, além clo efeito terma-l descrito ací-
rna, a.poiam o .urái"r lntvueivo cìôsse corpo báeico. No km 1)?,5da via
Raposo Tav¿res o diabåsio mô$tra contêtoô sínuosos com o arenito srxlJg

rÍor, além de muda.r rãpÍcÌamente sua posição, acava.lando um banco de

arenito (Fig, n9 6), tl.anCo a. a.oardncia, em e:çiiLme menos rigorosoo rle
estarrl.los cliante cle uma fa-lha. No krn 206 cla mesrna rodovl¿, o diatlásio
1ança uma pequena apóÍis. no arenito cla capa. No mesmo local, é visl*
vel seu contå.to irregdar (¡'ig, nP 5).

Ramifica-ções não são râras nêsse corpo íntrusivo como no krn
205, na. variante para a estação cle -Angatuba. oncle Bode-se observar urn
pequenottsillr! subeldiårío cor¿ a.pôna6 30 cm cle È6p€ssurå, lntromísso
no arenito infetior 

"

f 'rsílltr dc dia-básio ó rnr¡ ito irregular ern suâ e{tltessura e Õofi-

tatös estando longe tte se assemelhar ãr um corpo regular de fovrna tabu'
lar (Foto n9 28.¡"" Va.ria cm èspessura entre um *ftti*o d.e t5 ä um má-
ximo rJe Z5 rnetros, nÂo oculrnlo ':osição fixa dentro do c¡rpo hospedei-
fo.

ll ic ro s cbpicamente .rpresenta texturå. sub-o{ítica' ac-usando, às

vôzes, presença de matória vftrea-. sua cornposição mineralógica não

foge à normal para os diabásios cla bacia ti.o -Ëaraná, predominando pla-
giãcláeios (labrad.oríta.) e piroxônios (augita) êm ums. mesóstasis intleci
f rávet (f eld sp a.to ? ) "

l..4acro ocbpicamente possue texlura- fina, mo stra.ndo conotante*
m.ênto a Þïesènçó. äe amígaa^las" A.Ðre eentr'¡ em certos loc¿-Lis, xenóIitos
de ¡-renito. f s ca.racterlstica s tnact:o e microscépicas, principalmente
ctepois r1os tral¡alhos <le RUIjGG t l¡.l\NÐlRìl$ (1965) e l¡¡ERNIOK I
'f-l.bÍDIM (1966) sôbre iliábasios amigda:cicla.is, nio scrvern' c or'nì rãrräs
*r...çõ*", comc, ci¡,ráte r clistintivo eì1tïe umã rnau"a fgnea, básica' intru-
siva ou extfusivåì., I nrolhor critório ostí a nosso ver' nas relações d+

c¿r]clpo.
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Foto n9 26 - Disjunção colunar no Arenito Botucatu em contato
corn frsilltr de cliabásio. Km 204 ða via Raposo Ta-
vareg.

nP 27 - Disjunção colunar no Arenito Botucatu ern contato
corn t'sill" de diabásio. Km 203 da via Raposo Ta-
vare s .

-lm

l,

I.oto
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A situação na ír.o mapiacla não deixa dúvida sôbre o cornporta
rnentÕ e str ¿rtigr á,t;c o ta.rrrhån irrogula:r cllô¡ çc rro lll " " .Ao l{ c imedíatamen
te a W e ,!! ile ngatubâ' ocupa o.li¿-báuio o plano du conäto entre a Foî
rnaçâo Ii stra.cla Nova e o 1\ renito BÕtucatu¡ passando gradualmente p,ara
o arenito superior, abanclon;'nrlo sua posiçâo anteríor. Êssa situação
tracluz-se inclucíve no rc16vo, que muda de euave e ondulacìo no primei-
ro câso pâra urna fo¡rna a.centuadamcnte e scarpada no segunrfo.

A fig" ? A, re,':resenta, e squemì.tic amente, o que eetá exposto
e¡rtre os km 207 e 20) cta .Raposo Tla.vares. 3 grande dique que cof,ta a

årea estudada de 5V/ pa-ra NE, possui um compotta.mento espacial que

o claösifíca corno o provávcl ¡limenta-dor do "eillrr de -/ ngatuba., que nes
se trecho, á dól. aeparado, por Þoucos rnetros na' vertical.

Na rrresrna fíg. ?, no esquema inferior !, tentamos vísualizar
corn os dados de ca.mpo clisponfveis, a situação â teríor à erosã-o qué rê
duziu o conjunto ao nfvel a.tùal (A). Þode-se observar aqui' que â trans-
formação dêsse corpo lntrusivo de discordânte para concordante foí gr?.

dual, se bem, que nem sempre ocupa.ndo homogðneamente' os inesmoo
planos estratigráficos.

-ê,' Ll'zIE IDA (l?5a, p. lB) dtz que os derrames basáltícos, no Ëq
tado de Sâo Pa-ulo, sbmentå tiveram inlcio qua.nclo já existiam no mlnimo
lZ0 metros de espcosura cle Areníto Botucatu. SPRY & SA LÖJ\4ON (1954)

ao descreverèm ô rrneckt' vulcânico da Tasmânia, local.izam em s€u con
tato S*, uma entensâo do cotpo scrnelhante à um rrsillrr" Ern cálculos bem
arrazoados demonstram não ser necessários maio de 100 metros de co*
beïtuîâ pa-f,¿)- \¡rrì teto ter cr:ncliçôes cle aguentar a intromiseão de urn cor-
po básico, sern rompimento. Para o cauo e "peoffico cie-.É ngatubâ, mestno
sern aclmititmos uma ptetórita cobertuta ba sáltica, terf¿mos condições à
ápoca cìa. intrusâo, para qu..houvesse urn teto suficientemente rlgido para
resistf-la-.

D/.(I,]1.F.I I GIRARDT (1962) e MENDES ß r'uLrr,ARO (1966' p"a0]
dee ctcve tam um trsillrr de cliabá.sio no I renito Botucâtu, respectívamente
no muniefpio de lgara-pava., São Pa.ulo ê .'ânto .Aritonio ila olatína, Paraná,
.Acredita.mos que novos exernplos serão descobertos no futuro.

a. , ¡\lufiåq. - )cupa ¿.e á""a'" topo grà fic l mcnttr aplainadas tru
ent,;o restring"rn-.t. ä zona- imediata à calha doe rios. Sâo normapnente
constitufclos plor depósitor¡ cle; a.rei¿ de rnédía a flna, com alguns nficic
glo s eeiro s retrreeenta.dos pelos cascalheiro s, formados quase excluoiva
tne nt,: por ollex.

Nas várzeas a 9y € 1V 'J.e Angatuba, argila rica em matórla or-
gânica irnprÍme ä ôsses sedirnentos c<ìr escura, ocupando á.reas fteqtlen
terr.ente alagadas.

A análise rnecânica clas ¿-rmo¡1r¿,s tiôsses depósitos, tevelou fa,
'l-on Í;rteressantes que, cle certa- forrnù; i::¡.chzem as cotdiçoeB a que ê6tâ
nujeito o curso <ìo rio que os {orrnotr. Ana-.lisa.moe elgumas amostra s doe
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Eig- 5 - Esquerna da faceSdo barranco do km 206
da via Raposo Tavare s "

Fig. ó - E squerna da face S do barranco entre o
krn 199 e 200 da via Raposo Tavares.

O)

I
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aluvíõe_s dos trôs rios princí1:ais da. á-reao Faranapa.nema, Itapetininga
c Guarói, que sálo os formaclorcs dos rl.cpósitos ïïì¿ris significativos.

'la resulta.doc nostos e.m gráficos (histograma.a ê curvas acumu
1¿tivas) rnostrara.ñt que os cJ.<lp6sitos clos cl.oís prirneiroa rios, que na.q-
cern nô crietal.ino Þara ilopoís perrorrcr oo sedirnentos paleozóicoo, são
bimodais. Tra<luzem aûsirn.a <iuplicidade de fonte. Já o rio Cuarel, que
possui todo o aou curso em ár.a eedirnentar, apresenta uma sedimenta-
çâo unimodal.

A cornposiçâo rninera.lógica d.êsses depóeítos é variåvel revelan
do, também, de certa forma, a contribuiçâo da fonte. Separamos com
auxllio de Bromoformio, a fraçâo leve e pesada das arnostras. Examina
û\Âð a composlçâo rnineralégica clas dua s frações a intervalos granulom6l
tricoe compr€cndidos entre 0, 125 mr¡r e 0,250 mm e 0,0?4 mm a 0, l25mm.
i)s resultados sâo, no entanto, apresentados globalmente, visto nâo oer
ôsse urn e6tudo de cletalhe.

Rlo Þaranapanema: fração leve: quartzo, feldspato (de B a 13,/o)
c fr a grn eãIõ-s d. ;1""; f""ção p.iad*: magietíta, turmaiina., zircão, cia
níta sillimanita, andaluzita, clinozoisita, grânada, brookita¡ anfibólio,
estaurolÍta, rutilo, epicloto a- anatásio"

Predomina a rnagnetitâ. seguida. pela turmaLina e zircão. Ccorre
ainda nos depósitr:s dôsse rÍo, a muscovila, que não ¿paÍece nos outïos
dois, Apresentam-ae tanto bem arredondados como idiornorfos"

Rjq Ìt+p.l¡gieg_A-: Fraçâo leve: quarrzô e fektspa.to (t%); l.raçÃo
pesada: turmâlín¿r, anfibólio, rutilo, epidoto, cianita, sillimanita, zir-
cão e rnagnetita.

Nesse rio, dornin¿r. a- turrnalina e a.nfibólío, ocorrendo o zircâo
em pequena quantirlacle.

Rio Çuarcf_: lraçâo leve: quartzo, feldspato (ern pcqucna quan-
tidade) e agregadoo de sllcx; ìf ração pesarla: zircão, turr.rralinâ, granacla,
rutilo, o.nfibólio c anatásío.

Predomína nésse curso de água o zircäo ern grande quanticlade.

- A turmalina ocorrc em
rro s Paranapanernâ e ltapetininga.,
tos do Guaref.

'ïirarnoe ã-€ açguintes observaçoeo

- Granada-, estaurolíta, clinozoisíta. e rutilo ocórrem em gra_n-
ile qrrantidade nos nluvíõcs do ParanapancrnÂ, que apresenta ainda a ex-
clrrsivicladc da presença- de brookita.

O zircão é raro nos clenósitos rlo ltapetininga.

alta porcentaBem nos clepósitns clos
diminuindo suâ presença nos depósi*

d.o s dados obticlos:
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- A magnetita preclornina .m núm..o ern tôdae as fra.ções oesa
t{as doe trôo rios, com exceçâo da fração o,IZg ^ 0,250 mrrr do rio lta-
petíninga,

Os depésitos grosseiros rcpresentados pelos cascalheiros' re-
velarn contribuição das*rocha-s cilcuntlantes ao dLpósito. São constitul-
dos dorninantementc por fr:agrrreulos c1e sllex, a n'¡aioria provà.velmente
peït€ncentes ao Grupo gassa Dois. São sempre.p¡esentes ¡-6 rrbonecasrl

å. 
"í1u* 

cla Formaçâo lratí. Atingem ôsscs clep6sitos z:t6 z,20 metros de
e ðpe 6 aufâ .

A espcssura dos aluviôcs ó va-riåvel. Nas proxirniclades da vl-
la de Campina clo llonte Alegre, rnedírnos 6 metros para o depósito ãltl¡al

do rio P¡,ranapanðrna., Crio õuarái ao N, 6 o que aprescnta rn¡ior årea
coberta por ¿rluviâo ' excedendo, em certos lugares, 6 metros, nâo atin-
glndo, no ehtanto' o dôbro d6ste v¿lor.
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"

Na rcgião rnapiada é comu*' a ocorrôncÍa' de corpos rochosos de

ootot.ru ïl.J"i,- ut;o- i*''t{ot*^' cle trsil'lsrr ou cliques' Variam enormernen

;;.;;;p.;"ura, dåsde centl:metros a vârías dezenas de ffietrÕs'

Nos corpos rnenores ' o estaclo t1e alteração norrnalmcnte 1ão 
peg

mite maiores oUu.".,uçõ*u uôb"o u' te*tuf,a' irnpeclindo por outro t"l:1 n

conhecírnento .le Buas compo-siçõus mineralógicas" Nas arnostras que pe-r

mitiram a con{ecçao ¿"""äãããi ãåLgadas ' veii{icamo6 6er a textura (sub-

ofltica a ofítica) u .o*oouicão minãralógica ptàticamentè conetantee ' va-

riando sòrnent., ooan'o'äTäilil ;;"" :;ioì " 
p" u u 

""tu 
s' Â compo s ição

ä'liåt"i'ir"îiiäãl"'rt" para o rrslllrr de Angatuba' ele modo quc em noe

sa táoida descrição dô;";'"';;;p;u ¡âuito"' no-s deteremos' principalmcr

tu em' suao caracterfsicas externas'

NaviaRaposoTavares,a,{cleAngatuba,entreoskrn2.0?e-209
(1¡íg, ? ¡ì,-¿ ""ri";r u uoãtooâo'¿u åîóliu"" do grande cìique de direçao

sw-NE" Êste antigo "";;;;; 
Ji*å"t"çã" doi'sill"' mergulha gradual-

ffi;.;."ild;;;ú-;;cn. vez rnaio Ãl'vadoe' atinginclo 56e a'o nível

da estrada no km 208 tftt" "S 
29 )' Possui ôs-se rnesrno corpo na area' es

pe66uf,a irxegular, "u*i""ãt 
u* 5ô metvos a VIpara poucos metros a Eo

No km 20? d-a mèsma' ':str¿lda' urn pequeno aiQue;11 t'-l-t--T"*t""

de espessura, totor*nniu ^iitto¿t' 
ocr¡pa o plano de urna falha normal q"e

versa, com 5 merros;;;;j;i;. (¡;ig. ¡i. Sua <lircção é t'¡6sçn' rnergtl-

thando 4?9 para NV'f . $ rneiros í;tntes' um pequcno ,.l iquc com 40 centimg

tros de esÞessuf,¿l, nao conseguiu vencer t Ar*t'ito Éotucatu terrrrinando ä

2, S rnctros do nfvcl cìa cstracla "

No km 209 cla mcsm:: estracla' trôs grandcs- d.tçt",::. coTa::1 s'9

dim.ntou à*r lã.ttn.ção,Ìistracla Nova, sendo que os dois últirnos' mars

ocÍclenta.is, näo a.trave s sanr ínteirarrrentc a seÀüênciâ e:cposta deeta f o rrn:l

çâo. oprim.ito aiqoof o t"'''iu oriental' "pr.Å""ta 
clireçfio $?8Q' mer-

gulhando ?59 gE " 'roi.ri" ï""t""::" o{: 'Jisformee' 
apresentandor $ros-

so motlo, forrna elipsoícla'l ' sem d'ircção e rnergulho defínidos em seus

contatos. ruto int*""ui^;;."t;t" 6såes três diquer afloram sòmcnte n¡

face S do barranco, ";;;;;"¡,j "a. 
{ace !{ u suco$uâo normal dos ritmitos

rru""riïn*o ", rararnente cortados pot pequenos (I0 cm) díques de diabasio'
'[ou 

pouuo* eventualÈ1entê :l rrsills" "

Na antlga estracla estadrral f ngatuba -Par*o''not'u*o '' 500 ¡n-etros

antes do rio Guarel, ffi""il;ï; 'iitrtå-oi" ' totalme 'tà alterado' com I

.,,etro de e'pessuîa' ";;;;iú*;nte 
os "edimentitos 

permïanos ' sua

Jit.ção é Ni2U senclo quaso vertical'

A E de Angatuba' 3 km I NE ¿" bairro do Bom-Bom' aflora urn

dìque quase.ro"ti"or, iää ãiìãc;" flfff -.ssE' cortanrlo rochrs cl¡ For-

m;rçâo ästrada Nov¿' 
"; ";";;;"' í' ffiu-ot i"I-" acusta mâtcrial vltreo ern

era-'',e microscopico' ¡:"""J;;;"ïe ?0 rnet¡os de la'rgura' com "o mf

nírno 500 frrctro s de extengao"

rótna:- 6?
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.

troto n9 2B - ConTato irregular ehtfe o töÞo do I'sillrt de
diabásir¡ e o A_renito Botucaiu. Km 205,S
tÍa vía Rapaso 1lavarec 

"

&l!ø,;il.i åi;*n.*;,,',,:.,,,,,:r.r,. 
ì, :. - ;l

Foto nP 29 - Contato e ntre diahásio acima, e a Formaçåo
Ëstrada Nova, abaixo, no km ã08 ci¿ vír R"a*
poso 'ïavares ,
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Foto n9 28 - contato irregular entre o tôpo do reillr de
diabásio e o Arenito Botucatu. Km ZOSrs
da via Rapcrso Tavaree.

ld.àì?¡¡¡¡

Foto n9 29 - Contato entre diabásio acima,
Estrada Nova, abaixo, no km
poeo 'Iavares,

e a Formação
208 da via Ra-
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No baírro de Salto , à- s margens do rio Paranapanemê, a. S da
viia cte Campína do ì,rlonte .ô.legro, urn imponer.te Billltrde dtabÁ-cio pe*
netrou no contåì.tô clo Grupo Tubaräo corn â Formaçao lrati. Näo foi pos.
sfvel rnedir su,r- eÈfressur¿, r.:ois nâo se oht6m fãe ilmente setrs contatos 

"
Sua posição foi in{erida co¡n b¡-se na sucessão èBtratigráfïcâ.. Forma,
contudo, im1rortante barreila no curso do mcsmo rio que o transpðe em
larga faixa de correcleíras.

lfequenoa corÞÕs intrusivos, tanto eob a. forma de rlsíllgrt comg
de diques, ocorre m :f r eclt{c ntc me nte na árca" fluas espessut"â6¡ rio ên-
tantcr " geralrnente da ordq-'rn <le céntlmetros, rã.rârÍente ultf,âpâsßande
0,5 mettos, não permitem .r. :r.rrre scntaçåo no lrrapa- geoiógico"

\4plQ.Lrtq,f fi{lëg, ga",*¡S9. - A açálo tormal dos cliabáçios âôbre oe
sêdimentítos enca-i:rante s â, na á.rea estuclacla, mâi$ coffrum e cle certa
forrn¡. rnais violenta clo quc nnrmafmente ó estabeleeiclo para ôoses cor*
pós intrueivos. Não so þorlc oxcLuir, no cntanton c) fàtó dci quu, em árøe
onde ôsse ofeÍto se fa.z mail rcprcsentativo, exïetem condÍções especíais
nern aernpre enconttaclag na f¡.ix¡. sedirnöntar cla bacia clo.Faran,i..

'.llocal mais a-tingido por ðose tipo de me tomorfisrno encontra-
^co no krn 20? d¡r vía li.a.posr: 't-'¿tvítreso onrle os sedímêrititoE da .Fotmaçã,:
Estrad¿ Nova enccntram-se enilureciclos e dobrados, efiI urrÌâ faixa. de 52
met¡oo (Fig. 3 e {otô n9 5 )" Sob a açâo de esfoïços lateøio. conjug¿.los
com a ação da tomperätura, corno já foi descrlto, formou-se verdadeiro
rrhornfelsr', onde as lâminas alternadas sfltí.as e argiloeao apresentam-
-së cóntorcidas (Iroto n9 3l) ) e o pacote intelro formou urn åntíclínal e unr
sir¡clinal locaie (I'ig" 3).

.ê anålise microscópica dôste sedimento rn€tamorfoseado, foí
dífícultada pèlð. gr¡tnulação cxtrema.ynente lina da rocha. Suspeltou-se,
entf,êtanto, da presença, de cliopcläio. Urna arrostra examínada aô rä.ío-Ë
conflrrnou â presençà dôste rnine¡al, acusanclo airrda quartzo, feldspato
potássíco e grandda (? )" A prorsença- do rliopsfdio, provenle nte do meta-
morfismo clc al,gum leito clc calcário clolomftíco, flos dá id6ta cla tempera
tura mfníma à âpocr da, inttu¡:áo, ou seja acíma. de 850?C.

Êste va1or, ccnjugaclo a.o cfeitc¡ c.lo rrsillrlde Angatuba no Areni-
to Bôtucatu¡ corn a formação de prismas de ateníto, permite quc se ad-
mitâ temperatura. clcvarJ.a ncsses cóntãtos, pelo menosn na região de AS
g a.tuba "

No caso uop.cfÏico clescrito acirna, a paÉsagern C-o dique a rrelllrl
aliaclo ¿L outro cÕf,Ëc bå$icö mais abaixo, apófise do supracitacìo clique,
fez; com"que essa porçäo cla Formação Ilstïädä hlôva {icâs6e pràticârnen-
te ilhacla. Õntïe â-$ maõsa.G fgnea.o báoicas, eofrenclo, entáo, forternente
com o calor clela.o desprendÍtJo"

No dique STÍ :N,gr o grancl.e responsável por ðsse mëtarno rfi rill"ro,
i. ¿o,murn encontraf,-se Trlocos dc eccìirnendtoe da Formação llstrada No-
va em moio a- mâÐsa bá.sica. (lîoto n9 31). Tanto nâ via cle acesso para
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Foto nP 30 - Eetrada Nova dobrado pela intrusão no
km 20715 da via Raposo Tavares,

Foto n9 3l - Pactrte de eedimentitos da Formação Eetrada Nova,
eùglobado por trique de diabáelo, nae imediações do
krn ?03 da via Rapoeo Tavareg.

0 24cT-{
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Angatuba¡ comô Ra estf,ada que vèi desta cidade para â estação da å*ffi.
pode-se v6r nìtidamente a blfurcação do dique, què lresseð dois locaie en
gloUo* faíxas de sedirnentitos daqtela formaçäo' l-ora dà Á.rea cto Anga-
tuba, pode-se tamb6rn observa.r fato semolhante no km 25l da. via Raposo
Tavare s.

Im situaçðeo norttrais o rrcozimentorr do oedime ntito encaix¿nte
6 oempte retluzido, geralmente rnenos de I metrô do contato. Adja.cente
ao côntatö e superir:rmcnte nô caso das apófises (Fíg. ? $), as camadas
ssdimentares achå.¡n-oe seïnprê perturbada's, rrn rgulhando com ánguloo
maís altos, ou então apresentam*se visìvlrir"rente onduladae"



üs princípa-is nlveis silicìfica.dos que afìlora¡n na ár"a, conc..-
tuindo mesmo um clos f¿rtôres que comandam a escultura-ção do rel6vc o

Ëftuam*se na Formaçãn Irati c na l.rormação Eotrada \lova, re¡rrcsent¿rr
do a substituiçäo rle ¿ì.ntigc s nfveis calcárirs 

"

A eílicificaçâo, no entanto, nâo se restringe a ebmente essa.s
cìuas formaçöes, ocorrendo tamb6rn em arenitos da I.ormação Botucatu
e do Crupo Tubarâo, oncle ígualmente causarn e:cÞyeseõee sällenteo do
relêvo, representados, respectivamente pelos rnorf,oÊ tla Conquieta ao
N e do lrMa.ndaçáia ao S.

C problema da silicifica.ção dos sedimêntos da Bacia do Par¡nå
já foí tratado por várico a.utores" T EINZ (1938) a atyibuiu ao rrretaãso-
matísmÕ provoca<lo pcla sflica- juvenil proveniente cle soluçôes reslcluais
do ínterrso vulcanlsmo básico que aesolou a. f,egião no Eocretá,ceo.

Näo pretendemos nes$âs linhas esclarecer a gônese da siJicÍfl
cação, mesrno pof,que fugírfa.mos €ì.o escopÕ d6sse trabalho. I\¡ôs6Õ Õb*
jetivo ao tocârmos tåo fa.scinantc i:rs sunto, é contribuir com novos da-
clos que tivemoe a oÞortunidaclc cle observar no levantarnento geoláglco
da área.

A. silicifícação n¿ áreit ocórre de duas maneirasi €ubstítuiçãÕ
total dos cornponentes lrrá-exiotentes, ou então, n.presentâ-se com uma
rrsílicificaçâo interstlcir- ro como definida por LEINZ (t93S)" No primej
ro câso formarn-se os leito¡¡ de sllex tåo comuns ns aflora,mcntos das
Formaçôes Ilstrad¿- Nova- e lrati eo no segundo, encontf,a,rnÒs sÍltitoË e
af,enitos silicíficedos Cô Crupo Tubarâo, Formação Itretrada. Nova e Are-
nlto Botucatu.

Rt¿ionalmcnte, salientam-se na topografia trôe nlveís de e llex,
pertêncêr¡tcs à Formação Ëstrada Nova, jå demarcadoe por MËNÐIìS
(1962)" Ern perfis auxiliares que levantamos nos flancos N e S cla serra,
vcrifÍ-c¿rxros quu ôss." nfveis rep:eoentam anda"ree topogrã-ficJs loc.ris,
que nao possuern .:t mesrna posição estratígráfica dcntro cla formaçâo e
nêrn ¿rpf,e sentarr¡ lgualmenter grande extensão na horlzontal" Õomo eìs-
ses nfveis represent¿ìrn a substituiçâo de rochag carbor¡atarlao pré-exis-
tentes (LEINZ, I93Bl , a sfli.o substituiu, provàvelmente, nfveio calcárioe
lenticulares, dentro cleeoa oeq{lência litolégica"

Da anålioe ¿la coluna estratigráfica do poço El-ld¡, vernÕa qu€
existem t2 nlveis de sllex na Formação Iìstracla Nova situanào-se, grosao
mo<ìo, ern 5 slstemas de trôs rrfveie, at6 a profundidacle de ló2 metros 

"Acr"edítamos ee¡ern ôsees sisternas, resultantes cle algum mecanismo cf-
clico de oedimentaçâo, oo r.oponoávcis pola aparente continuidade, ou sg
melhança, de sempre trôs nfvein serem ressaltad.os na topografia, cle rc
giôcs onCe ¿flora. cssa fornração.

Na mesrna coh"rna porlernos verlficar que o sfl"x ruaparece à

6 - srLrcr-'ICAçÃc
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profundídade de 250 metros, já na.Formaçäo lrati" Ocorre díssemi. -lo
Drãtica:"nente por tôda a forrnaçâo, agrupanclo-oe, no entâûto, cl¿ me rnå,
m:rneira, em trôs sistcrn¿rt inte rca.laclos entre os folhelhos, situ¡-clos Í)o
t6rço superior, no:rneio e na. ba.se da formação,

A aus6ncia cl.e nliex nos r:r.ir:re iros B?, 3 metros d-a F ormaçâo
Estrada lrTova., nessa coLu¡r¡., ó por nós a.trib.ufcla ä preeença ì;nic¿mente
de siltitos argilosoo c arerìosos e de algurn arenito fino, rocha.s qlre nâo
eão usual.rrrente afet¿d¿s pela- silicificaçõo"

. I-og<¡ no inlcio. de nossos tratralhos de campo, vimos ser impra.^
ticá.vel o uso clðsscs nfvcis de uflcx como relerôncias pa.ra levantamåntos
estf,uturà.is, corno ha.vie-m sido usa_dos larga-mente no paooado,

BARBOSA E Gûj\4fì 5 (1958) correlacionaram quatro nfveio rle
sflex da região cìo rio Corurrb¡.taf, com quatro nfveis d4 região dc Anga
tuba, clesignad,os qelos g.ólogos clo CNp (t15Z), camo p, l¡, M, e !.
Ësta correlaçâo não Þode $er rna"nticla pelas razões e *aruð*n ã.i*il,

')problema. cla ida<le da silicificaçåo nos surgiu ao verificarmos
a presença, na brecha basal clo Arenito Botucatu na região, de fragmen-
tos de sflex, alguns oollticos" Êsees fragmentos estão em 

"ou 
*"-io" p",

te alterados, mas noð menos Íntemperizados podemos observar incluslve
urnê cå,ractè rfetica fra.tura conchoidal.

levantamos a seçâo geológica abaixo, na calha de um c6rrego
na zÕnà de contat o entre a lrorma"çâo Botucatu e Estra.d.a Nova, no km
l?9,5 da via Rapooo Tavâres:

I'orro
- Êrecha., corn :natriz areno^argílooa averrnelharla;

fragrnentos abuncla.nte s de siltito amarelado e
sllex cinza. e sbranquiçat{o. . ",. .60 cm

- ¿,renitö argi.looo avermelhaclo, com raros frag*
rnentos de siltito e.m¡relacl.o. . ".13 cnn

- Brecha, com matríz areno-argilosa avermelhada;
fragrncntos de siltito arrrarelado e sllu*. ,.. . .. 30 c rrr

- Arenito fino, larninzr.do, corrr côres ama.rela.das
c avermelhadêo. . . . , ...35 cm

- Síltito a-rgiloso, z',pa renternente maciço, averrne-
lhaclo,. .60cm

- Sltex cinza esbranquiçado. .. ... 22 cm
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KIIAUSI<iIP3'(1959), afirma que a solubilidacle da sflica aumen
tã. com a elevação da tempera.turi¡-, ma6 é pou.o afetada por rnuclanças
de pÈI èntf,e 0 e 9.

V/nRNlCiç (1?úó) a.dvoga- ser a. silicificação do Arenito Botucâtu
na quadrfcula r1c Rio Claro. clcvida a mudança cllmática acompanhada de
variação de pH no clecorle;,do r,;mpo geot6gico, adrnitindo para 6'sseo fe
nômenos, neotelciá.ria a oleistocênica..

Â magnitude oupcrficial do fe nômeno, aliada a âusêncià da sili-
clficaçäo em profundiclade, verífícada em perfis de sondagenr¡ eegundo
Î',{ÐNDES ( in WBRNICK, l)66, p. 54), levaríam a conclueão cle que o fe
nômet¡o soria recente, associs.clo a rnudançe-s climáticaB¿

No entanto, no poço æ-l-!F, verificamos nfveís de sllexås
prôfundldå.des de 524 ã.572 metfos. BARBOSA. S, GOiUEg (1958) ao redee
creverern o conglomera.do silexltico de Assistôncía, municlpio c{e Rio 6[
ro (SF) qüe segundo o6 rnes'mos autores situar-se-ia na baoe da Forma-
çäo Irati, chamarn a atençâo para abundantee seixos de sflex castanho e
cånua, No municfpio clc $¿nta Rosa Co Vite rbo, l!.8- do Ðstado de São Tlau-
lo, na estrada municipal que liga a sede clo municfpío a vfla. de Såo pedró
doe lvlorrinhos, 1,4 km åntes dÕ ribeiräo Cuebra Cuia, observa-se o côf¡-
tnto da tr'ormação Est¡ada Nova diretamente sôbre arenitos dc Grupo Tuba
râo, lnexiotlndo, localmente, â, .¡'ormaçâo lrati. ^A- Formação Eotrada N{
va iniûia-ee pÕr utrla bre cha basal de l, 30 metroe cle eopeøsurar côrn rnâ-
triz arenooa e abundantes fragnrentos angulosos de sllex castanho.

Sem cÌúvida, existiu no perfodo pr6-Bntucatu, clirrra favoråvel b
rnoTrilizaçâo da sflíca. e portanto à sílícificaçåc. Os cla-dos citacìos ¿eirna
leva.m ä conclusäo de que a silícificaçåo também Õcorreu no perlodo pr6-
Estrada Nova" A lrrcógnita ma-ior nus"e prohlerrtao 6 s¡"ber qual teria. eido
o pcriodo dc maíor intensidacle do f enômeno.

Acreclltamos quc houve vários perlodos de silicifieaçäo cl.os sedÍ-
mentos gondwánicos no Esta-do de Sâo Faulo, no entanto, é noss¿ c':nvicçö
de quc a ma.ior intensido,de d-o fenðmeno tenha ocorrido em åpoc^ rcla_tiva*
mente reccnte, talvez ñlcsnìô, no ncrfoclo sugerido por WnRÑtCK (t966).

i\ margem dessaû consicl.erações julgnmos útÍl .lescret¡er nossas
observaçõee em dois locais, urn situado no bairro dos Mineiroe e oütro,
na regíâo a E do ma,pa gcológico, onde aflora o grancle dique oituado a 3
krn a NF do bairro do l3om-i.3oin.

Em ambos os pontos, diqucs cle diabásio oâo ca.peados por.nlveis
de sflex pertencenteo à Forrnação ]Istrada Nova. frssce nlvels mostram
o fenôme no de pseudomorfose com cristais de calcita, aubstitufdos por
síiex. Por outro 1ado, á abuntlante, ncs rnesrnos locais, cris.ta.is iclicmor
Ios de quartzo, provenientcs dc reprecipitaçâo (f'cto n9 32 ra331.

Como já foi descrito, durante a preparação de amcstias da For*
:1nâção Ilstrada Nova., constâ.tamcrs å- pre$ença cle eopfcula.s eilicoeas de
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Foto n9 32 - Peeudomorfose de
tr'ormação Eetrada

calcita "*, "rfNova, Angatuba, SP,

¡0'6cmr0

I 
o'o "'

r0

Foto n9 33 - Crlstaia cle quartzo em nfvel de cflex da
Formação Estracla Nova
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eÉponjas monaxônidas" Com a verifica.ção de serern ess¿rs esnfculas
eonetantês em tôd¿ a sucessão vevticaL deesa- forrnaçãoo ocorrendo ta4
bém nae interealaçôes eflti.as cila Formação lrati, .sern pröcúf,af,rnos re
eolver o problema da origern da sflica., å- pre€ênça dessas: espfeula¡ é
ougestiva como pouslvel fonte para a mcsrna.

Verí{icamos a distribuição clessas esplculas na regi'ão N da bg
cia do Paranâ atê o Ndo Estado do Paraná, e coìrstatamos sua inexist&t
cia no S do E stado dã paraná. e em Santa. Ç¿t¿rrina, parÉr os sedimentí;;s
do Crupo Tubara.o e do Cruþo ?rssa Ðois, coi¡cidindo, ígualrhente com
um decréscimo doe nfveis cìe sflex, nessas regiõêè, c¡ndo são quase ine*
xígtente s."



Tendo em vícta o rnaior vulto rla. Irormaçäo Eìstracl.a },lova na årea ma
píada, associada ã presença coristante das fá.cles descritas por Jvl.ONÐES
et al, (1966) pertencentes ä base do (irupo .Passa Dois, foi natural. nosso
interôsse em estender noûaas observações de campci, notaclamente no gru
po em cluestão, ä outrà6 regíões mais ao,5, bem como, cômparar nosso6
dados, com oB exístenteË na. literatura, o que paiciálmente, ¡á foi reallz4
do páginas atrá e 

"

Coimo já foi riescrito pelos autoreø acima merrcionaclos (op. cit" )r a
I'ormaçåó l¡ati, têrrno basâl d.o grupo Permiano, peitenceu à uma faso
redutora dèntro cle urn cíclo sediment¿r male amplo, também êle, parcí-
âlmente redutoro JIÈøa forrnaçåo guia, no entanto, difere em compÕrta-
merto, quanto à litologia. e edpèÉsura, de um local pãra óutroó

lla região de Angatuba, como já foi demonstraclo, predomlnam os îo
lhelhos negros fétlcloe e6bre os calcårioo, näo havendo grande cleeçnvol'
vlmènto dêste último têrmo lítológlco. É eesa felção, conetante deáde
Angatuba até Fartura e conforme nossas próprias observações, também
nos Estados do Paraná e Santa Catarina"

Achamos neceosária essa prévia consideração, em vista de serem
os trabalhoe èxistentes e6bre o gÍupo em 5ão Paulo, com rara6 exceções,
dedícadoo à cluadrfcuta de .t)iracicaba - Rio Claro, onde préxfmo a baoe
da Formação lrati desenvolve*se, anórxlalamente paf,â. a bacia, uma fåcleo
e alcátí¿l nltí.la, que eonstitui o denornÍnaclo 'rbaneé 

t'rexplo yådo corrìefeiãl-
rnente nä. regíåo, H.{' evídôncías ile I enticula. riclatle d.o rrhàrrcorr p-o S clessa
árca. Áesirn é o 

"oso 
dcecríto pare ltapetininga. No N do ParanT, o

rlba-ncorr apå.rece ern aflorarrrento eituadc à 2.,7 km de C.ur.tiguå em direçåo
a Siqueíra Campo o ; l5 hm anf e s , logo na safda d. Joaquirn. 'Iávora pa,ra
S¿nto Antonio da Platina, a me6ma formaçäo assenta-ge co ucordantemert
te sôb¡:e slltitos c1o Grupo Tubarão, .n* o'dunurr.rol.virnento cler,;oa. fåcíeü

E squerrùtÍcamènté, as relaçães hipot6tlcas entre a Formaçâo Trati
e su¿-s fácíes assocÍa"clas no El otado cle Êão Paulo, ð representadã na I.íg,
8.

A diveteÍdade de fácies que cornprêende essa formação, pÕT Õutrô la
do, 6 notàvelrnente bem cÍrrô.cteïizado na rcgiäo estudada, mântendo ßua$
caracterfstices oernprê consta.nte 6 p.1rà o S.. Em rápida vlagem de Ric
Claro para Fartura, rrotâ-se, a pârtir de fatuf, a presença sefirpre tnâï-
cante de síltitos, agrupacìoo sob diforentee denomÍnações em relaçäo à
sua posição estratigráfica (I/END"tlS et al., t96ó). Ao N clessa rneaïn.a
re gí,ío, embora pre sente s, jå não 6 tâo cla.ra esta sítuação *

1., Formaçâo flstradla Nova o.presenta na á"ua, .. suce ssão norma-l
pr,ra o Iìstado de 5âo Paulo, co.m elceç,io sbmente da nltida presenç¿r da
{åi.ie s lia- ranâpaneffr¿ì., situaú¡. em suè t¡aae . Esta caracterlstic a nl"o 6
.:jr)rìn?e persistente aô N d.â árca, onde sota fácies ó notàvelmente tedu-
r)r1:., Apresenta por outro larlo um de s envolvirnento maior de um¿r fácíee

? . CON¡'RCNTC COiVf CUTRI,S ÁNPAS
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ealcáría para c¡ $ul, aonde chega a constituir um b¿neo dietànto n¿ re6l;',o
der'f'aguaf"

Ao Norte da iregíío Pitaci.catra, - Rio Claro, a rnesm¿ formaçâo
oferece tambårn caractcrlsticas litol6g!.cas clistíntas, 

"om ""p*uuuta 
m6

dia não ouperior à 50 :o-rc'i:,:os. Nos a.ficrarrlentos descontfnuos situadog
nas ár.as de Pirp..e errnunga - FÄrtc l-ferrcirÀ, Santa Cruz da.o Palrneiras,
'Iambaú e $anta Ros¿ cìo Viterbc, '¡cli{ica-se a pf,esença de um¿ fáciee
Bllticà (siltitos grceeeír:re), sem a indiviclual iza çâo em granclcs espessu
ras das c¿raeterfsticas ce{üSncia.s rftmicas" Cs fósseis prcscnt'rs nessa
årea pertencem sòrv.rente ì- z<¡na e srir¿tíg rà{Íc amentê superior da mesma
forma ção, øona F ínzo nella gêj!ïgp-¡f lp - Ja cqgggþ UgglllgqCi". (i\dlINDES,
l?52), segundo r/rÉZZALllIii (ltó6, ,p. 70)"

A posição dôoses a-flora.mento s setentrionais da. l,.ormaçâo Ëstra-
da Nova, irnpedc a verifica.çäo de 6eu contato ínferior. Na área de Santa
Rosa d.o Viterbc, no êntento, em local já mencionado o caråt.r tf,ànsgt'eÈ
eivo da meBrna formaçâo é baetante nfti¿o 

"

No eetádio atual do conhecímento dessa área, é cêdo para uma
íntetpretaçâo segura do fenôrneno " Fodorìa se tratar tanto de uma instq
bilidade tectônica da plafaforma da bacia de doportção' como de urrr aspec
to puro e eimples de bordo de bacia.

A natureza litol6gic.l dessa formação do Grupo Passa Doie ern
$âo Paulo, não permite a individual iza ção das fácíes 'Terezina e Serrinha,
nftidas no Paraná e ianta Õata.rina. Apeoar da existôncia da fácice basal
Fatanapanema, cotrelacioní"vel ao Serva Alt¿ tte CCRDON JR, {f94?), na
regiâo de Angatuba e m¡-is ao SuL, sería fugír ar: sentido exato da definí*
ção elas duas fåcies supf,a citadâs (icìem, iclem), querer earacterízá-lao
na região ou firesrrro ern tcdo c llstado. Na realídade não possuern em Såo
Paulo, gra.nde cÒntíïtuidâ,¿e n:r vertical ess¿s duas fácies. Altern¿m-se
faixas rrtereainóides" corn zonas sflticas rnaciçao, mais grosseiïÂs' que
repf,e6eÍrtam {ases de ma-ior ccmpetåncia que só tern pa-ralelr: nao condi*
ç6àe de deposição rrger¡ínharr rnêis a.o Sul. tliferem no entanto' desso úf
tir¿¿ fåcieis pela litologia eviulenteinente mais fina"

ïlssas difercnças, q\l€ irrrpedcm em noasÕ Estado a aplicação da
subdivieão propô6to para. c:lp, nio c heg:urr ¿ alterat c conjunto¡ tornando,
principalmentè depoÍû clo tràba1ho cle i!(Ël'[ÞES & ]'ULFARO (1966), prec{
ria a utilizaçõc do târmc Formação Cor-umbataf"

Consíderando glcbalmente as caractetfsticas litol6gicas do gru-
po, aliaclas ac conhecirnento ¡le seu conteúdo paleontol6glco, surge:n hipå
tc,ses interesso.nteð que .ac red.itamo s ser útil descrever.

o próprío g6nerc 149-g-9-geSlgg é de duvldosa ocorrência generali
zail¡.. Em espácime que coletarncs na- pcdreira do Sr. Carlos di Cclla,
on i)apetiringa, ó eviCente a c1e s s eme .tha.nça com ôsse gânero, abundante
n'-r 8ui ri.c Pnfe. i) f¡: r-¡natr¡ d.ir cabeça, o tamanho e a forrna dcs denteo,
r.,,.1:r', ç1o :¡eduzidc ,rúr-r.r:" clc costeLas, torna possfvel, ainda no eetå.dio
p:',.cári,: üo conhecirncnt,: slfure ôsses råpÈeis, a existôncia do genero



I'igura I - Relações hipotéticas entz:e a Forrnação Irati e suas fácies
associadas no Estado de Sâo paulo (segundo Mendes & Fulfaro)"
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$-!ggg q ql.q qrul.qf , que eeria o üomu.I:r}cnte encontr¿r.do no frati paul.ist¿, e a
åuoxístônc ia do gône ro suli gta US,qpS"*p g¡¡, q,

.É-\ Formaçõo ]istracla Nova, apresenta etrr Såo P.ril¡ e i,i¡to Groô
so, urna abunclância da cspécie Pinzonej.la ilhsq bern marcad.;r:ro tôrço il
ferior da. mesrnâ formaçâå" e"ììîiîãìãdlffinero ì4a¡.ckiå., qr,* oåu**u
na fåcieg Serra Alta do þa*aná e fjanta Ca-tarina, nur¡"e foí rÀferido no Es-
tado de Sâo Paulo .

Essolhemos os clois exemploe supra citados de lamelíbránquios
por oeorrerèm, no Sul do 1lstado, ern uma curiosa oituação geográfica.
A Formação E stracla l\ova inciivisa, bem e:cpost¿ nae faldas da serra da
.F ¿rtura, ?lpf,esenta-se corn o e,sp6cto cotrrum à essa formaçåo em São
Paulo, pnrtando em seus diverscs nfveis fossillf€ros (iViE Z ZALIRA, 1966)
o primeiro gônero citaclo, âo iadô cle outros l amelibrâncluio s fósseig ai$cl¿
não identificados (irVlEìNID1IS, I)52, p" 56). A urna distáncia cle 30 km dêe-
te local, Bn ? k_lr. após Carlópolís, já no N, clo Faraná, ocorre uma seq{lôn-
cia típica da facies Se rr:r AI'üa, corn o segundo gônero citado (IdENDES &
FUIJI'ARO, 1966'. p. 35) sotoposto à urna sucessâo de sedimentitos cla fá-
cie s Serrinha

Como foi descrito, påginas atrás, também ae eopfcula.o cle espon
ja obedecem à essa" d.elirnitaçâo, nÃo ocorrendo em sedirnentítos da mesma
formação, nos e staclo s sulinoç.

. A situação está alia.d¿ à uma inversão de mergulhos na calha do
rÍo Ïtata-r6, qme pÕde, nÕ entâr^tû, ter ra.zõee exclusivãmente tect&¡ícaa"
Contuclo, Jóeoeís què po""u*m uma ampla dístríbuição tanto a. Nof,te comö
a- SuL clessa. lånha, parecem têr sentído¡ euå.ndo em vida, a pfesênça de
uma barreira geográfica considerável lmpcdlnclo â suâ ülísturàn A curta
diståncía t¡oriJontät que os scparr 6 uuguutilro de tat sítuação.

A prépria cotuna clá.ssìc¡. de f "C"ltrÏ:lïTlt (1908) reforrnulacla por
GORDf,N JR, (194?) näo á observável em eua totalídade, no Estado de São
Pa.ulo" ) membro iu{orro Pelado clo me srrro autor (oÞn cit" ) näh existe er-n
5ão trau1o. Ao que tudo ln<iica., ernbo¡a tenha sido apontado em sonclagens
ao Sul do me6mo Estado, ocupa, ðose membro, pr€dominêntemente a
årea centro -sul cla l¡¿cia.

A auoôncía rlôsse ffìernbro em Sâo Faulo, pode ser devidaà duas
câusas: afinamento lateral ('tthinning outrr) ou näo deposiçåo. A elevaçâo
progressiva das bordas da tracia favoreceria, a hipótese cle orosão próxí-
mo as rnesmas, oncìe se ã.presenta?ia normahnente merros espêtca. No
entanto, como já foi explicado no capftulo referente ä tectôntca da regiío
e c1e acôrtlo cnm PUTZER (1t53), 6 evidente uma fase cliastrófica pré-no
tucatu, com blocóa, que sendo rebaixados foram preservados de uma a-
ção erosiva mais íntensa. Nesses blocos, como o sltuado a l{T_V_ dc Anga
tuba, é inexistente a þresença de clualquer fase sedimeutar cläãlica iûaís
grosseita¡ corrro a clescrita pof, ûORDON JR" (op. cit. ) para o Paraná e
Santa Câtarina. Nesse caso, terlarnoo a näÒ deposição dðsse membro
na regiâo tnaiÊ BetrrntïionaL da bacia e o rVlorro Pelado represenÈaria o



¿rgsôrcålme nto da. b¿rcia em suâ årea- central.

SANI¡CRII 8. LAI{GE (t961, p. I 3ZZ), dividem a bacia em duas
grandeo deprcssões, senclo o alto quù ¿jre s€par¿ì., denomínado arcô de
Ponta Grogsa. Reconhecem oê meßmo.í autores, portanto, duas å.rea.e
dietintas dentro do eonjunto tfa bacla do Faraná"

As evidôncias aþontêdas ri.pidamente, sugerêm uma comporti-
mentaçäo na bacia rlo Faraná. pelo menos .luas áì..g nodem sef,'atrÕn*
tadas; uma, compre enCcnclo a moior ûârte de São paulo, Goiás e a"rrt*o*
leste de Ìr¿âto Grossô, e outra, situaja no paraná, Sal¡t; Ca;;;¡;. "-r"fde iVlato (irosso (ôste último, h¡_serdo em sondagens)"

Esoa separação não seria. necessàríamontê rer:resentada ûor
urna barreira e mêr6a ó ne (n rrle smo continua pam t6Aa a í.rea, vieto pa
recêr ¡rão exi*tr à [da rracia." Tenclo em vista o caráter ¿u ¿if"rerrcia]
ção faclotógica e f.rãfstlca apontada, acre clitamos ser esta ""u-"q"1tr"."De fato, embora se manifeste maior competóncía do agente deposiclonal
neusa á.r." (presença constðnte cle bane os nflticos . ";-.;;r;;i:*;;1.desenvolvimento de ruditos, corno setia lógico, nas r:roximicla.des de
äreá.9 êmersas.

r"ólhã:- B4



llo estudo geral <ln geologia. cìa å.:'ca cl-c Angatuha e da sua com*
naração cûR outyâ.s, já deccritaa, cb.ogamos äs seguintes conclusõee:

l. lr r¿rr:¡:a- rlc ./-\n¡1:r,t.:ba cu do Palmital nÁ.o é r¡rr siûir:i.c$ teste -
munho de erosãr'' n¿: ;tente o,:identai <1¿ se rra CeraL, rna $ rel:JTesenta um
bloco fa.lha.clo e r'.¡b;r-ixatlo, rro rnfnimo, com 165 metroa de fejeito total
ern relaçâo à mesma escarpa,

2" i\ão cxiste rocha cl5.siva na serrâ de Sngatuba, gencli) o seu
tôpo ocupado por umrtsili'r de cliabí.sio lntromisso no Árenito Botucatu.
C¿recem de haoe , pLli:aflto. :rs correlações¡ anteriormente feita.s com o
conjunto lnferic,r de clerrame s cla serra Geral 

"

3 " Ilxiste na rogii,r um padrão cle falhamento no¡mal côm blocoB
basculados ('rtilteC {ault blocksr') do quat a aêrra cle Ángatuba ð expreecäo
loca1.

C.fNCLI]S385

- 4" A linha principal cle falhamento prsÈue díreção E\å:I{€iJr, i-
dêntíca para a constatada para. o Cristalino por FRIìITAS llSãt)r-"or fi-
nhae subeídíáriao orientarlas parå NNI:ELE, com movlmento cle rotaçâo
ao lôngo de seus planos de falha"

5. Jvalor dos rejeitoo nio å o rne6mo em nma rinica linha de fa
lha, ougerfnclo um síctema cl. e falharnento que Õbedece à uma meema dtS
çåo, embora as linhas nío sejam necesÉàriaïRente eÕntfnuäe"

6" Dellneia-se nìticlamente trôa perfodos de falhamento6 pâr¿ì. å.

regiäo: a) pr6-Botucatu; b) contempÒrånea äs intrusõe s; c) irnediataifrêr¡
te apés a cristalização dos ilíat¡ásiog ou mats modeeRao

?, Examínanclo-Èô os tl¿Cos cle trôs soncla.genð, Çp-t-gP, çSg::-
-3:9P e q!¡S!-4-Å-, é posofvel estendorrnos o falhamenio pré*n,rtuãatu
" nñã á*ðãîã*rsiããràvetmenrc maio r.

8, Dobrorrruntos locai6 podern ocorfef, da lnteração dos fatôreo
ternperatuta e pressão, assoeiada a falh¿mentos eonteruporân€os .1 intru
90e9.

9" A Ï"ormação frati epres\snta uin notável desenvolvimonto da
fáclee folhelho" nugró" fétidos para oS, corn ausåncfa quû.se total do
'rbar¡corr calcårio clolom ftico da base.

10, C rrbancorr <1ä mesma formaçâo, quanclo ocof,f,e, n4ÕÉtrà-se
lentícular, evidenciaudo a sua descontinuidade.

ll" É const¿ntc € êerrìpre bem caracterizada, nå área, a prese3r
ça das fácies aseocíad.as ä ,trormaçâo fratí cleserttas por ivfENDES et *ln
(r?66).

12. .A sucessão litológica da formação 6upef,ior clo ûrupo Faoea
Doío em Säo Faulo, após o trabalho de MEI{ ËS ß. FULFAR) (19ó61, de
saconaelha a manutençåo rlo tðerno Formação Coruml¡¿taf para'a mesm;
seqtlôniìa, devenclo*se desígná-l:-r. por Estrada Növa inclivieo"
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l3u Conetatc¡u-se a pres€nça cle espfeulas do esponja r*ronaxðS
das.*w Só.po do Grupo Tubaräo e em todo o ûrupo Fassa Dois, na área.

i4. Evídencfou-se a âsaoclaçio entre å flresença das meemag
espfculae e zonas de sllícíficaçâo maís intensa"

tã. É posafvel rJistinguír no mlnimo trðe idades dfferentes para
a slliclflcaçåo clos sedlrnontoe gondwânicos da b¿cÍa: a) pré-tratii b) Êrå-
-Botucàtu; c) moderna"

lói Na reglão de â.ngatúba, no tdpo da serfa do mesmo nome,
sé á possfvet dlsttngulr a fácles eub-aquátlca da Formação Botucatu, ou
øeja, a fácieo Plrambóla"

1?o )bsetva-ee, na reglão, r¡o contato enùre a I'ormação Estfa
da Nova e o Areníto Botucatu, que ã época do infcio da depostção das {o-
chas Eocretáceao, achava-6e a Êuperflcle da aeqtlência lnferlor pÈoftrnda
rnente fendllhada.

t8. É notåveln na ár.a o desenvolvímento da diejunçäo colunar
nö Arenlto Botucatu, nos contatoÞ e om. o rrslll de dlabáoio lstrusivo.

19. Ag temperaturÍrs cle contato entre o di¿báato e os sedlmen-
tos que o envolvem podem ser notàvelmente altas, supetforeeà 8509C,
dependendo de cett¿s situações especlais.

20" É abundante a eobertuva colx¡viål nâs frß$tes, da esearpau
podendo catrsar confusão com <1epésitos rnÕdefnoÉ dos rioe"

21" É vtsfvel a contrÍbuição da fonte nos depóaítoo âtuäis dos
*íoso meomo a tão g*andes distáncias claø meemas, corrló em Angatubau
nos aluviãeo dos rios Paranapanema e ltapetininga.

22" üs clactt¡e advindos clo o stuclo deeea reglão $ da faixa sedlnmg"
tar permlana do Estado, sugerem uma cornpârtime ntaçåo c1a b¿cla do Fa-
,uoá, ,upa"undo-a, pelo rner¡oÉ' ern clua.s grandèå åreas.
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