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RESUMO

Os sedLmentos do Grupo Bauru da ãrea centro
norte do Estado de São Paulo forar¡ estudados por crltãrlos sedi -mentológicos de campo e de laboratório. No primeiro casor procu-
rou-se descrever a litologia e estruturas sedimentares presentes
nos sedimentos, visando a determl-nação dos paleoambientes deposi-
cionais. os estudos de laboratório envolveram aspectos texturais,
mineralõgicos e químicos dos sed.fmentos, utilizando-se de anãIi-
ses granulomêtricas, petrográficas, isotópieas, e ainda de difra-
ção de raios X e microscopia eletrônica de varredura para a deter
minação dos argtlominerais.

O estudo estratigráflco do Grupo Bauru na
ãrea em pauta, aliado ao conhecimento de outras åreas da bacia
Bauru¡ Þossibilitou a apresentação da seguinte coluna estratigrã-
fica: Formação Caiuá, Formação Santo Anastáciq, Formação Adamantl-
rlâr Formação Iporá, Formação Uberaba e rormação Marf1ia. TaI pro-
posição promoveu a integração de todas as unidades que compõem o
Grupo Bauru na sua bacia de sedlmentação, diferlndor portanto, de
guelas proposições de cunho mais localizado e váIidas apenas pa-
ra determinados setores da bacia.

Na área em pauta, os sedimentos do Grupo
Bauru são representados pelas Formações Àdamantina e uarflia, evi
denciando uma sedimentação continental. Estas formações, por sua
vezt foram subldivididas em unÍdades informais.

Sedimentos imaturos textural e mineralogica
mente da Unidade BM-l Formação Adamantlna, sugerem sua origern
a partir de rios anastomosados e leques aluviais. Lateralmente ,
em direção ao centro da bacia, esta unidade 6 caracterizada por
arenitos com melhor seleção, ricos em estruturas sedimentares (es
tratÍficações cruzadas), que se alternam com camadas sÍlticas, in
dicativos de ambiente fluvial meandrante.

Fases cli¡nãticas secas, com chuvas intensas
esporãdicas, ocasionaram a deposição de arenitos mais argilosos ,
maciços, com abundantes nódulos carbonãticos, constituindo bancos
(Unidade BM-2 Formação Adamantl,na). Este incremento de condi-
ções climáticas secas, coincide com a ocorrência de processos mag
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máticos na reglão, representados pelas lavas alcalinas analclmÍ-
ticas da Formação Iporá.

Sucedem-se ao topo, arenl_tos mal_s grossel
ros, imaturos, com inLensa cimentação carbonátlca e a presença
do argilominerar pallgorsquita. Formam bahcos arenftÍcos espes
sos' caracterÍsticos, correspondentes à unidade Bs-t da Formação
¡larÍlia (rãceis Ponte Alta). Estes arenltos são indicatlvos de
deposição em crima semiárido, sob condições de J-eques aluviais
coalescentes.

O final da sedimentação da bacia Bauru na
área estudada é representado pelos arenLtos mais finos, argilo -sos e vermerhos da unidade BS-2 da Formação ¡,tarÍIia (rácels ser
ra da Galga).
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ABSTRACT

The Bauru Group sediments in the central
north part the State of Sao Paulo were studied using field and

Iaboratory sedimentological criteria. Lithologies and sedimentary
structure \^rere studied inthe fiel-d, in order to determine the
depositional paleoenvironments. The laboratory studies investiga-
ted textural rmineralogical and chemical aspects of the sedj-ments.
For this purpose, grain-sizerpetrographic and isotopì-c analises
\^rere utilized. CIay minerals !,/ere determined by X-ray dif fraction
and scannig microscopy.

This stratigraphic study of tire Bauru
Group, together with kowledge of others areas of Bauru Basin,
has permitted the presentation of the following stratigraphic co

Iumn (from the base upwards) : Caiua FormationrSanto Anastacio
Formation, Adamantina Formation, Ipora For¡nat j-on, ifoeraba Formation
and Marj-lia Formation. This proposal integrates all units compri-
sing the Bauru Basin, thus differing from other schemes val-id
only for restricted areas of basin.

In the studied area the sediments of the
Bauru Group represent continental- sedimentation and may be separa
ted into the Adamantina and Marilia Formation, each of which has

been further subdivided into tr,r¡o informal units.
The presence of texturally and minerafo-

gically inmature sedj-ments of tire BM-I Unit (Adamantina Formation)
suggests its origin from braided rivers and all-uvial fans. Late-
rally toward the center of the basin, this unit is characterized
by well-sorted sandstones,rich in sedimentary structure ( cross
stratÍfications) rintercalat,ed with siltstones beds rwhich suggests
a meandering fluvial- envÍrohment.

The deposition of massive, argillaceous
sandstonesrrich in horj-zons of calciferous nodules characteristic
of the BM-2 Unit (Adamantina Formation) took place under a dry
climate with intensersporadic rainfall-.The progressive increase
in dry climatic conditions coincided with magmatic processes in



vl_ 1l-

the regionÁrepresented by the analcimitc alkaline lava of the Ipora
Formation.

Above the BM-2 Unj_t, in the Marilia Forma
tionrcoarserinmaturercalcj-te-cemented sandstones containig the cJ-ay
mineral paÌigorskite forrn characteristics thich sandstones benches
of the BS-I Unit (Ponte Al_ta Facies). These sandstones are indicati
ve of deposition in semiarid climaterunder coalescent aIluvial fan
conditions.

The fi_nal sedimentation of the Bauru Basin
in the studied area j-s represented by reddish, argillaceous fine
sandstones of the BS-2 Unit of Marilia Formation(Serra da Galga tra
cies) .
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CAP ÎTUIJO I

l-. TNTRODUçÃO

Os sedimentos do crupo Bauru têm sido objeto de inúme
ros estudos na última dêcada. Estas pesquisas, visando principaL
mente aspectos sedimentológicos e estratigrá fícos , foram efetuadas
por pesquisadores ligados à uníversidades, firmas particulares e
estatais. Estes trabal-hos vísaram, principalmente, o conhecimento
da disposição espaciai-, caracterÍsticas dos aqüíferos, e relações
estratigráficas .

Pouca ênfase tem sido dada ã constÍtuição mineralógi
ca d.os sedimentos do Grupo Bauru, bem como à proveniência e evor-u
ção tecto-sedímentar. Apenas alguns trabalhos como os de FRETTA;
(1955) , sucuro (1973 b) e corMBRÄ (f976) detarharam estes aspectos.

1,I. OBJETTVOS

O presente trabalho objetivou a caracterização dos
sedimentos do Grupo Bauru d.a região centro-norte do Estado de são
Paulo. Os aspectos enfocados abrangem: mapeamento geolõgico, estra
tigrafia, sedímentol_ogÍa como destaque â mineralogia, ambiente de
sedímentação, áreas fonte de sed.imentos, e evorução Lecto-sedimen
tar .

1.2. ÃREA DE ESTUDO

Abrange a região do Estado de São pauto delimitada
pelos merÍdianos 48015' e 49000', e pelos paralelos 21oO0,S e
21030'S, sendo que na porção oriental apresenLa prolongamento para
sul enLre as longÍtudes 48oI5' e 4go35', atÍngindo a
2ro40,s.

latitude
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A área mapeada correspond.e à aproximadamente 4.920
quilometros quadrados, send.o composta de seis guadrículas na esca
Ia I:50.000, referentes à Jaboticabal, Taquaritinga, Roberto,
Taiúva, Pirangi e Catanduva e, ainda, parte da quadrÍcula de Ma

tão (Figura 1) .
O acesso à área se faz através das rodovias radiai_s

Washington Luis (SP 310) e Faria Lima (Sp 326) e das transversais
SP 333 e SP 351.

As principais cidades da área são JabotÍcabal, Catan
duva, TaguarÍtinga e Matão.

A área ê drenada à sul por rios da bacia do TieÈê,
à leste e nord.esLe por rios da bacia Mogi-Guaçu,/pardo e à norte e
noroeste pela bacia do Turvo, A Serra de Jabotícabal constitui
divisor entre estas bacias.

A escolha desÈa região para estudo d.eveu-se ao fato
de constituir área onde o registro geológico dos sedimentos do
Grupo Bauru encontra-se bem preservado, constituindo boa parte de
sua coluna, não ocorrendo apenas as formações basais (Caiuá e San
to Anastácio), bem caracterizadas nas áreas meridionais da bacia
deposÍcional- Bauru. Acresce-se ainda, sua localização junto ã
borda atuaL da bacia Bauru,

]..3. TR.A,BALHOS PRÉVIOS

Os sedimentos Bauru, d.esde sua identificação e desig
nação "Gres de Bauru" por GONZAGA DE CAMPOS (1905) , passaram por
dÍferentes fases de estudo. Estas fases correspondem a diferentes
aspectos de abordagem promovidos pelos autores e relacionam-se ao
caráter envolvido nos t.rabalhos: primeiros reconhecimentos, estu
dos paleontológicos, estudos regionais baseados principalmente em

sedÍmentologia e, finalmente, mapeamentos de grandes áreas com
enfoque estratigráf ico.

As fases citadas são marcadas por vários trabalhos
de mesmo caráter em uma determinada faixa de tempo, lembrando-se
sempre gue os. IÍmites entre as fases agui consíderadas não são
rígidos e que estas se sobrepõem.



03.

I. 3. 1. Fase de Reconhecimento

Os sedÍmentos Bauru foram rèconhecidos ,ro "a*no, de
signados e descritos por GONZAGA DE CÃMPOS (1905), em expedição
de reconhecimento geológico do Estado de São paul-o, efetuado para
a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. O nome originalmente prg
posto "Gres de Bauru", foi posteriormente modificado para "Areni
to Bauru" ao ser enquad.rado na denominação petrográfica da nomen
clatura brasileira, Posteriormente a ComÍssão Geográfica passou a
empregar a denominação Formação Bauru.

FLORENCE (t907) e LISBOA (1909) percorreram quase
que o 'mesmo it.inerário executad.o por GONZAGA DE CAMPOS, integran
do a Comissão ceográfica e Geológica e a Comissão Dr. EmÍlio
Schneer, respectivamente, não acrescentando nada de notável às
observações realizadas an€erÍormente.

PACHECO (1913), participando do levantamento ao lon
go do Rio Grand.e a cargo da Comissão ceográfica e Geológica , fêz
inúmeras referências ao Bauru, destacando a ocorrência de fragmen
tos fósseis, os guais ident.if icou como parte de esqueleto e den
tes de répteis, escamas de peÍxes e moluscos de água doce na re
gião entre Taquaritínga e colina no Estado de São paufo.

WASHBURNE (1930), em seu relatório sobre a geologia
do petróIeo do Estado de São paulo, transcrevêu rapÍdamente os
conhecímentos dÍsponíveis sobre esta unidade estratigráfica, sem
apresentar nenhuma contribuíção especial.

A fase de reconhecimento aqui considerada envolve os
trabalhos exploratórios que visavam levantamentos de bacias hidro
gráficas e construção de estradas d.e ferro gue ocorreram nas d.uas
primeíras décadas do Sêculo XX,

I.3 -2. Fase pal-eontológica

Vários autores abord.aram o Bauru, com destaque ao
seu conteúdo fóssíl. Esta fase em sua grande totalidade abrange
o perÍodo L93O/)-955. É claro que as contribuições neste tema são
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mais amplas, destacando-se trabalhos anteriores e posteriores aos
anos considerados.

Por volta de 1900, foram encontrados os prrmel_ros
fósseis nos sedimentos Bauru, durante escavação de cisterna em

São .losé do Rio Preto (Se¡ . Este material foi estudado por VON

IHERTNG, guê nas prj-meiras notícias fornecidas aos jornais da épo
câr referiu-se a dentes de tubarões.

A partir do primeiro achado, sucederam os trabalhos
de cunho paleontológico desenvolvidos por: PACHECO (1913); WANDER

LEY (1934); MoRJ\Es RIGO (1935); RoXo (1936 e 1937); pRTcE (1945);
e MF'ZZALTRÀ (1948).

Estes trabalhos referiram-se a descrições de répteis
(quelônios, crocodilianos e dinossauros) e de conchas de mol-uscos.

PETRI (1955) estudou algas carãceas de arenitos do
Bauru, provenientes de Machado de MeIo, constituindo a única ocor
rência de fõsseis vegetais que se tem notícia nesta unidade estra
tigráfica. 

,Irabalhos posteriores como os de IvIEZZALIRA (1959) ,
ARID e VIZLjTO (L962, 1963, L966t l-97I) ¡ SUAREZ e ARRUDA (1968) t

SUAREZ (1973) e MEZZALIRA (L974 e 1980) vieram enriguecer os co
nhecimentos paleontológicos sobre o Bauru.

1.3.3. Fase Regional

Na década de 50, a unidade estratigráfica Bauru pas
sou a sofrer enfoque mais amplo, Surgiram trabalhos abrangendo
Iargas áreas, envolvendo estudos sedimentológicos e litológicos,
como os de: ALMETDA e BARBoSA (1953) ; FRETTAS (1955);ARrD (L967\ ¡

SUGUIO (1973 b) e MEZZALTR.A, (L974). Esta fase de conhecimentos
sobre o Bauru, pode ser considerada como regional; com exceção
do trabalho de SUGUIO (L973 b), os demais se restringiram ao Esta
do de São Paulo.

ALMETDA e BARBOSA (1953) estudaram a serra de rtaque
tí no Estado de São Paulo, ond.e identificaram sobre os d.errames
basálticos da Formação serra Gerar, sedimentos Bauru¡ os quais
consideraram como basais. Apoj,aram suas deduções na idéia de
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SETZER (1948) que estudou solos na região noroeste do Estado e
propôs, baseado no teor de cimento carbonático, divisão dupla de
"Série Bauru", caracterizando a parte superior pela abundância de
cimento carboná.tico, que estaria ausente na inferior. Os estudos
desenvolvidos por ALMEIDA e BARBOSA (op cit) levaram, com base na
correlação admitida com as regiões de MaríLLa/Garça, Novo Horizon
te, Taquaritinga e Araçatuba, a propor para o Bauru, uma subdivi
são estratigráfica em duas unidades, denominando a inferior de
rtaqueri e a superior de Marília, sendo que esta última se carac
terizaria pela abundância de cimento cal-cário e presença de ossos
de dinossauros e outros répteis.

FREfTAS (1955) real-izou amplo e pioneiro estudo sedj_
mentológico de caráter regÍonal do Bauru no Estado de São paulo,
sendo o primeiro autor a utilizar métodos mod.ernos em sedimentolo
gia no Brasj-l. O estudo apoiou-se em interpretação genética basea
da nas retações entre a tectônica e a sedimentação. Este autor
considerou a "Série Bauru" dividida em dois Membros, com base nas
litofácies que possuem expressão geográfica em área. A 1itofácies
conglomerática foi denominada "Membro Itaqueri". A litofácj-es are
nÍtica foi denominada "Iv1embro Bauru" . Acrescentou ainda gue, do
ponto de vista litológico, a "série Bauru" equivaleria a uma For
mação. FREITAS considerou ainda a "Série Bauru" jazendo em dj-scon
formidade sobre o "trapp" do paraná, eliminando assim a Formação
Caiuá como unÍdade a part.e.

ARrD (L967) estudou o Bauru na Região Norte oci-den
tal do Estado de São Paulo, oferecendo maiores detalhes no gue se
refere ã região de SãoJosé do Rio Preto. Abordou sua sedimento
logia, comportamento espacial e pareontorogia, cj-tando ossos d;
dinossauro, dentes de répteis e carapaças de tartarugas. Este
autor considerou o Bauru indíviso, constituindo uma única Forma

Ção, apoiando suas ded.uções na ausêncj-a de ruditos do Itaqueri ou
de depósitos calcã.rios na área de seu estudo. Incluiu o rtaqueri
na "Fácies Ponte AIta".

HASUI (1968) detalhou o Bauru na região do Triânguro
Mineiro, abordando sua lítologia, estruturas sedimentares e estra
tigrafia. Admitiu uma díscordância paralela entre a "Formação Bau
ru" e a proposta "Formação Uberaba" (antes conhecida como Fácies
uberaba). Este fato estaría associado ao caráter transgressivo do
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Bauru e a presença de um conglomerado basal no contato com a ',For
mação Uberaba",

BARBOSA et al. (1970) estudaram a área do Triângulo
Mineiro, utilizando as litologias do Bauru como critérios para
subdivisão estratigráfica, propondo três Fácies: Arenitos Tufá
ceos, Calcários e Arenitos CaIcíferos,

SUGUTO (1973 b) estudou o Bauru em caráter regional
sob aspectos sedimentológicos, detalhando seus depósitos calcá
rios nas regiões de Uberaba (MG) e Agudos (Sp). Este autor usou o
termo "Formação Bauru", reunindo a "Fácies rtaqueri" ou "ponte
Alta" e "Fácies Bauru", dando autonomia à "Formação uberaba', rcomo
unidade litoestratigráfica independente, de acord.o com idéia ante
rior de HASUI (1968);

SOARES (L973) abordou a "Formação Bauru" de modo
cinto, tecendo comentãrios principalmente aos sedimentos da
gião da Serra de Ttaqueri.

MEZZALIRÀ (L974) estudou o Bauru no Estado de São
Paulo, abordando, além da sedimentologia e características de cam
po, o conteúdo pareontotógicor âo quar dá grande destague, tendo
promovido amplo levantamento bibliográfico a respeito. Considerou
o Itaqueri como unidade mais moderna gue o Bauru e propos a elimi
nação do termo "Formação Marília" de ALMEfDA e BARBOSA (res3);
baixando deste modo o arenito Bauru à categoria de Formação.

O DA-EE (L974) mapeou a regi-ão administrativa 6 (Rr
beirão Preto) em estudo visando a prospecção de água subterrânea.
O Bauru foi dividido em dois pacotes sedimentares. O inferÍor,
constituÍdo de arenitos finos a médios de coloração amarelo - aver
mel-hada e marron' componentes de duas fácies sendo uma correspon
dente aos depósitos de canaj-s e outra aos depósitos de transborda
mento' O superior foi considerado como constituído por sucessão
de bancos de arenitos maciços de granulação muito fina a média,
levemente conglomeráticos, mal selecionados, com abundante cimen
to calcÍfero. Contém, ainda, níveis e l-entes de concreções calcí
feras.

su

re
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1.3.4. Fase Estratigráfica

A partir de meados da década de 70, os sedimentos do
Bauru passaram a ser estudados com cunho estratigráfico e mapea
mento, resultando em inúmeras proposições de ordem estrat.igráfica.
Esta unidade ê então considerada como Formação, tendo sido subd.i
vidida em Membros, Fácies e Litofáceís.

Apõs L979, é retomada a designação ,'Grupo Bauru"rten
do sido apresentada por autores subdivisões gue abrangeram de
três a seis Formações geológicas na sua constituição.

DAEE (L976) mapeou as regíões administrativas 7 (Sau
ru) r 8 (são José do Rio Preto) e 9 (Araçatuba), tendo subdividido
a "Pormação Bauru" em três litofácies, as quais desi-gnaram infor
malmente comot 81, B2 " 83.

LANDIM e SOARES (L976) estudaram a Formação Caiuá e
consideraram sotoposta à "Formação Bauru". Identíficaram, entre
ambas, a "Fáceis santo Anastácio", pertencente ao Bauru, e que
corresponderia a uma transição com a Formação Caiuá. Os autores
citad.os consideraram a "Formação Bauru" constituída pelas seguin
tes unidades estratígráficas: Membro rnferior, formado peras fá
cíes "santo Anastácio" (arenito fino) e "areno-argilosa", e o Mem

bro superior, formado pelas fácj-es "sílto-arenosa"r',carco-conglo
merática" e "areno-tufácea".

SOARES e LANDIM (L976) abordaram o Bauru dentro de
uma anáIíse comparativa da evolução sedimentar do Mesozóico da
Bacia do Paraná, e da sed.imentação das bacias marginai-s do sul do
Brasil (gacia de Santos) cuja proposLa estratigrãfica é a mesma
de LANDTM e SOARES (op cit.), fazendo parte d.a seqüência épsilon
dentro da evolução que propuseram para a Bacia do paraná.

COIMBRÄ (L976) promoveu minuncioso estudo sobre a
proveniência dos sedimentos da então Formação Bauru, a partir d.e
anáIises granulométricas e míneralogia da fração pesada de areni
tos. o autor dívidiu o Bauru em três fácies, a partir de integra
ção das observações de campo e estudos sedimentológicos, denomi
nandO-aS. rrAtl , ttBtt e r,Ct, .

sucuro et ar. (L977) participaram do mapeamento pro
movido pelo Departamento de Á,guas e Energia nlétrica do Estado de
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São Paulo das regiões administrativas de Bauru, são ¿osé do Rio
Preto e Àraçatuba. Identificaram três litofácies, as quais desig
naram: "Litofácies Araçatuba", "Litofácies são José do Rio preto"
e"Litofácies Maríl-ia". A ,,Litofãcies Araçatuba,' é constítuida por
arenitos argílosos e sílticos de granuração muito fina. A "Lifotá
cies bão José do Ri-o preto" é carac€erizada por frequentes estru
turas hídrodinâmicas ( estratificações cruzadas e marcas ondul_adas
assimétricas) e, finalmente, a "Litofácies MaríIia,' mostra a depo
sição de pavimentos detriticos cimentados por carbonatos (caLi
che) .

coTTAS (1977) estudando a área de Nrpor-rrg.:eatatais
(SP) , propôs para o Bauru, uma subdivisão estratigráfíca em d.uas
fácíes, denominando-as: "Bauru InferÍor" e "Bauru SuperÍor',,

ÄMA,RAL et aI. (1977) discutiram a possibilidade de
mapeamento estratígráfico do Bauru a partir de pad.rões fotogeoló
gicos observáveis em imagens de satêIite LANDSAT,

BRANDT NETo (T977) e BRANDT NETo eI a]-. (1978) estu
daram o Bauru na região do baixo vare do Rio Tietê e propuseram
sua subdivisão em três Membros:

a) Membro Superior: correspondente aos arenitos com abundan
tes nódulos carbonáticos;

b) Membro Médio : compreendendo as 1itofácies de arenitos
com estruturas hidrodinâmícas e a lito
fácies de arenitos maciços;

c) Membro fnferior: compreendendo a litofácies de arenitos
vermelhos e a litofácies sÍl-tÍca.

SOARES et al. (1979 a) mapearam as regiões adminis
trativas de Presidente prudente e MarÍl_ia para o DAEE/SP e propu
seram a seguínte subdivisão estratigráfica: parte fnferior, cons
tituÍda pelas Fácies Santo Anastácio e Ubirajara; parte Média,
constituida pela Fácies Taciba e. a parte superior pela Fácies
MarÍl-ia.

SOARES et aI. (1979 b), STEÏN et at. (1979,) , SOARES
et aI. (1980) , ALMEIDA et aL. (1980) e SUGUIO (I9BO) , retomaram a
idéia de grupo para o Bauru.

j
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STEIN et al. (1979, retiraram do Grupo Bauru as For
mações caiuá e santo Anastácio, admitindo para o Grupo, separação
em:

Unidade Superior: representado pelo litossom. B3 (Fácies lr4a

rilia de ALMEIDA e BARBoSA - 1953) .

unidade rnferior: correspondente ao B, e 82, denominados
de Ubirajara e Taciba por LANDIM (rnf.
verbal) .

DAEE (L979) mapeou as regiões administrativas l-0(pre
sidente Prudente) e 11 (MaríIia) do Estado de são paul-o e ao abor
darem a "Formação Bauru", subdividiram-na em: parte rnferior (fá
cies Santo Anastácio e fácies Ubirajara), parte Média (fácies
Taciba) e Parte Superior ( fácies MarÍlia) .

SOARES et al. (1979 b) subdividiram o Grupo Bauru em
quatro formações, correspondentes a: Unidade I (Formação Caiuá.),
Unidade 2 (Formação Santo Anastácio), somatórj-a das Unidades 3

(litofácies Araçatuba), 4 (fácies Taciba) e 5 (fäcies (ubirajara)
para as quai-s os mesmos autores em 1980 criaram a denominação For
mação Adamantina, e Unidade 6 (litofácj-es ou Formação ¡,taríIia).
Tar proposição, melhor dj-scriminada por soares et ar. (19g0) é
seguida por ALMEIDA et. al. (1980).

SUGUIO (1980) concordou com a proposição acima no que
tange o Grupo Bauru englobar as Formações Caiuá, Santo Anastácio
e lvlarília, mas substituiua Formação Adamantina de SOARES et aI.
(1980) pelas Formações Araçatuba, São .losé do Ri-o preto e uberaba.

BRANDT NETO et al- (1980) estudaram o Bauru na Serra
de rtaqueri (Sn¡ e consideraram o Bauru indiviso para aquela área.

PONçANO (f981, ín PONçANO et aI. 1982) mapeou os
depósitos das Serras de São Pedro e Itaqueri, considerando-os cre
táceos, sincrônicos da Formação MarÍlia, mas ressartando que po
der-se-iam tratar de depósitos cenozóicos, Apontou como correla
tos da Formação rtaquerir os depósitos da região de Franca e Bata
tais.

COTTAS e BARCELOS (1981) estudaram a geologia d.a re
gião de Itaqueri da Serra e propuseram que seja excluida do Grupo
Bauru a "Litofácies Itagueri", e que todos os sedimentos assenta
dos sobre os derrames basalticos, sejam considerados de fdade
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Cenozóica (Terciáríos Médio a Superior)
BARCELOS et aI. (1981) ao estudarem as seqüências

cretácicas no Triângulo Mineiro, mantiveram a denomin4ção de For
mação Uberaba para a parte basal do Grupo Bauru na área (sedj-men
tos vulcanoclásticos). Consideraram ainda duas fácies para a For
mação Marí1ia: Ponte Alta (conglomerados arenosos e calcários im
puros tipo "caliche", e serra da Galga (conglomerados arenosos e
arenitos argilosos)

PRÓ-MrNÉnro (198r b) elaborou mapa georógico do Esta
do de São Paulo, consi-derand.o para os sedimentos Bauru na área
do presente trabarho a ocorrência da Formação Adamantina.

PONçANO et al. (f982) estudaram a Formação Ttaqueri
em seu loca1 tipo, comparando-a a ocorrências que consideraram
correlatas no Estado de São Paulo, incluÍndo as seguintes áreas:
Serra do Cuscuzeiro, região de Rubião Junior, Serra do Limoej_ro e
depósitos da região de Franca, Batatais e pedregulho). Nesta úIti
ma região, a1êm da formação citada, a gual atribuiram idade Ceno
zóica, identificaram sedimentos da Formação Adamantina em sua ba
cô

DAEE/UNESP (L982) mapearam a folha de Araraquara(Sp)
em escala I:25.000, identificando na área estudada pelo presente
trabalhor ërs Formações Adamantina e Marí1ia.

T.4. GEOMORFOLOGIA

I.4.1. Formação Serra Geral

A Formação serra Gerar (basaltos e intrusivas asso
cj-adas) ocorre nas porções leste e nordeste da área de estudo,
constituindo faixa restrita, limitada a oeste aproximadamente pg
Ia Rodovia Faria Lima. Sua topografia constj-tui-se de colj-na am

plas, de topos aplainados e desníveis suaves. A drenagem é subse
quente' com baixa densidade de ocorrência, apresentando rios alon
gados, aproximadamente retilíneos com poucos afluentes, dotados
de vales abertos.
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Poucas considerações são tecidas à respeito das ca
racterístj-cas geomorfológicas da área de ocorrência da Formação
serra Geral, pelo fato de que o estudo desta unidade escapa aos
objetivos deste trabalho.

L.4.2. Grupo Bauru

rui.-se u* a,"l ::':::,::::ï i:ï:-::":::":: ::.:::":::':" ":::::
Bauru, apresentando confj-guração geomorfológica suave, consti-tuin
do relevo levemente ondu1ado, onde predominam morrotes e colinas
com pequenas variações altimétricas.

A topografia apresenta, em linhas gerais, valores me

nores em di-reção ã calhas das bacias hidrográficas principais
(Tietê, Grande e Mogi), obedecendo ao mergulho regional d.a Bacia
Intracratônica do Paraná.

Comparando-se os valores altimétricos observados
Matão (664 metros) localizad"a na porção orientar da ãrea de
do, e os observados em Catanduva (514 metros) localizad.a a
Le, percebe-se a ocorrência de desnível de I5O metros em

cia correspondente a 83 quirômetros, perfazendo varor médio

em

estu
ociden
d.istân
de de

clive em torno de 1rB metros/quilômetro.
Destacam-se como feições topográficas proeminentes,

dotadas de topografia movimentada e ocupando áreas restritas, as
Serras de Jabotícabal e ftambó.

A cidade de Monte Alto, localizada no topo da Serra
de Jaboticabal, apresenta altitude de 736 metros, contrastando
com a cidade de catanduva (514 m), localizada 50 quilômetros à
oeste. Entre as cidades citadas, existe desnÍvel médio de 4,4 me

tros/quilômetro, correspondente, em parte a cerca de Bo metros
dos paredões da escarpa.

Poucos trabalhos abordaram aspectos geomorfológicos
desta área, destacando-se os efetuados por ALMETDA (L964) que te
ce considerações rápidas, complementado posteriormente por pRó-MI
NÉRIO (1981 a).
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tar do Esrad"^::"::: J::::l',:;":::::'::',,:;:::,:""::ï:::"ïi::i
que se estende no triângulo formado pelas cidades de Taquarì-tinga,
santa AdéIia e Taiuva... onde se desenvorve o espigão principar
de águas é a denominada Serra de Jaboticabalr Dâ qual se encontra
a maior artitude da regíão e possivelmente de todo o planalto
oriental: cerca de 740 metrosr êrn rocal situado a Noroeste
cidade de"Monte Alto" -

o estudo geomorforógico mais recente envolvendo esta
região do Estado, foi elaborado por pRÕ-MrNÉnro (lggl a) r que con
siderou' para a área de ocorrência de sedimentos Bauru, ali aflo
rantes, subdivÍsão em três zonas geomorfológicas, a saber: "pla
nalto de Monte AIto", "Planalto de Catanduva" e"Ãreas Índivisas,,.
o "Pranarto de Monte Arto" foi detÍmitado por pRõ-MrNÉnro (op
cit. ) na região em gue a el-e se referiu ALMETDA (1964) , enguanto
que o "Planal-to de catanduVâ", corresponde à região da serra de
ftambé e proximidades de Santa Adélia/Catanduva, considerando ain
da a maj-or parte da área como "indivisa".

A área ocupada por Monte Alto constitui a porção rna:Ls

erevada d.a Serra do Jaboricabar, chegando, em seus arredores, à
al-titude de 750 metros. A topografia da referj-da Serra, constj-tui
-se em seu topo de encostas convexas de pouco acliver eu€ se des
fazem gradativamente em direção ã borda da escarpa. sua borda é
marcada por escarpas verticais a subverticais, constituindo pare
dões, com desnÍvel, desde a sua base até o topo, de dezenas de me

tros, e o seu contorno apresenta-se recortado, com alternância de
paredões de rochas nuas e anfiteatros de erosão, recobertos de ma

ta nativa.
Na topografia das baixadas, ãs vêzes se sobressaem

morros testemunhos, antes constituintes, provavermente, de

da

um

único corpo com a serra cj-tad,a. A base da serra desfaz-se gradati
vamente em depósitos coluvionares e aluvionares de pequena expres
são.

A Serra do Jaboticabal, através de seus prolongamen
tos, constitui espigões que atuam como verdadej-ros centros irra
diadores das drenagens que demandam as bacias hidrográficas maio
res (Mogi-Guaçu/Pardo, Turvo e fietê). O ramo da serra gue deman
da Taiuva, corresponde ao dívisor entre as bacias do Turvo e do
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Mogi-Guaçu. o ramo que de Monte Arto, demanda santa edéria (Serra
de rtambê), constitui o divisor das bacias Turvo e Tietê.

À medida que se ereva artimetricamente e estrati-gra
ficamente nos sedimentos do Grupo Bauru, ocorrem, não só mudanças
topográficas, mas também no padrão cle drenagem, como conseguência
da porosidade diferenciada dos arenitos, resultante de níveis com
intensa cimentação carbonátj-ca. Na área de Monte Alto, a drenagem
é escassa, e os poucos riachos existentes, após percorreren algu
mas centenas de metros, despencam peras escarpas. A partir das
esçarpas, desenvolve-se um padrão de drenagem dendrítíca, partin
do de anfiteatros de erosão, e gu€, ao se afastar da região serra
Dâ, adquire padrões paralelos a sub-paralel-os.

Os rios que se dirigem à bacj-a do Mogi-Guaçu apresen
tam preferencj-armente, cursos de rumo nordesLe. os rios
pais da bacia do Turvo apresentam runf, noroeste. Os rios maj-s im
portantes na área da bacia do Tietê apresentam cursos quase EW,

do quadrante SE para o quadrante NW, defÌetindo bruscamente para
s e sw, em direção ao Tietê. Estas direções de drenagem parecem
apresentar íntima rclação com os paclrões es t-ruturais do substrato
do Grupo Bauru (trigura 2).

princi
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CAPÎTULO II

2. MÄPEAMENTO GEOLÓGICO

2. 1. METODOIOGIA

2.I.L. Foto j-nterpretaç ão

2.I.L.1. AnálÍse de ímagens de satêlite

A utilização de ímagens de satétite durante o proces
so fotointerpretatívo possíbitítou visão geral do comportamento
das unidades geolôgícas presentes, bem como a detecção de 1inea
mentos estruturais, não observáveis em fotografias aéreas comuns
e mesmo no campo (Fígura 2).

Foram estudadas cópias em papel na escala 1:500,000
de ímagens obtidas pelo satêJ-ite ERTS, obtidas nos dias 31 de jg
tho e 19 de agosto de 1973. A área estudada é abrangida por duas
imagens, nas quaÍs, utilizou-se as cópias referentes aos canais
5, 6 e 7.

Os proced.imentos adotados na análise das imagens se
guiram os padrões descrÍtos por ÄI4ARÀL et at (1977).

2.I.J,.2. Estudo de fotografias aéreas convencionaís

O mapa geológÍco foi elaborado a partir do estudo de
fotografias aéreas em escala L:60.000 para a totalidade da área
estudada. Em áreas selecionadas com a finalidade de refinar o
l-evantamento, utilizou-se fotografias na escala l-:25,000.

Os caract.eres de interesse geográfico, Lais como dre
nagem, estradas, cidades, etc., foram levantados em associação à

fothas topográficas na escaLa t:50.000 do Instituto Brasileira de
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GeografÍa e EstatÍstica (IBGE).
As feições de interesse geológico, observad.as, a par

tir de estereoscópio de espelho (TETSS/JENA), foram regj-stradas
em papel urtrafan ("over lays"), e posteriormente transferidas
por transparência para o mapa geológi-co. O controle planimétrico
foi efetuado com a utílização das folhas topográficas já citadas.

A fim de identifj-car as diferentes unidades geológi
casr utilizou-s€r no estudo fotointerpretativo, observações quan
to à topografia, tonalidade da fotografia, densidade de drenagem,
e a presença de diferentes tipos de vegetação.

A partj-r destes procedimentos, elaborou-se o mapa
georógico preliminar, contend.o além das feições geográficas, as
diferentes unidades geológicas observadas.

Ocorrem na área a Formação Serra Geral e o Grupo Bau
ru.

A anáIise de fotografias aêreas evidenciou unidades
individualizadas componentes das Formações Adamantina e lnlaríIia.

Formação Adamantina

ConstÍtui-se de duas unidades de mapeamento, send.o
gue a basal, aparece nas fotografias, com tonalidade cinzar pouco
mais clara que os basaltos da formação Serra Geral. Apresenta re
levo col-inoso, drenagem pouco densa, rios tend.endo a traçados re
tilíneos, com raros afluentes. A ocupação agrÍcola é intensa e va
riada, com predomínio de canaviaÍs em regiões orientais.

Ocupando posições topográfj,cas mais elevadas, ocorre
a outra unidade de mapeamento que apresenta coloração clara nas
fotografias, identificada prontamente pela topografia marcada por
pequenas quebras de relevo e limites bem definj-dos que a indivi
dualizam da unidade inferior. Constitue-se localmente em topogra
fia movimentada, chegando a constj-tuir escarpas como as Serras de
rt.ambé (proximidades de Santa adéIia) e de Jaboticabal (ramo nor
te que demanda TaÍuva). Apresenta-se toda recortada pela drenagem,
ocasionando característico aspecto rendilhado em malha fechada
com inúmeros tributários, resultantes certamente da dificuldade
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de infiftração encontrada per-a água ern função de nÍveis de areni
Èos com intensa cimentação carbonãtica. A ocupação agrÍcoIa ê in
tensÍva onde as condições topográficas permitem, caraçterÍzada por
laranjais, cafezais e culturas não perenes.

Ambas as unidades são facilmente ident.ificáveis em
imagens de satélite ERTS. ALravés do canal 5, pela diferença de
coloração (mesmas das fot,ografias) e de topografia.

Formação Marilía

Os sedímentos da Formação Marília, correspond.endo àS
maiores altitudes da região, constiLuem as escarpas da Serra do
Jaboticabal e sustentam a cidade de Monte Alto.

A Formação Marilia, a exernplo da Adamant j_rr, , ,pr'"".r,
ta d.uas unidades d.e mapeamenÈo.

A unídade ínferior apresenta, nas fotogra fias
áreas, coloração clara e é ídentificada rapidamente por sua topg
grafia bastante movimentada, truncada bruscamente por paredões
verticais a subverti-cais gue constit.uem a borda d.a serra. Apresen
ta-se ora coberta por mata natÍva, ora por culturas agrícolas on
de a topografia permit.a, e a drenagern é íncipiente.

No topo da Serra de Jaboticabal , recobrindo a unida
de basa] da Formação Maríria, ocorre outra unidade de mapeamento,
com coloração cinza nas fotografias aéreas, Sua topografia é pou
co movimentada, onde os raros córregos existentes, após percorre
rern curtos trajetos, despencam pelos paredões da unidade subjacen
te. A ocupação agricola é pouco expressíva, prejudicada certamen
te pela topografia que difículta a mecanização agrícola_

Em imagens de satêtite apresent,a coloração cÍnza mé
dio, sendo visualizada no canal 7.

2.L.2. Trabalhos de campo

Os trabalhos de campo abrangeram o período de junho
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L978 à junho de 1982. A6 atÍvidades foram desenvolvidas em parale
lo ao processamento das amostras em l-aboratório, de modo que sem
pre existiu a possibilidade de se efetuar novas observações, cor
reções, resultando no enriquecimento dos conhecimentos a respeito
da geologia da região.

As atividades de campo envolveram várias viagens à
área, com observações de afloramentos, resultando na elaboração
final do mapa geológico, amostragem de sedimentos, l-evantamentos
de perfis e seções georógicas, arém de observações litológicas
quanto ã presença de estruturas sedimenLares, espessura das cama
das, cor de rochas, etc.

2.I.2.I. Mapeamento Geológico

A fotointerpretação prévia permitiu o conhecj-mento
do comportamento espacial das unidades geológicas, bem como a
locação de pontos de estudo maj-s pormenorizados.

Durante as viagens, percorreu-se a guase totalidade
de rodovias, estradas e acessos d.j-sponÍveis, o que permitiu visão
adequada do comportamento das unid.ades geológicas identificadas e
mapeadas 

os contatos geológicos presentes no mapa georógico
foram delineados a partir de fotografias aéreas, conferidos em

inúmeros pontos no campo e retificad.os quando necessário.

2.L.2.2. Amostragem

A fim de permitir a caracterização dos sedimentos
através de processamentos em laboratório, foram amostrados os ní
veis mais representativos dos afloramentos.

Durante a amost.ragem foram selecionados os nÍveis mg
nos arterados pera ação do intemperismo, tomando-se, ainda, cuj-da
dos no que se refere à limpeza superficial do afloramento no pon
to de coleta.
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As amostras receberam durante sua numeração, prefixo
constante de duas letras, ídentificativas à folha topográfica em
que foram coletadas: CA (Catanduva) r pJ (pirangi) , TV. (Taiuva) ,
RO (Roberto), TQ (Taquaritinga), JB (Jaboticabat), TB (Tabatinga)
e MA (Mat.ão) . A numeração é sequencial, seguindo estes prefixos,
e atribuída em função da ordem de coleta.

Cabe ressaltar que todas as amostras são superfi
ciais, obtidas nos afloramentos disponÍveis, não se dispondo infe
lizmente de amostras de subsuperfície. Apesar das j-númeras sonda
gens efetuadas para fins de exploração de aquífero, o mêtodo de
perfuração utitizado não permite a recuperação de testemunhos.

2.L.2.3. Seções Geológicas

Durante o l-evantamento de seções geológicas, foram
efetuadas observações da litologia, estruturas sedimentares , for
ma dos corpos rochosos e relações de contato. Estas observações
efetivaram-se em todos os afloramentos disponíveis ao longo da
seção, amostrando-se os mais representativos.

o controre artimétrico foi efetuado com a utilização
de altímetro de precisão tipo PAULIN aferido ãs estações ferroviã
rias, associado à utilização de folhas topográficas na escafa 1:
50.000.

Foi efetuado o levantamento de seção geológica ao
longo da Rodovj-a l,rlashington Luís (sp-310) , desde o acesso à cida
de de Matão (Avenida Marchesan) até o trevo de acesso à cidade de
Catanduva, perfazendo um total de 84 quilometros.

2.I.2.4. Seções colunares

As seções colunares levantadas correpondem a aflora
mentos com mais de dez metros de extensão, o que possibilitou não
só a descrição litológica, mas também o estud.o da forma dos cor
pos rochosos, sua constituíção e interrelações.
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Foram estudadas e descritas 4 seções colunares obser
váveis em cortes de rodovias, nos quais, aIém das observações de
caráter geológico, foram amostrados os níveis maj-s representati
vos. As seções citadas localizam-se em: Rodovia lrlashingLon Luís a
100 metros da margem esguerda do córrego Borboreta (sc-01); Rodo
via Washington Luís, junto ao trevo de acesso ã cidade de Catandu
va (SC-02) ; Rodovia SP-323, a 300 metros da Rodovia SP-351 (SC-O3)
e Rodovia SP-323' a 200 metros da margem esquerda do Córrego Bar
reiro (SC-04).

2.2. APRESENTAçÃO DOS RESULTADOS

2.2.L. Lineamentos fotogeológicos

A análise efetuada em imagens de satéIite ERTS reve
l-ou a presença de l-ineamento conforme apresentado na Figura 2. A
drenagem principal da área (Rio são Domingos, Ribej-rão da onça,
Ribeirão da Tabarana e Rio Turvo) obed.ece a lineações estruturaj-s
de direção u$rrzsE, .enquanto que a drenagem secundária tende prefe
rencíalmente a obedecer a direção NE/SVü. Cumpre salientar que em

observações diretas no campo, não foram verificadas ocorrências de
processos tectônicos, os quaÍs não podem ser Cescartadosrtendo em

vista a possibilidade de estarem mascarados pela própria cobertu
ra.

2.2.2. Mapa Geológíco (Figura 3)

a região mapeada apresenta-se constituida geologica
mente pela Formação Serra Geral (rochas básicas) e pelas Forma

ções Adamantina e MarÍlia do Grupo Bauru. A Formação Serra Geral
se estende a leste da Rodovia Brigadeiro Faría Lima (sp 326) | jun
to aos cursos inferÍores dos afluentes d.a margem esquerda do Rio
Mogi-Guaçu.
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Os sedimentos do Grupo Bauru predominam em árearocor
rendo, ainda, depósitos cenozóicos, abrangendo: cobertura da Ser
ra do Jabotj-cabal e espigões; depõsitos coluvionares associados
ãs quebras topográfj-cas e aluviões. Estes depósitos, devido a
suas pequenas expressões em área, deixaram de ser representados
no mapa geológico.

2.2.2.I. Formação Serra Geral

A Formação Serra Geral- aflora ã nordeste da área de
estudo, limitada a ocidente, aproximadamente, pela cidade de Jabo
ticabal.

Os basaltos ocorrem ainda nos vales dos afluentes
do Rio Moj j--Guaçu, e via de regra¡ sê encontram bastant,e altera
dos, sendo frequent.es os afloramentos e blocos isolados nas proxi
midades de Jaboticabal.

Nas proximidades de Taquaritinga e de Matão exiscem
ocorrências localizadas de rochas básicas, constj-tuindo pedreiras
onde se explora a rocha para fins de brita. Nestes locais¡ âs ro
chas são maciÇas, compactas, de coloração cinza a negra, apresen
tando, frequentemente, níveis amigdaloidais preenchidos por quart
zo e calcita.

O contato superior com os sedimentos do Grupo Bauru
se Laz através de paleotopografia esculpida no ciclo de erosao
pré-Bauru. Sondagem para fins de abastecimento de água, efetuada
no Posto Laranjeiras (xm 327 Rodovia Washington Luís), atingiu
o basalto, mostrando, em seu contato, a presença de brecha basal
do Grupo Bauru. Esta brecha apresenta fragmentos angulosos de ba
sa1to, dispersos em matriz arenítica. Os fragmentos ciLados apre
sentam dimensões de até 5 cm de diâmetro e diminuição de tamanho
para o topo, desaparecendo no meio dos arenitos.
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2.2.2.2. Grupo Bauru

São constituÍdos por arenitos muito finos a grossei
ros, argilosos, com ou sem cimentação carbonática. Estes sedimen
tos foram exaustívamente estudados, e suas caracterÍsticas litoló
gicas, disposição espacíal, e correlações estratigráficas estão
apresentadas no CapÍtulo III.

Foram caracterizadasr no Grupo Bauru, guatro unida
des de mapeamento. As duas unidades basais apresentam larga dis
tribuição em área e constj-tuem a Formação Adamantina conforme des
crição apresentada por SOARES et al. (1980). As unidades de mapea
mento restantes apresentam ocorrência restrita à Serra de Jabotí
cabal (arredores de Monte Alto) e fazem parte da I'ormação MarÍlia
conforme descrição apresentada por ALMETDA e BARBOSA (1953).

2.2.3. Amostragem

As amostras coletadas encontram-se relacionadas na
Tabela r, onde consta: numeraÇão, procedência, natureza litorógi
ca e processamentos a que foram submetidas.

2.2.4. Seções Geológicas

LuÍs referida^":"i::-';:i:::: ::::;::::=:"":Tï::. n.""^"sron

2.2.5. Seções Colunares

apresenradas ::"ïT;;:":";:T:"; :';:"u"= 
no item 2 'L '2 ' 4 ' esrão
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CAPfTULO IIT

3. ESTRATTGRAFIA DO GRUPO BAURU

3. 1. CoLUNA ESTRATTGnÁ,r'rca PRoPoSTA

O estudo da estratigrafia do Grupo Bauru sofreu na
última dócada, processo de evolução acentuad.a resul-tando na elabo
ração de propostas estratigráfj-cas dj-versificadas. Estas divergên
ciasrcertamente resultantes dos diferentes locais considerados pe
los autores em seus trabalhos, ocasionaram certa confusão no que
díz respeito às nomenclaturas util_izadas.

A primeira tentativa de normalizaçáo desta nomencla
tura foi efetuada por BRANDT NETO (L977), posterÍormente adotada
com pequenas modificações por suGuro (1980) , que elaboraram qua
dros onde foram corocadas, lado a lador âs diferentes proposi
çoes, mostrando que as "divergências" existentes eram resultantes
dos diferentes locais estudados. A consideração do conjunto de mc
dificações possibilj-tou a elevação da unidade Bauru à categoria
de Grupo.

Verifica-ser rìâ bibtiografia disponível, que não tem
sido conferj-da a devida importância ao evento magmático ocorrido
durante a deposição do Bauru Médio. A estratigrafia do Bauru res
sente de coluna estratigráfica que promova análise gtobal e consi
dere o evento tecto-sedimentar-magmático do fim do cretáceo.

A sedimentação inicíou-se nas partes mais centrais
da bacia por soerguimento dos arcos marginai-s. Depositaram-se, el
tão, as Formações Caíuá e Santo Anastácio. Posteriormente, ocor
reu expansão da área deposicional- do Bauru, e desenvolvj-mento de
evento magmático manifestado pelo extravasamento de lavas analci
míticas da rormação Iporá e a deposição dos tufos associados à
Formação Uberaba. TaI evento foi conseguência de falhamentos pro
fundos em arcos marginais à borda setentrional da baciai as lavas
e tufos situam-se, consequentemente, nas regiões que bordejavam o
setor setentrional da Bacia do paraná, enquanto guê, no restante
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da bacia Bauru, depositaram-se sedÍmentos da Formação Adamantina.
O crescimento da área da bacia continuou apôs o en

cerramento do episódío magmático e, portanto, a última unidade
a se depositar, a Pormação ¡larÍtia extrapola a área de deposíção
das unidades ínferiores, víndo, inclusÍve, a se deposítar em dis
cordância sobre unidades pré-cretáceas.

O Grupo Baurur rio presente trabalho, é

nas seguintes Formações (Figura 9):
subdivi-dido

3. 1. 1. f'ormação Caiuá

Abrange os arenitos de granulação fina a média, de
coloração avermelhada, rícos em estratificações cruzadas de médio
porte, identificados e descritos por WASHBURNE (1930) na área do
Pontal do Paranapanema.

Considerada inicíalmente como autonoma e independen
tê, foi posteriormente consíderada como inexistente. Hoje, é in
cluída no Grupo Bauru_como unídade basa1.

A Formação Caiuá foi descrita inicialmente por WASH

BURNE (1930) como sobrejacente aos basaltos da Formação Serra Ge

ra1.
Autores que se seguiram (MAACK, I94L e SCORZA, L?SZ)

colocaram-na na mesma posÍção estratigráficar oü seja, ínferior
aos sedimentos da "Formação Bauru".

FREITAS (1955) defendeu a mesma idéia de B¿\KER(L923),
gue consj-derou a formação Caiuá de idade possíveI cenozóica (ter
ciária), considerando-a posteríor ao Bauru.

MEZZAI'IRA e ARRUDA (1965) consideraram-na com posi
ção estraLigráfica basal em reração aos sedimentos Bauru,

eÓsro e LANDIM (L97L) e LANDIM e FCTLFARo (r97I) ba
seados nas caracteristicas sedimentológicas e estudando a ar".
de distribuição do que consideraram como "Formação CaÍuá" no Esta
do do Paraná, J-nterpretaram-na como superior ao Bauru.

posteriormente, suAREz (L973), FRETTAS (1973), t4Ûz
ZAIIRA (L974) e LANDIM e SOARES (L976) retomaram a idéia de que a
Formação caiuá é sotoposta ã "Formação Bauru". os autores, a



partir de então, aceitaram esta colocação (STEIN et af.,
SOARES et aI., f9B0 e SUGUIO, L9B0).

24,

L979;

3.L.2. Formação Santo Anastácio

EIa é constituída de arenitos finos, argilosos, re99
larmente selecionados e com boa maturidade texturaf e mineralógi
ca. Foi identificada por SOARES e LANDfM (I976) que a designaram
de "Fácies Santo Anastácio". Representariam, segundo estes auto
res, uma fácies transj-cional entre a Formação Caiuá e a "Formação
Bauru". Ocorre na região do Pontal do Paranapanema do Estado de

São Pau1o.

STEIN et al-. (L979) consideraram o Santo Anastácio
como formação, categoria esta adotada pelos autores posteriores
(SOARES et al., 1980; ALMEIDA et al., t9B0 e SUGUIO, L980).

3. 1. 3. Formaçao Adamantina

er a'. (1e80): :"::::::.:illïi,"l.,llÏ;:-:r:Ï::":: ::""":*Ï:
arenitos com abundantes estratificações cruzadas a maciços e ban

cos de siltitos, e arenitos lamítícos intercal-ados,
Na área aqui estudada, a normação Adamantina é cons

tituída de duas unidades estratigráficas (BM-l e BM-z) adiante
descritas.

3.1.4. Formação lporá

BEZ e GUIMARÃES (1971) denominaram de Grupo Iporá o

conjunto pluto-vulcãnico alcal-ino de idade neocretácea aflorante
na região de rporá (cO). A hierarquia de Grupo foÍ estabelecída
pelos autores, para gue esta unidade pudesse englobar tanto as
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rochas de natureza intrusiva (diques e sills), como as lavas vul
cãnicas n""'::;;:ä 

:: ï"i;r;i;":o.ou'r*"o er ar., (reB2) des
creveram l-avas pertencentes a este mesmo evento cretácico supe
rj-or, com filiação alcalina e natureza analcimÍtica, dentro do

Grupo Bauru no Estado de São Paulo. ;':'

Preferiu-se aqui a hierarquia de Formação para as
lavas intercaladas dentro do Grupo Bauru, mantendo-ser Do entan
Lo, a denominação original- de BEz e GUIMARÃES (1971) de Iporá. pa

ra os corpos intrusivos (diques e sitls), não é necessário deno
minação especial, de acordo com as normas estratigráficas.

Cabe ressaltar neste trabalho, o devido.posi-cionamen
to da Formação lporá dentro áo Grupo Bauru, êrTr parte sincrônica
dos sedimentos da Formação Adamantina e não em posição estratigrá
fica inferior como acreditavam autores anterlores (SnZ e GUIMA

nÃfS, op cit; GASPAR, L977; e GASPAR e DANNI , 1979) .

O posj-cionamento estratigráfico admitido neste traba
Iho, segue o posicionamento de tais lavas no Estado de São Paulo,
conforme proposição de COIMBRA et al. (1981) e COUTINHO et al.,
(1982).

3.1.5. Formação Uberaba

Os tufos e arenitos tufáceos gue ocorrem no Triângu
1o Mineiro receberam a denominação de Uberaba (RIMANN, I9L7) . Em

Goiás, também ocorrem tufos e arenitos tufáceos, guê estão asso
ciados à Formação Iporá, tendo sido designados de Formação Verdi
nho por GASPAR e DANNI (1979).

Acredita-ser Do presente trabalho, guê estas rochas
pertençam ao mesmo evento em ambas as áreas e por isso represen
tam a mesma unidade, descartando-se as denominações locais. Por
questão de priorj-dade, prefere-se, aqui, a designação original de

UBERABA, por ser a primeira descrita por RIMÃNN (L9L7), mas com

a hierarquia de Sêrie. Posicionamos a Formação Uberaba, dentro do

Grupo Bauru, conforme as propostas de SOARES e LANDIM (L976) e

COIMBRA (L976), parcíalmente sincrônica ã deposição dos sedimen



26.

tos da Formação Adamantína e não como uma formação sotoposta ao
Grupo Bauru como anteriormente admitido por vários autores como

HASUI (1968) e BARBOSA et aI (1970).

3. 1. 6. Formação uaríl-ia

SETZER (1948), em seus estudos sobre solos da região
noroeste do Estado de São Paulo, distinguíu divisão dupla na "Sé
rie Baurlr", caracterizando a superior pela abundância de cimento
calcário que estaria ausente na inferior. Segundo ALI,IEIDA e BAR

BOSA (1953) "nos planaltos de Marilia, Garça e nas regi-ões de
Novo Horizonte, Taguaritinga e Araçatuba, principalmente, permi
tem-nos confirmar essa dupla divisão, válida para grande parte
do Estado". lropõem, estes úItimos autores, "d.enominar rtaqueri
a inferior, e MarÍlia, a mais alta".

MEZZALIRA et aI. (l-9BI) definem a Formação MarÍlia
como "composta de arenitos de grosseiros a conglomeráticos, com
grãos angulosos, teor de matriz variável, seleção pobre,ricos em

feldspatos, minerais pesados e minerais instáveis; ocorrem em

bancos com espessura média de l- a 2 metros, maciços ou com acama

mento incipiente subparalelo e descontínuo, raramente apresentan
do estratificação cruzada de médio porte, com seixos concentra
dos nos estratos cruzados, raras camadas descontínuas de lamitos
vermelhos e cal-cãri-os são encontrados".

A Formação Marítiar Do presente trabalho, é conside
rada como constituida de duas unidades litoestratigráficas: BS-l-
correspondente à Fácies Ponte AIta e BS-2, correspondente ã
Fácies Serra da GaIga.

BARBOSA et aI. (f970) denominaram de "Fácies ponte
Alta" os sedimentos calcários e "Fácies Bauru" os arenitos supe
riores presentes no Triângulo Mineiro.

BARCELOS et aI. (198f) deram a designação de "Fá
cies Serra da Galga" aos sedimentos arenosos situados acima dos
calcários da Serra do mesmo nome entre Uberaba e Uberlândia (l,IG) .

Adota-se, aquir ês designações Fácies ponte AIta e
Fácies serra da Galga conforme apresentado por BARBOSA et al.
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(I970) e BARCELOS et aI. (198I), respectivamente.
Cabe, aqui, tecer algumas considerações a respeito

dos sedimentos rtaquerÍ, referidos na bibliografia georógica.
A "Formação ltaquerí" foi tida inicj_almente como uni

dade basal da "Formação Bauru" (ALMEIDA e BARBOSA, L953; FREITAS,
1955 e 1964) .

ARID (1967 e 1973), em vista da descontinuj_dade geo
gráfica do Ttaqueri, propos a exclusão da Formação rtaqueri, per
manecendo o Bauru indiviso como uma formação.

MEZZALIRA (L974) aventa a possibilidade dos sedimen
tos do Itaqueri serem de idade mais recente gue o Bauru com base
na sua descontinuidader rrël sua posição, altimétrica (maior que 700
metros), e presença constante dos seixos de quartzo e quartzito
semelhantes aos fl-uviais, no que foi seguido por poNÇANo et al.
(1e82).

Acredita-se, aqui, gue os sedimentos Itaqueri situem
-se acima dos sedimentos calcários da Formação t"tarília, mas ainda
pertencentes ao contexto de sedimentação Bauru. Baseado no acima
exposto, propomos que seja utilizada a designação ¡,larilia para
caracterizar toda a porção superior do Grupo Bauru. A Formação
¡tariria, por sua vez, pode ser subdivid,ida em duas litofácÍes: a
inferior, de natureza carbonátíca (arenitos com intensa cimenta
ção carbonática e níveÍs nodulares = "caliches") a que preferimos
a denominação de "Fácíes Ponte Alta" (unidade Bs-l), seguÍndo a
proposta de BARBOSA et aI. (1970), e a outra, superior, caracteri
zad.a por arenitos muito fínos argilosos, sem cimentação carbonãti
câ, mal serecionados, de coloração róseo avermerhada, a quar pre
ferimos a utilÍzação do termo "Fácies Serra da Ga1ga" de BARCELOS

et ar. (1981), a gual seria correlacionávet à "Formação rtaqueriï
Propõe-se, aqui, excluir este nome da nomenclatura estratígrãti
ca do Grupo Bauru com o sentido de evitar maiores polêmicas, ape
sar da "Formação Itaqueri" constituir-se em denominação mais anti
9á, tendo em vista as controvérsias quanto ao seu devido posicio
namento estratigráfico, principalmente no que se refere a sua des
crição original como unÍd.ade basar da "Formação Bauru" e também
pelo fato d.e que ela tem sido analisada apenas no contexto de se
dimentação do Estado de são paulo e não da bacia como um todo.



28.

3.2. TDADE DO GRUPO BAURU

A sediment.ação do Grupo Bauru processou-se no Cretá
ceo, acreditando-se entretanto que esta tenha avançado o l-imite
com o Terciãrio, levando à deposição da Fácies Serra da GaÌga da
Formação uarília no Paleoceno.

Os autores que tem-se dedicado ao estudo paleontoló
gico do Bauru, tem defendido unanimente a idéia de idade cretá
cica superior para estes sedimentos, extraíndo-se as Formações
Caiuá e Santo Anastácio, baseando-se na presença de restos de di
nossauros, considerando que em todo o mundo estes se extinguiram
ainda no Cretáceo, não sendo conhecj-do pois a presença deles em

sedimentos de idade terciária.
O Grupo Bauru iniciou sua deposição com a Formação

Caiuá, normalmente afossillfera, excetuando-se as ichnofaunas
(vertebrados e invertebrados) de difíciI posicionamento temporal,
descritas por LEONARDI (1977). Esta formação pós-basaltica, por
tanto de idade cretácj-ca, é tentativamente correlacionada à Forma

ção Areado da Bacia Sanfranciscana, ambas resultantes de deposi

ção com influência eóIica e correspondendo parcialmente aos evapo
ritos das bacias costeiras que segryíndo SOARES e LANDIIU (I97 6) , tg
\. -."uliam sido depositados no Apti/no.

Cabe ressaltar trabalho de COUTINHO et al. (L982) que

a partir de idades radiométricas obtidas em rochas (derrames) anal
cimÍticas do Grupo Bauru no Estado de São Paulo, agui considera
dos como pertencentes à Formação Iporá, obtiveram idades em torno
de 54 a 60 mil-hões de anos (Paleoceno) . Tendo em vista que os fós
seis de dinossauros encontram-se acj-ma das lavas da Formação Ipo
rá chegar-se-ia a idade paleocênica para os dinossauros do Grupo
Bauru. VaIe transcrever as considerações l-evantadas pelos autores
acima, onde o pequeno número de datações, a alteração deutérica
das rochas e o baixo conteúdo em potássio, poderiam levar a obten

ção de idade mínima para estas rochas. Admite-ser portanto, idade
em torno de 85 t 8 milhões de anos (HASUI et aI., f971) para as
lavas da Formação lporá, idade esta mais coerente com as várias
datações de rochas alcalinas do Triângulo t4ineiro, o que leva a

posicJ-onar esta formação dentro do Coniaciano/Santoniano.



29.

Para a Formação Uberaba, situada acima da Formação
rporá (Coniaciano/Santoniano) e abaixo da Formação tuarÍlia (l"Iaes

trichtiano) r admite-se idade Campaniana.
A Formação Santo Anastácio, posterior ao Caiuã(Aptia

no/albiano) e inferior ao Iporá (Coniaciano/Santoniano), teria en
tão, idade correspondente ao Turoniano/Cenomaniano.

A Formação tqarÍIia (Fácies Ponto Alta), situar-se-ia
ainda no Cretáceo, mas no seu final, isto é no Maestrichtiano. Em

conti-nuidade com o raciocínio acima, admite-se idade paleocênica
para o final da deposição Bauru, com a sedimentação da Fácies Ser
ra da Galga da Formação ¡,tarilia.

3.3. CARACTERIZAçÃO LTTOESTRATTGRÃFICA DO GRUPO BAURU

ESTUDADA

NA Á.nna

O Grupo Bauru na área estudada está representado pg
las Formações Adamantina e MarÍIia, estando ausentes as unidades
basais (formações Caiuá e Santo Anastácio).

As lavas analcimiticas da Formação Iporá são encon
tradas apenas em sondagens (Aparecida do Monte AIto, Taiúva¡ ê
eirangí). O afloramento de Jaboticabal foi considerado por COIM

BRA et aI. (1981) e COUTINHO et al. (1982) como conduto alj-men
tador de derrames.

3. 3.1. Formação Adamantína

A Formação Adamantina apresenta duas unidades de ma

peamento caracterÍsticas e de larga ocorrôncia na região. A unida
de inferior, designada informalmente no presente trabalho po;
BM-I, é caracterizada por arenitos finos argilosos com abundantes
estruturas sedimentares vetoriais (estratificações cruzadas). Re

cobrindo-a e ocupando posições topograficamente elevadas, ocorre
outra unidade sedimentar bastante distinta litologicamente, cons
tituida de arenitos com teores de matriz mais altos, estruturas
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sedimentares não observáveis em afloramentos e a presença intrín
seca de nódulos carbonáticos, frequentemente localizados em nÍ
veis. Esta unidade de mapeamento, identificável facilmente, em fo
tografias aéreas e no campo, foí aqui designada
BM-2.

i-nformalmente

3.3.I.1. Unidade BM-I

Litologia

Esta unidade litológica ocorre em toda a área estu
dada, porêm, apresentando características diferenciadas localmen
te em sua porção oriental (área de Matão).

A área de Matão apresenta-se constituida de arenj-tos
grosseiros a conglomerátÍcos, com pouca matriz argilosa, maciços,
de coloração avermerhada e com abundantes seixos que chegam a

três centimetros de diâmetro. os seixos são constituid.os de ro
chas básicas, quartzito, quartzo e rochas argilosas. Localmente
ocorrem niveis lenticulares, ricos nos seixos citad.os e ainda
intercalações de argilas vermelhas, constituindo camadas de até
meio metro de espessura.

Estes sedimentos gradam em direção W/Nbf, a arenitos
finos a muito finos, argilosos, com merhor sereção e freguentes
intercalações sÍlticas argilosas (área de Taquaritinga).

O afloramenLo localizado no quilômetro 357 da Rodo
via washington LuÍs (ponto de coreta das amostras Ro-64 e Ro-65),
com cerca de três metros de espessura, 'e constituido de arenitos
finos' pouco argilosos, moderadamente selecionados, com estrati
ficações cruzadas de pequeno porte, passando para cima, a arenito
muito fino argiloso (semelhante aos ocorrentes na área de Taquari
tinga) com lentes silticas intercaladas e recorrência de arenitos
finos, localmente médios, com estratificações cruzadas tangen
ciais,
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No trevo de acesso a Cantanduva, junto à Rodovia ci
tada, ocorrem arenitos finos a médios, com abundantes estruturas
sedimentares vetoriais, com intercalações sÍlticas de pequena ex
pressão lateral; o mesmo ocorre em afloramento l-ocatizado em cor
Le da FBPASA junto a rodovia SP-35Ì, bem como em afloramento loca
lizado nesta última rodovia em seu cruzamento com a rodovia SP-323

(próximo à eirangÍ). Estes três afl-oramentos constituem exemplos
típicosr €ITr termos de aspecto e litologia da Unidade BM-I da For
mação Adamantina.

No acesso å Catanduva, citado anteriormente, tem-se,
na base do afloramento, arenitos finos argilosos, com abundantes
estratif icações cruzadas acanalad.as, com níve j-s de bolas de argi
La na base. Estes arenitos constj.tuem o material- de preenchimento
de paleocanal-, gue é recoberto de lentes de argilitos avermelha
dos com meio metro de espessura. Para cima, tem-se arenitos maci

Ços, com camadas com pequenas estratificações cruzadas. Sucede
para cima, arenitos argilosos a siltitos com topo irregular (esca
vado), dando lugar acima aos arenitos bastante argilosos e nodula
res da aqui consi-derada Unidade BM-2 da Formação Adamantina. O

siltito de topo escavado evidencia pequeno diastema na passagem
para a unidade BM-2

No corte da FEPASA junto à rodovia SP-333 (proximida
des de Taquaritinga), tem-se afloramento caracterÍstico de topo
da Unidade BM-l, onde ocorrem arenitos finos com intercalações
silticas, güe tornam-se mais frequentes em direção ao topo da uni
dade em pauta. Este afloramento apresenta cerca de vinte metros
de altura, cerca de 300 metros de extensão, e mostra alternância
de bancos de cerca de dois metros, constituidos de arenitos argi
losos com camadas sÍl-ticas avermelhadas de 20 a 40 centimetros de
espessura.

Relações de Contato

A Unidade BM-I da Formação Adamantina assenta-se em

discordãncia erosiva sobre os basaltos da Formaçao Serra Geral.
Sondagem efetuada para fins de abastecimento de
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água localizada no Posto de Abastecimento Laranjeiras (quilômetro
327 Rodovia Eashington Luís) nas proximidades de Taquaritinga,
apresentou, na base da Unidade BM-I, nível de cincoenta centíme
tros de espessura de brecha constituida de fragmentos angulosos
de rochas básicas com até cinco centímetros de diâmetro, com dimi
nuição de tamanho para o topo até desaparecerem na matriz arenÍti
ca. Os fragmentos basáIticos encontram-se pouco alterados, dim!
nuindo o grau de alteração gradativamente para a base.

A Unidade BM-l, passa gradativamente para cima aos
arenitos da Unidade BM-2i peguenos diastemas podem ocorrer local
mente.

3.3.I.2. Unidade BM-2

Litologia

Constitui-se de arenitos finos, argilosos, mal sele
cionados, com frequent.es grãos arenosos de granulação média dis
persos 

Em posições topográficas mais elevadas, prÍnciparmen
te em direção às regiões distais, ocorre melhor seJ-eção dos areni
tos com a eliminação de parte da matriz e o conseguente aumento
relativo da granulomet,ria.

Estes arenitos caracterizam-se por coloração rosad.a,
caráter maciço e pela abundante presença de nódulos carbonáticos
em afloramentos' o gue não ocorre com os arenitos da Unidade BM-I.

os nódutos carbonáticos possuem dimensões milimétri
cas, distribuindo-se esparsamente nos arenitos, sendo que podem

ocorrer outros de dimensões centimétricas concentrados em determi
nados niveis.

Em região de meia encosta na Serra de Jaboticabalros
nódulos alcançam concentrações tais que constituem nÍveis nodula
res de trj-nta a cincoenta centÍmetros de espessura.

Os arenitos frequentementes aparecem em bancos maci

ços com espessuras entre um e três metros, separados entre sj- por
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a t +i. .niveis silticos vermelhos com espessuras entre dez e trj-nta cen
timetros. Nas regiões próximas à base dos bancos arenÍticos, são
frequentemente observadas pelotas milimétricas de argila, disper
sas nos arenitos.

Para o topo da Unidade BM-2, diminui a espessura dos

bancos de arenitos para cíncoenta a oj-tenta centÍmetros, aumen

tando, por outro Iado, o número das camadas síltj-cas intercala
das.

Os afloramentos desta unidade não exibem estruturas
sedimentares. O tamanho das partículas dimj-nui da base ao topo
dos bancos. Somente em um afloramento local-izado na Rodovia
Washington Luis (ponto de col-eta da amostra RO-81) foram observa
das estratj-ficações cruzadas do tipo tabular (no corte) de peque
nas dimensões, ricas em nódul-os carbonãticos.

Relações de Contato

Esta unidade desenvolve-se nas regiões de dj_viso
res de rios, e é mais proeminente nas elevações como Serras do
Itambé e do Jaboticabal, sendo que nesta última ocorre seu regis
tro mais t"*n:"::r,r-ao 

basar é rransicional com a unidade subja
cente (B¡f-t), em toda a região.

Os arenitos da Unidade BM-2 apresentam, para o to
po, como referido anteriormente, incremento de camadas sÍlticas,
culminado com a passagem para os arenitos grossej-ros da Formação
tvlarilia (Unidade BS-I), intensamente cimentados por carbonato de
cálcio. Este contato superior só ocorre na Serra do Jaboticabal
(arredores de Monte AIto), visto só ali afl-orar a Formação Marí
lia recobrindo a Formação Adamantina (Figura 3).

O contato ó transicional com recorrência dos silti
tos e camadas pouco espessas de arenitos do topo do Adamantina,
que cedem seu lugar aos bancos bem maÍs espessos e litologicamen
te diferenciados da Unídade BS-1 da Formação ¡taríl-ia.
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3. 3.2. Formação tqarí1ia

A designação Fornação Marília (Bauru Superior) , col
forme aqui adotad.a, abrange duas unidades sedimentares distintas,
ocorrentes em posíções topográficas elevadas em área restrita da

Serra do ,,laboticabal (arredores de Monte AIto - Foto I).
A Formação Marítia corresponde aos arenitos grossei

ros e calcÍferos (Foto 2) da parte superior do Bauru, os quaÍs re
ceberam a designação de Formação }4arília por ALMETDA e BARBoSA

(f953) . A designação de BARBOSA et aI. (L970) , fácies Ponte Al-ta,
ê aqui adotada para nossa Unidade BS-1, (denominação informal") ,

enquanto que arenitos muito finos, argilosos, de coloração averme

thada, que os sobrepõem que receberam a designação de Fácies Ser
ra da Galga por BARCELoS et aI. (1981) é aqui adotada para nossa
Unidade BS-2.

A UnÍdade BS-t (Fácies Ponte AIta) constituí as es

carpas da Serra do JabotÍcabal cobertas pela Unidade BS-2 (desig
nação j-nformal) (Fácies Serra da Galga), bem mais restrita em

área, que formam o topo da serra.

3.3.2.1. Unidade BS-I (Fácíes Ponte Alta)

Litologi a

constitui-se de arenitos de granulação média ã gros
sa, localmente conglomeráticos, mal selecionados, maciços, sub-
arcoseanos, de coloração cfara, cimentação carbonãtica intensa,
havendo concentrações em nÍveis nodulares (Foto 3) que atingem
quase um metro de espessura, distríbuÍdos em bancos com três a

cinco metros de espessura. EsteE bancos de arenitos (Foto 2) , via
de regra, apresentam, em seu topo, calcários impuros com areías e

grânulos dispersos. Os arenitos destes bancos exibem estrutura
gradacional, granodecrescente. Nas porções basaís dos bancos,
observa-se, frequenLemente, a presença de pelotas de argila de



coloração marrom-avermelhada, contrastando com a coloração clara
(creme a esbranquíçada) dos arenitos.

Lentes silticas de coloração marrom-avermelhada com

extensão reduzida (até dez metros) e cerca de cincoenta centÍme
tros de espessura, íntercalam-se entre os bancos.

Na bäse dos arenitos verifica-se zonas mais carboná
ticas com calcita, preenchendo, ãs vêzes, fraturas e túbul-os ver
tícais a subverticais, que fembram tubos de vermes.

Constitui caracteristica fregüente nesta unidade, a

presença de nÍveis nodulares com cerca de 50 centímetros de espes
sura, ond.e os nódulos aglomeram-se formando um típico "cal-iche"
( ¡oto 2) .

Relações de Contato

Através de contatos transicionais, os arenitos inter
calados em siltitos do topo da Förmação Adamantj-na, ced.em lugar
aos arenitos gue contituem bancos espessos da Formação MarÍlia.

A tJnidade BS-1, através de contato grad.acional, é

substituida, em seu topo, pelos siltitos e arenitos vermelhos da

Unidade BS-2 (Fácies Serra da calga) . TaI contato manifesta-se pe

la subsÈituição gradativa dos arenitos claros e grosseiros da Uni
dade BS-1 por depósÌtos mais finos, argilosos e vermel-hos, atê
constituirem-se na camada síltica individualizada na base da Uni
dade BS-2, Após este nível sÍItico, ocorrem, txans icionalmente, os
arenitos macíços avermelhados e característicos da Unidade BS-2,

3.3.2-2. Unidade BS-2 (Fácies Serra da Galga)

Li to Iogi a

Constitui-se de arenítos muito finos, argilosos, mal-

selecionados, de coloração róseo-avermelhada.
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Rodovia
SP-323, a cerca de 500 metros do acesso ã Monte Alto, rumo ä pi
rangi. Neste local, têm-se na base do afloramento, arenitos muito
finos, argilosos, com seixos de quartzo, qwarLzito e rochas bási
cas alteradas, concentrados em nÍveis que apresentam estrutura
gradacional incipiente. Os arenitos constituem banco maciço, poü
co compacto, com cerca de 5 metros de espessura, que passam, pa
ra o topo, a siltitos marrom-avermelhados com espessura de cl_n

coenta centímetros. Após os siltitos, voltam a ocorrer os .r"rrf
tos muito finos argilosos, constituindo banco de quatro metros d;
espessura, que apresenta, em sua base, estruturas tubulares preen
chidas de areni-tos que sugferem tubos de vermes. Niveis com bolas
de argila vermelha, mais ou mêrÍos tabulares, que atj-ngem até um

metro e meio de extensão por trinta a quarenta centimetros de es
pessura e ainda outras esféricas, de cerca de 50 centÍmetros de
diâmetro' desenv::::î;:: 

;: :::::.:u:::,':,:::ï dos aren*os da
Unidade BS-1 pela riqueza de seixos, dando-Ihe aspecto de paracon
glomerado, e por já não serem dotados de nódulos e cimentação car
bonática. Os arenj-tos da unidade ínferior apresentam menores teo
res de argila e melhor seleção granulomátrica que os da Unidade
BS-2.

Relações de Contato

Os arenitos de granulação média a grossa, dotados de
pouca matriz argilosa e abundante címentação carbonãtica da Unida
de BS-1, passam, gradativamente, aos arenitos avermelhados, bas
tante argilosos da Unidade BS-2.

Capeando os sedimentos da Unid.ade BS-2, ocorrem cer
ca de dois metros de espessura de sedimentos de coloração *arro*]
-amarelada, com caracterÍsticas litológicas bastante dist.intas,
correspondentes a eventos geológícos pós-Bauru.



CAPÍTULO TV

4. ANÃLISES GRÄNULOMÉTRICAS

4. 1. METODOLOGIA

4.1.1, cranulometria

O processamento granulométrico d.as amostras envolveu :

iniciafmente a quarteação, com a f inal-idade de se chegar a por
ções de pesos adequados em função da litotogia, sendo estes, cer
cade100gramasnocasodearenÍtosmaíspurose50gramaspara
rochas mais argilosas. As amostras foram desagregadas manualmente
e, quando necessário, com o auxíl-io de pístilo de borracha. 

:

Afim de evitar o problema da floculação, utilizou-se 
l

o pirofosfato de sódio como deflocu.lante. A defloculação foi rea 
I

lizada em suspensão aquosa e homogeneizada em agitador rotativo. 
ì

O material, jã com suas partículas individuali zadas 
)

foi submetido a pipeÈagem para o dimensionamento das partículas 
l

entre 0,062 e 01004 mílÍmetros dè dÍâmetro e o peneiranento para 
l

as partÍculas de diâ¡netros entre 4,000 e 0r062 milímetros, A esca
la granulomêtrica utilizada foi a de !{ENTWORTH (1922), sendo que 

l

no peneiramento foram utilizadas peneiras de 4,000i 2,830i 2,0OOi
1,410;1,000; O,7O7¡ 0,500 ¡ 0,354; O,250;0,I77¡ 0,125; O¡088 e ì

0,062 mil-Ímetros de abertura de malha. i

4.L.2. Cálculo dos Parâmetros EstatÍsticos das Distribuições

Os parâmetros utilizados foram os propostos por FOLK

& WARD (L957) , abrangendo diâmetro médio, desvio padrão (sete

ção) , assimetria e curtose.
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Os cáLcuLos foram efetuados no computador Burroughs
B 6700 do centro de Computação E1etrônfca da Uníversidade de São

Paulo, a partj-r de programa denomÍnado LABSE 4, em linguagem FOR

TRÀN fV, desenvolvído por Mauro Fumío Yamamoto,

Neste programa são usados, como dados, o peso irå
cial e os pesos de cada fração granulométrica e são cal-culados os
percentis (Ø5, Ø¡6, Ø25, Ø5g, ø75, øg4 " Øg) interpolados em cur
vas acumul-ativas em papel- de probabilidade aritmética. A interpo
lação pelo método de LAGRANGE, utÍIÍzada no programa LABSE I (COIM

BRÂ, f976) é aqui substituÍda pela função de GAUSS, conforme méto
do proposto por DAVIS (1973), onde as porcentagens acumul-adas são
transformadas em escores da dÍstribuição normal atravês desta fun
ção.

A partir do programa LABSE 4, pod.em-se obter:

- Cáculo em ø (KRUMBEIN, 1934) dos parâmetros estatÍsticos
de FOLK & WARD (1957) para distribuição total ( j-ntervalos
areia, silte e argila) e dístribuíção areia para amostras
que apresentam acima de 508 de areia.

- Classificação Lextural de amostra segundo SHEPARD (1954) e

impressão no díagrama tríangular.

- Cáfculo do núlero de classes texturais do sedimento, consi
derando apenas as cl-asses granulométricas (conforme a esca
fa de V'IENTWORTH. 1922) com porcentagens de pelo menos l-U

da distributção.

4.L.2.I. Dístribuição Total

A distribuição total abrange os intervalos contidos
entre 4,00 e 01004 míIímetros. As argilas (menores que 01004 milí
metros) são eliminadas da distribuição total , pòis se considera
das, introduzÍriam erro devido ã compactação do intervafo argila
origÍna] no intervalo argila grossa (01004 - 01002 mm). Esse erro
é introduzÍd.o na curva de distribuíção granulométrica com a forma

ção ile uma segunda mod.a no íntervalo argÍIa.
Por ouLro lado, é ímpraticável aumentar o número de
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pipetagens, pois o tempo necessário para a col-eta das frações
mais finas que 0,062 milÍmetros, torna por demais prolongado o

ensaío de sedimentação.

4.L.2.2. Distribuíção Areía

Para amostras arenosas (isto é, com mais de 508 de

areia) , foram calcufados os parâmetros estatístícos, considerando
apenas a distribuição do arcabouço (intervalo areÍa) , eÌiminando-
-se a matriz (Íntervalos correspondentes a sÍlte e argila).

4.I.3. Análise de Correlação

4.1, 3.I. Correlações de Varíáveis

O estudo do comportamento de variáveis pode ser feí
to a partir de diagramas de dispersão. os diagramas de dispersãJ
destínam-se ao estudo do grau de assocíação entre duas varÍáveis,
e são construÍdos lançando-se as medidas num sistema de eixos,
onde cada eixo representa uma variável ( YAMÄMOTo et aI. 1980) .

A anáIíse destes diagramas é feita observando-se a

distribuição dos pontos. O grau de associação entre duas variá
veís pode ser aval-iado pela medida de símÍlaridade gue pode ser
o coeficiente de correlação de PEARSON, gue varia numericamente
de -l- a +I, ou a dístâncía Euclidiana gue varia de zero a um. Op

tou-se pela aplicação do coeficÍente de PEARSoN para se identífi
car as correlações lineares positivas (valores positivos) e linea
res negativos (valores negativos) , isto é, correlações diretas ou

inversas entre os vários pares de variáveis.
A correlação entre variáveis (diâmetro médio, sel-e

ção, assimetria, curtose, número de classes texturaís e porcenta
gem de matriz) foi efetuada com a utilização do coeficiente de

PEARSON (in COIMBRÄ, 1983). Montou-se, inicialmente, uma matriz
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de similaridade considerando todas ás amostras do Grupo Bauru.Des
ta matriz, foram escolhídos pares de variáveis com correlação aci
ma de 0160 (em módulo) para impressão gráfica (dlagrama de disper
são).

4.I. 3, 2. Correlação de Amostras

Para se efetuar a análise de correlação de amostras,
foi utilizada técnica denominada análÍse de agrupamento (,'Clus
ter analysis") , Esta técnica tem por vantagem ser multivariante ê
apresentar como resultado a cidbsificaþão hierárquica das amos
tras. Na utilização desta têcnica, adotou-se, como variáreis, os
parâmetros de FOLK & WARD (1957) da distribuição total (diâmetro
médio, seJ-eção, assimetria e curtose) .

Partíndo-se de n amosLras e medindo-se m variáveis,
o conjunto de dados forma matríz n x m. Em seguida, alguma medÍda
de semelhança ou similaridade precisa ser computada entre cada
par de amostras (Modo 0) ou entre par de variáveis (Modo R). Tal-
metodologia, que pode empregar várias medidas de similaridade,
foí bem explícada e exemplificada por SOKAL e SNEATH (1963) e
PARKS (1966) .

Destaca-se os dois coeficientes (coefíciente de cor
relação de PEARSôN e distância euclidiana) que ten tido maior
aceitação.

No caso de anál-ise de comportamento de variáveís (Mo

do R) , consÍderando o fato destas poderem ser direta ou inversa
mente correlacíonadas , é mais adequado o uso do coeficiente de
correlação de PEARSON como medida de similaridade. Enquanto que
no caso do presenLe trabalho refere-se ã correlação de amostras
(Modo Q) , em que se mede a maior ou menor aproximação entre es
tas, a medida de si¡nilaridade mais adequada ó a distância ¡ucfi
diana .
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4.I. 4. Análise Fatorial

A anáIise fatorial foí efetuada seguindo-se a metodo
logia utilizada por YAMAMOTO et al. (1980) e COIMBRA (1983).

A anã.J-ise fatorial requer que p, o número de fato
rea, seja conhecido previamente ã análise. Entre as várias suges
tões apresentadas por DAVrs (1973), adotou-se neste trabarho a

manutenção de todos os fatores que tenham autovalores maiores que
1'00' ou gue tenham variância maior que as variáveis originais pa
dronizadas.

Embora o model-o fatorial necessite de somente p fato
res para explicar grande parte da variabilidade original dos da
dos, todos os m fatores são calculados, a partir da extração dos
m componentes principais. Assim, a interpretação do significado
dos fatores importantes, pode ser dificultada pela presença de
m - p eixos fatoriais indesejáveis. A interpretação dos B eixos
fatoriais do modelo pode ser facilj-tada pera rotação, eue consis
te em gerar fatores para posições melhores ã interpretação. A téc
nica utilizada no programa de DAVIS (op cit) é denominada esquema
VARIMAX de KAISER, que opera sobre as cargas fatoriais de maneira
que estejam próximas de t I ou próximas de zero.

4.2. APRESENTAçÃO E DTSCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.2.1. Cãlculo dos parâmetros estatísticos das Distribuições

4.2.I.I. Distribuição Total

A análise estatÍstica dos resultados obtidos para a
distribuição total, envolvendo os valores de diâmetro médio, sele
ção (desvio padrão), assimetria e curtose está apresentada na Ta
bela II.
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Diâmetro Mêdío

o diâmetro médio da dístribuição total' para os se¡lj.
mentos do Grupo Bauru na área em pauta, está contido entre areia
média e silte muito fíno. Para o conjunto d.e amostras d.o grupo,
bem como para as unidades estratigráficas isoladamente, predomi
nam as classes areia muito fina e silte grosso. Para o topo da

Formação Adanantina, predomina a classe areia muito fina e, para
a base, a classe silte grosso.

seleção (Pesvió Padrão)

Os val-ores de seleção evidenciam sedímentos distri
buídos nas classes de moderadamente a muito pobremente seleciona
das, predominando, para o conjunto de amostras, esta úItima clas
se (73,2521 , A Unidade BS-2 apresenta o melhor grau de seleciona
mento com 75? das amostras pobremente selecionaclas. Ao consid.erar
-se as unidades geológicas isoladamente, percebe-se leve melhoria
de seleção para o topo do crupo Bauru.

As s imetria

As amostras do Bauru em conjunto apresentam-se dis
tribuídas desde a classe de assimetria muito positiva até a clas
se muito negat,iva. Tanto para o conjunto d.e .amostras como para as

anostras agrupadas, percebe-se nÍtido predomínio de amostras nas

cl-asses de assimetría muito positiva.
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Cur to6 e

Quanto à curtose, as amostras apresentam curvas des
de muito p3.aticúrticas a rnuíto leptocúrticas, pred.ominando as

classes ptaticúrtica e ¡nesocúrtica.

4 .2.I.2. Distribuição areia

A anãlise estatístíca dos resultados obtidos para a

distribuição areia do arcabouço de rochas arenosas, envolvendo os
mesmos parâmetros utilizados na distribuÍção total, está apresen
t ada na 'r'aþera r _L r .

Diâmetro Médio

Os' sedimentos do Grupo Bauru apresentam, na distri
buição areia do arcabouço de amostras arenosas, guanto ao diâme
tro médio, o predomínío da classe areia fina. em 86,08? das amos

tras. Percebe-se ligeiro aumento de granulometria em direção à

Formação MarÍlia,

Seteção (Desvio eadrão¡

Tanto para o conj unto
as unidad.es geológicas, predomina a

mente selecionados em mais de 90?,

de amostras do Bauru como para
classe de sedimentos moderada
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Assimetría

O conjunto de amosLras do Grupo Bauru apresenta prg
dominancía da classe aproxímadamente simétrica. As amostras da

Formação Adamantina apresentam, com exclusão da classe citada, o

predomínio de amostras de assimetria positiva, enquanto que aS

amostras da Formação UarÍlia apresentam predomj-nância da classe
de assimetria negativa.

Curtose

Os valores de curtose apresentam, a exemplo do ocor
iiao na distribuição total, díspersão de valores com ligeiro pre
domínio da classe platicúrtica.'

4.2.2. análise de Freqüência do Número de Classes Texturais

A anáIise estatÍstica dos resultados obtidos na

lise de freqüência de classes texturais está apresentada na

Ia IV.

crasses ."*."11,::ïi:::;i"::":':i:=::::""::::';":"i Ï":""': e

A anátise do número de classes texturais reforça os

resultados observados quanto a seleção, evidenciando a pequena

capacidade seletiva do agente depositante.

4.2.3. Diagrama tríangular de SHEPARD (1954)

A classificação litológica das amostras do Grupo

Bauru com a utilização do diagrama triangular de SHEPARD (op cit)
está apresentada na Figura 10.

an3

Tabe
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Verifica-se gue os sedimentos do Grupo Bauru constj_
tuem-se predominantemente de arenitos silticos e arenitos puros
Ocorre, aindar êrtr menores freqüências: arenitos argilosos, silti
tos arenosos, síltitos argilosos, argílj-tos silticos e siltitos
areno-argilosos ,

4.2.4. Análise de Correlação

4.2.4.1. Correlação de Variáveis

Os pares de variaveis com correlação em módulo supe
rior a 0160 estão representados nas Figuras Il, L2, t3 e 14 que

mostram os respectivos diagramas de dispersão.
Verifica-se a existência de correl-ações lineares ne

gativas entre os pares de variáveis: diâmetro médio x assimetria
(-0,73e.), seleção x curtose (-0r71?) e assimetria x porcentagemde
matriz (-0r804). Isto mostra gue a existêncj-a de maiores porcen
tagens de matriz a.caÍTetam valores mais negativos de assimetria,
isto é a existência de curvas com a cauda deslocada para o lado
dos sedimentos finos.

Cabe ressaltar, ainda, gü€ quanco maior o desvio pa

drão (menor seleção), as curvas tornam-se mais platicúrticas (*g
nores valores),demonstrando baixo selecionamento e pouca expres
são da classe modal-.

Verifica-se, pelos diagramas de dispersão apresenta
dos, que a porcentagem de matriz ê diretamente correlacionável ao

diâmetro rnédio (Irj-gura 1I) em Ø e que estes dois parâmetros são
inversamente correlacionáveís ã assimetria (Figuras 12 e f3), mos

trando, então, gue quanto maior é a porcentagem de matriz, maior
será o valor de diâmetro médio em ø (menor o diâmetro médio em mi
limetros) .

Amostras que apresentam menores valores de diâmetro
. il^mêdio em milimetror €In conseguéncia da porcentagem de matriz, mos

tram menores valores de assimetria (valores negativos) r sendo res
ponsáveis, então¡ poÍ curvas assimétricas com a aba deslocada
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para o lado dos maís finos
Analj-sando as FÍguras L2 e 13, percebe-se a existên

cÍa de dois grupos definídos de amostras: grupo predominante de

amostras caracterizado por termos mais arenosos guêr por sua vez,
apresentam assimetría positiva; e outro pequeno grupo constituído
por lamitos, isto é, com mais de 752 de matriz (argLLitos sítti
cos e siltitos argílosos) como demonstra o diagrama de SHEPARD

(Figura I0), e que apresenta assimetria negativa.
A anáIise da Figura L4, onde são correlacionados os

parâmetros seleção x curtose, mostra correlação j-nversa (-Or7L) ,

evidenciando güer para maiores vaLores de seleção, tem-se os mais
baixos valores de curtose

4.2.4.2. Correlação de Amostras

Aplicando o coeficiente de correlação de distância
Euclidiana, verifica-s€r pelo dendrograma (Figura 15) que todas
as amostras do Grupo Bauru pertencem a um único agrupamento, ce
racEerizando altos valores de correlação. Dentro deste agrupamen

to é possÍvel a separação de váríos subgrupos, sõ que nestes sub
grupos não há nenhuma Èendência a concentração de amostras perten
centes a uma das unídades.

4.2.5. análise Fatorial

Verifica-se pela Tabela V, que apenas três faLores
explÍcam em torno de 752 da varíâncÍa e dos diagramas fatorj-ais
obtidos. Verificou-se antes e após a rotação que os fatores pos

siveís de serem utilízados na discrimínação dos diferentes grupos
de amostras são os fatores fI e TfT. Analisando o diagrama fato
rial (Figura 16) que relaciona fator II sobre fator III antes da

rotação, verifica-Ëe que é possÍvel apenas a discriminação entre
as amostras pertencentes a Unidade BM-I e BS-1. TaI discriminação
é obtida pelo fato das amostras da Unidade BM-l apresentarem
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maiores valores para o fator II, enguanto que as amostras da Uni
dade BS-l- apresentam menores val-ores. PeIa análise do balanço de

carga (Figura L7l , sabe-se que incrementos no fator ff referem-se
a aumento da porcentagem de matriz no sedimento (partículas meno

res que B micras). Conforme acíma exposto, pode-se deduzir que as
amostras da Formação Adamantina destacaram-se das amostras da For
mação ¡,tarília por apresentarem maior porcentagem de matriz. É pos
sÍvel ainda verificar no gráfico, apesar de interpenetração dos
campos que definem os vários grupos de amostras que tem-se, suces
sivamente, valores mais baixos para o fator II e mais al-tos para
o fator III, isto ê, menores val-ores de porcentagem de matriz (bai

xos valores de fator 2) e altos valores de fator IfI (maior por
centagem de areia grosseira, acima de 500 micra) quando caminha-
-se da Formação Adamantina para a Formação ¡,larÍIia e sua Unidade
BS-2. Tsto vem mostrar aumento sucessivo na granulação dos sedi
mentos da base para o topo, mostrando incremento da energia na

história deposicional do Grupo Bauru na área em pauta.
Cabe ressaltar, conforme a mesma Figura, guê as amos

tras pertencentes a Unidade BM-2 situam-se no campo de interpene
tração dos campos que definem as Formações Adamantina e MarÍIia,
evidenciando nitidamente tratar-se de unidade transicional entre
estas duas formações.

om a rotação dos fatores, observa-se melhor discri
minação entre as Formações Adamantina e lularília, bem como o incre
mento da granulação do sedimento é melhor observado (aumento do

fator III e diminuição do fator II conforme Figura fB) . A Unidade
BM-2 continua, nesLe caso, mostrando ser unidade transicional en

tre a Unidade BM-l e a Unidade BS-1-
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CAPÎTULO V

5. MINERALOGTA DA TRAçÃO PESADA DOS ARENITOS

5.1. METODOLOGIA

Após a separação granulométrica dos sedimentos, cole
tou-se as frações correspondentes a areia fina (0r250-0,I25 milí
metros) e areia muit,o fÍna (0,L25-0,062 militricos) para a monta
gem de Iâminas de mineraís pesados para identificação mj-croscó
pica.

As frações acima e abaixo das dímensões citadas fo
ram desprezadas pelo fato de apresentarem mj-nerais pesados em vg
lume pequeno (frações grossas) ou seu estudo óptico ficar dificul
tado (frações finas).

A separação das frações leves e pesadas dos sedimen
tos foi efetuada em funis estriados, por decantação em bromofór
mio (D = 2,81-2,82), método este descrito por SUGUIO (L973 a).

Via de regrar os minerais apresentaram-se cobertos
por pe1ícula limonÍtica, o gue vem dificultar ou i-mpossibÍlitar
sua identificação, Afim de eliminar esta interferênciar os mj-ne

rais foram lavados em ácido oxálico (sotução 53), mediante agueci
mento em becker submetido a placa aquecedora. Após cerca de 30 m!
nutos, a película limonítica é removida pelo ataque ácido, resul
tando na limpeza dos grãos.

O materíal- foi despejado em funil com papel de fil
tro e mediante várias lavagens com água aquecida para a remoção
do ácidor os minerais foram secos em estufa.

Posteriormente, foi efetuada a retÍrada dos minerais
opacos magnéticos com imã manual, possibÍlitando o aumento relati
vo da concentração dos pesados transparentes, o que vem faciliÈar
o trabalho posterior de identíficação e contagem na lâmina.

A montagem de lâminas para identificação microscópi
ca foi efetuada após a microquarteação das respectívas frações
granulométricas, sendo que o meÍo utilizado foi o CAED/\X (n: 1156)
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e excepcj-onalmente o AROCLOR para montagens não permanentes.
A freqüêncía relativa de cada mj-nera1 foi obtida

após a contagem de 200 grãos de minerais pesados transparentes e

não micáceos por fração analisada.
Após a contagem, foi realizada uma varredura comple

ta da lâmina, e os minerais com freqüências inferiores a l-? foram
assinalados como traços.

Durante a identificação microscópica, foi detetada
a ocorrência do mineral humboldita (Fe (C2O4) . 2H2C), ortorrôm¡i
cor de cotoração amarela e Índices de refração x = Ir494,y = 1,56I
e z = 11692, dureza Ir5 a 2,0 e densidade = 2128 em algumas lâm!
nas.de resíduos pesado dos sedimentos do Grupo Bauru.

Esta ocorrência é anômala para o séquito de minerais
pesados dos sedimentos Bauru, tendo merecido estudo detafhado nes
te trabalho, visto ser encontrado em linhitos, carvões e associa
do ao gipso. Trata-se, na verdade, de mineral leve com densidade
inferior ao quartzo. Desconhece-se, nos sedimentos Bauru, a ocor
rêncía de rochas carbonosas ou portadores de gipso que pudessem

conter este mineral-.
Constatou-se que a humboldita encontrada nas lâminas

resultava da lavagem com ácido oxálico, pela evaporação total
da solução no becker, levando a crj-stalização do mineral.

O referido material pode ser obtido artifj-cial-mente
pela reação de ácido oxálico ou oxalato de amônea com cloreto de

ferro ou oxafato ferroso em solução e, após a sua cristalização
torna-se insolúveI em água.

Com a final-idade de evitar a formação de humboldita,
deve-se, durante a lavagem de mj-nerais com ácj-do oxálicor precâ
ver-se contra a evaporação total da solução de lavagem, mediante
a adição periódica de água com piceta.

5.2. FEIçõES PRINCIPAIS DOS MINERAIS PESADOS TRANSPARENTES NÂO MI

CÃCEOS DO GRUPO BAURU

predomínam turmafinas equidimensionais (esféricas)
arredondadas, secundadas por formas alongadas de

TURMALINA
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bordos arredondados. Frequentemente, apresentam co
Ioração castanha (ferromagnesi-anas), ocorrend.o,
aindar ês de coloração verde (shorlitas) r amarelas
(magnesíanas) e, em menores quantidadesr ôs azuis
(indicolitas) . Algumas amostras apresentam turmalj-
nas com crescimento secundário, e outras apresen
tam abundantes turmalinas com vacúolos e Ínclusões.

Este mineral é comumente de coloração rósea a inco
1or, ocorrendo apenas esporadicamente os de colora
ção amarela (andraditas) e castanhas(schorlomitas),
PredomÍnam as formas arredondadas e equidímensio
nais
É frequente a presença de picoteamento superficial,
oríundo de corrosão química pela at,uação de solu
ções intra-estratais, conforme pode ser verificado
nas Fotos 5 e 6.
EsporadÍcamenter âs granadas podem apresentar es

trutura sagenítica.

Predominam os incolores, ocorrendo mais raramente
os de coloração rósea. Apresentam-se freguentemen
te com formas arredondadas, sendo comuns grãos
prismáticos (euheudrais). Ocorrem raramente grãos
metamítícos e a presença de linhas de crescimento.

Apresentam coloração amarela e amarelo-avermelhada.
Predominam as formas equidimensionais (arredonda
das), ocorrendo alguns grãos euhedrais (prismáti
cos).
Algumas amostras apresentaram grãos com padrão re
tÍculado, escamoso em sua superfÍcíe, sugerindo a1

teração. Ocorrem estaurolj-tas com serrilhamento na
borda dos grãos r ou simplesmente o inÍcio de den
teação.
Foi constatado, em uma amostra (PJ-30) o
mento de gemínado,

apareci



prRoxÊNro - ocorrem arredondad.os e alongados, com freqüentes al
terações em forma de denteação, ainda que, as vêzes
de forma incipiente.
Foram constatados pÍroxênios de coloração verd,e es
cura, verde clara, castanho-amarêIada e quase inco
fores.
Ocorrem tambêm, em algumas amosLras, diopsídios bem

euhedrais.

EPIDOTO - A coloração mais freqüente ê esverdeada (verde li
mão) correspondendo à variedade pÍstachita, ocorren
do aÍnda mais raramente os incolores.
Apresentam, frequentemente, formas arredondadas
( equÍdimens ionai s ) , subarredondadas e prismáticas.

HORNBLENDA - Pred.ominan os grãos de coloração verd.e clara, ocor
rendo grãos incofores (tremolÍta) em algumas amos

ùras.
Apenas em uma amostra ocorre predomÍnio de tremofi
ta em relação âs hornblendas esverdeadas, (JB-Ì6).
Como traço, foi encontrada hornblenda basáItica.

RUTILO - Âpresenta coloração vermelha a amarela.
São frequentemente equidimens ionaÍ s subarredondados,
ocorre normalmente em baíxas freqüências, comumente
cono traços.

CrÄNITA - Incolores, prismáticas de bordos arredondados a

subarredondados.

TITANITA - Incolores a amarelo-claro. Apresentam formas equidi
mensionais ou subarredonóadas.

ANATÃSIo - llineral de baixa freqüência, euheudral- por provável
neo formação .

ESPINÉLIO - Mineral- raro, ocorrendo apenas como traços.

MONAZITA - Incolores, ocorrendo formas equidimensionais bem

arredondadas.

PERO!{SKITA - Apresentam coloração castanho-avermelhada escura.
caracterizam-se por apresentarem formas cúbicas an
qulosas (euheudrais) .
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Mineral raro, ocorrente como traço em uma amostra
(CA-63). Os autores anteriores que estudaram as
frações pesadas do Bauru não se referem a presença
deste mineral.

Mineral raro, incolor, com forma alongada, subarre
dondada

Segundo COIMBRA (L976), este mínera1 estaria ausen
te nos sedi-mentos Bauru. Posteriormente, foi encon
trado em baixas freqüêncías em sedímentos Bauru na
Serra de ltaquerí por BRANDT NETO et aI. (1980) rapa
rece como traços em nossas amostras.

5. 3. ANÁ.LTSE DE FRNQtJENCIAS DOS MINERÄTS PESADOS

l¡Ão ¡lrcÃcEos

dos minerais

TRANSPARENTES

As

em

Tabelas VI, VfI, VIII e IX mostram as frequências
ambas as frações granulomótricas.

5. 3.1. rreqüência Mêdia

ar*mérica .": ::Ïü::.::='::-::::::,-::':i::'::':Ï::.:"= ï::îi
sadas, segundo proposição de COTMBRA (L976).

A análise de freqüêncía média índÍcou gue o resíduo
pesado é constituído essencialmente por turmalina, zircão, estau
rolita, epidoto, granada, augita, cianita, rutilo, titanita, horn
blenda e monazita, e subsidÍariamente na Formação Adamantina: an
daluzita, perovskita, sillimanita, tremolita e brookita (Tabela X).

Ao considerar-se o conjunto de amostras do Grupo Bau
rur notou-se gue determinados mínerais tendem a apresentar maio
res teores na fração areia fina (turmalína e granad.a), enquanto
que outros (zLrcã.o, rutilo e epídoto) o fazem na fração areia mui
to fina (Tabela X).
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ru ou, isolad:::::::'::ï;ï";.::"i::::"::"î:";:ï,::, "ï"""^:::
as frações, apenas 6 minerais perfazem somatórÍa superÍor à 9Ot

do material analisado. Apenas na Unidade BS-2 (Fácies Serra da
Galga) predominam 6 minerais; turmalina, zircão, epidotorci-anita,
rutilo e monazita (Tabe1as X, XI, XII, XIII e XIV).

5 .3 .2 . f'reqüência de ocorrência

Esta fregüência porcentual ê obtida dividíndo-se o

número de amostras nas quais ô'mineral está presente pelo número
total de amostras (COIMBRA, 1976) .

A análise dos resultados de freqüência de ocorrência
dos minerais pesados do Grupo Bauru evidencíou basicamente que
oito minerais ocorrem em fregüência superior a 252 em ambas as
frações: turmalina, zLrcão, estaurolÍta, epÍdoto, granada, ciani
tâ, rutilo e hornblenda (Tabe1a X).

Comparando-se os dados obtídos para a Formação Ada
mantina com os do Bauru em conjunto, nesta formação, ocorre" incre
mento de epidoto gue apresenta maíores teores na Unidade BM-2 e

diminuiçao do teor em augíta, princÍpalmente na Unidade BM-I (Ta

belas X e Xr).
A Formação Marília, por sue vez, apresentou incremen

to nos teores de granada e dÍminuição de augita, rutilo e titani
ta, desaparecendo augita e titanita na Unidade BS-I (labela XIIf).

5.3.3. rreqüência de Classes

A frequência de classes, segundo a abundância de de

terminado mineral, foi efetuada seguíndo-se a proposição apresen
tada por COUTINHO e COIMBRA (L974), que considera minerais com
- lt¡ .freqüência superior a 50ã das amostras como superabundante, abun
dante quando entre 10å e 50?, comum entre 2Z e I0g e raro entre
0 e 22.
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A fregüência de cl-asses estão apresentadas nas Tabe
las X, XI, XII, XIII e XIV.

5.4. ÍNDICES DE MATURIDADE MTNÐRÀLÕGJCA

5.4.1. zrR

O Índice ZTR (zircão + turnalina + rutilo) tem sido
normalmente usado como índice de maturi,dade mineralógica (COIM

BR.A, 1976) ¡ e foi calculado a'partír d.a soma das freqüências por
centuais destes minerais.

Verifica-se, para as duas frações analisadas (areia
fina e areia muito fina) das Formações Adamantina e Marília, que
predomlnarn os vaLores de zTR entre 60* e 90* (Tabelas XV, XVI ,
XVIf e XVIII). Estes valores mostram segundo a c1-assificação de
COIMBRA (op cit.), abundância de mi.nerais estáveis. Cabe ressal
tar uma segunda moda situada entre 108 e 408, evidencÍando, neste
caso, abundância de minerais instáveis (.Tdbel-as XV, XVI, XVfIf,XIX
e XX). Esta segunda moda é melhor des€acada na fração areia muito
fina da Unidade BM-2 da Formação Adamantina (Tabela XVIII) e nas
duas frações da Unidade Bs-I da Formação MarÍl-ia (Tabelas XIX e X&.

Para a UnÍdade BM-2 da Formação Adamantina, os baí
xos valores do índl-ce ZTR refletem aftas porcentagens de epidoto
erlou augita en algumas amostras.

No caso da Unidade BS-I da Formação MarÍIia, a segun
da moda do indice ZTR, ref l-ete altos valores de granada e/ou epí
doto.

Conforme o acima exposto, verifica-se, tanto para a

Formação Adamantina como para a Formação MaríIia, a presença de
amostras com alta imaturidade rnÍneralõgíca no que concerne ao resÍ
duo pesado. Acredita-se gue esta esteja ligada a condições de
aridez climãtica com pouca efetÍvidade do Íntemperismo quÍmico nas
áreas font.es dos sedimentos conforme discutido no capitul-o VI .
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5.4.2. lndíce de Díversidade Mineralógica

VerífIca-se, para as duas frações analisadas da Fo!
mação Adanantina e Marília (Tabela XXI), a exisLência de vaLores
de nédio e al-to de diversfdade mÍneralóglca, o que vem corroborar
a imaturidade mineralógica, pois, que processo6 de intemperismo
guímico e atteração intra-estratal na diagênese levam a destruição
dos minerais mais instáveís e diminuição dos val-ores do lndice de
diversidade mineralógica. Este Índice evldencia ainda a diversida
de de áreas fontes na gênese dos sedl-mentos Bauru.

5. 5. PROVÃVEIS Á,REAS FONTES

As turmalinas com crescimento secundário evidenciam
contribuição dos quartzitos e xistos do Grupo Canastra (COIMBRA,

1976 e YAM.ê,MoTo et al . 1977). o crescimento secundário das turmali
nas nitidamente não é crescimento oriundo da diagênese Bauru, pois
que a parte neoformad.a. (autÍgena) apresenta-se ùambém arredondad.a,
evidenciando transporte após o crescj:nento.

A presença de turmalinas muito bem arredondadas leva
a ad.mÍtír como outra ãrea fonte, sedimenLos preexistentes, no caso
específico, a Formação Botucatu. A hípótese de6ta contribuíção a
partir de sedimentos não elimina a contribuição ainda que parcial
do crupo Canasträ., que teria contribuÍdo com as turmalj-nas com
crescimento secundârÍo.

São comuns, no resÍduo pesado, estaurolítas amarelas
e avermelhad.as, sendo gue algumas apresentam alterações superfi
ciais, oriundas certamente dos crupos Araxá, Canastra e Acungui.

Perowskl-tas angulosas, estaurol-itas euhedrais gemi
nadas, alguns zircões prísmáticos de arestas vivas, algumas turma
Iinas prísmáticas com Ínclusões, são características que foram in
terpretadas como indÍcativas de imaturidade textural,ínterpretação
esta reforçada pelas seguintes caracterÍstÍcas €exturais dos sed!
mentos: presença de muÍta matriz e mal sel_ecíonamento. As supracÍ
tadas evidêncías de imaturidade textural dos sedímentos, æn¿Lizer¡tes
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com a ínterpretação de pequeno transporte, contrariam as evidên
cias fornecídas pela abundâncla de turmalinae e zi.xcões equídimen
sionaÍs arredondados, A aparente contrðdição seria explicada pela
herança das áreas fontes do arredondamento das turmalinas e zj.!
cões, independendo d.os processos de sedímentação Bauru, reforçan
do a hipótese da contribuição de sedímentos preexistentes na gêne

se dos sedimentos Bauru.
Verifica-ser pêra a Formação Adamantína, a presença

de augj-ta, cianita e granada) evidenciando derivação a partÍr dos
basal-tos da Formação Serra Geral, quartzitos do Grupo Canastra e

xistos do Grupo Araxá, respectivamente.
Para a Formação Marília, nota-se l-ncremento nos valo

res de granad.a, o que vem demónsÈrar a contribuição dos xistol
do Grupo Araxá como fonÈe príncipal dos sedimentos. Baíxos valo
res de ocorrência de augÍta e cianita evidenciariam fontes secun
dárias a partir dos basaltos da Formação Serra Geral e quartzitos
do Grupo Canastra.

Considerando-se então o Grupo Bauru na área (Forma

ções Adamantina e Marilia) como um todo, constatou-se mudança

das fontes principais de sedimentos, ou seja, rochas básicas da
Formação Serra Geral para a Formação Adamantina (augÍta) e rochas
pré-cambrianas dos Grupos Canastra e Araxá para a Formação Marí
lia (granadas e cianita).

Outro dado significatívo ê o apareiímento, em afgg
mas amostras, de andaluzíta em pequenas freqüêncías. Segundo
COIMBRå, (I976) , este mineral estaria ausente em toda a "Formação
Bauru". O seu aparecímento, aind.a que em baixas freqüências, leva
a admitir mais uma fonte no contexto de sedimentação. COUTINHO e

COIMBRÀ (7974) reLatam a abundância desLe míneral em sedimentos
do Grupo Barreírqs na costa leste brasileira e admitem a sua pro
veniência de áreas fonLes submetÍdas a metamorfismo regional tipo
Abukuma. EsLa fonte poderia talvez ser os gnaísses do embasamento

do Grupo AçunguÍ, ou mesmo pertencentes a este, que nos arredores
de São Paulo possuem este mineral como acessório. O fato da ocor
rêncía deste mineral ser restrita no Bauru e a presença sempre

em baixas freqüências, Ieva a não descartar a possibÍlidade de
áreas fontes submetidas a metamorfismo de contato.
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- A presença de perowskita no resfduo pesado é indica
tíva de fontes de sedimentos a partir de rochas alcâLinas, confor
me relatado por HASUI (1968) , BARBOSA et al . (1970) e amplamente
discutido por COIMBBÀ (1976) em seu estudo sobre os sedimentos
Bauru. A ocorrência deste mÍneral na Formação Adamantina e Unida
de BS-l- da Formação Marilía leva a traçar como fonte de sedimen
to as ocorrêncías de lavas analcimfticas assocladas ao Grupo Bau
ru e ocorrentes na prõpria área de estud.o, descrítas por COfMBRA

et aI. (1981) e COUTINHO et al . (1982).
Os demais minerais pesados ocorrentes no Grupo Bau

ru foram amplamente estudados por COI¡{BRA (1976) que relata suas
prováveis fontes.

I
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CAPfTULO VT

6. coMposrçÃo t{rNnRar,ócrca E TEXTURAL DE ARENrros

6.r. rnrnonuçÃo

Ivluita ênfase tem sido dada ã caracterização granulo
métrica dos sedimentos Bauru, assim como alguns estudos foram efe
tuados com respeito à sua mineralogia' principalmente do residuo
pesado (COIMBRA, 1976 e BRANDT"NETO, 1977) .

A petrografia destes arenitos não Lem merecido o mes

mo tratamento pelos autores, principalmente no que se refere a mi
neralogia do arcabouço, consíderando, pois, guê tem sido estuda
dos apenas os minerais pesados, o que na rocha perfaz apenas cer
ca de 1å de sua constituição

FREITAS (1955) em trabalho pj-oneiro, caracterizou os
arenitos Bauru no que concerne as suas frações leves e pesadas.

A partír da anáIise de minerais pesados, consideran
do as relações entre minerais estáveis e instáveis (cáIculo de ín
dj-ce ZTR) | COIMBRA, J,976 classificou os arenitos Bauru qu.rt'o ã

sua maturidade mineralógica.
O importante índice de maturidade que constitui a re

lação quarLzo/feldspato, não tem sÍdo utilizado pelos autores
precedentes.

No presente trabalho, foram estudadas petrografica
mente, lâminas de onze amostras de arenitos do Grupo Bauru, proce
dentes da Serra do Jaboticabal e arredores, sendo duas da Forma

ção Adamantina e nove da Formação ¡,tarÍlia.
A análise petrogrã.fÍca dos arenitos do Grupo Bauru

permitÍu a caracterização textural e míneralógica do arcabouço,
natureza do cimento e da matriz,
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6.2. APRESENTAçAO DOS RESULTADOS

a análise petrográfica dos arenitos resultou nos
dados apresentados na Tabela XXII, onde constam a relação arcabou

ço,/matríz/cimenLo, composição mineralógíca do arcabouço (8), e as
características texturais e classíficação da rocha.

Os resultados mostraram que os arenitos analisados
tratam-se de sub arcóseos conforme a classificação de FOLK (L974),
com feldspatos pot,ássicos (microclíneo) e plagioclásios (estampa
I Fotos A, B e C). Isto vem confÍrmar certa imaturidade minera
lõgica, jã identificada a partir do estudo de mineraÍs pesadosrno
qual verifÍca-sêr para as duas'. fraçõel granulométricas estudadas
(areia fina e areia muito fina) das Formações Adamantina e MarÍ
Iia, a exj-stência de baixos valores do índice zTR (Tabelas XVII,
XVIII, XIX e XX).

São observados, nos arenítos, fragmentos de rochas
que se apresentam alterados, mas ainda assim é possíveI a caracte
rização de sua natureza básica, enguanto quer ê[ muitos casos, ê.

impossível reconhecer se são basaltos toleítj-cos da Formação S"I
ra Geralr oü de rochas básicas alcalinas (tinguaítos e analcimi
tos) de idade cretácea superiorr êrn outros a presença de "ripas"
de plagiocläsios leva a identificá-Ios como basaltos da Formação
Serra Geral.

Como já admitiu COIMBRA (1976), esta imaturÍdade mi
neralógica pode ser resultante de:

t. ausência de intemperismo químico nas áreas fontes (clima
árido a semi-árido);

2. rápida sedimentação onde a velocidade de erosão é maior
que a velocídade de intemperismo, mesmo sob condições cI!
máticas úmidas.

As amostras do Grupo Bauru ora estudadas situam-se
na borda da bacia, onde a imaturidade textural evidencia sedimerita
ção aparentemente rápida. Acreditamos que a alta velocidade de ero
são (baixos graus de seleção e arredondamento dos grãos) sem dúv!
da existente nesta porção da bacia, não é a única responsável pela
imaturidade mineralógica dos arenitos. Pois que estas condições 1o
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cais de rápida sedimentação, aparentes apenas nas bordas da bacia
como a região estudada, não podem ser responsáveis pela presença
de minerais pesados instãvej-s em toda bacia Bauru como afirmado
anteriormente por COIMBR.A, (op cit.). Evidências que levam a tra
çar condições de semi-aridez na gênese destes sedímentos, como

presença de calcários tipo "caliche" e presença de paligorsquÍta,
corroboram o acima exposto concordando com SUGUIO e BARCELOS

(1978) e SUGUIO (1980). Convém salientar gue os feldspatos apre
sentam-se frescos e subarredondados, mostrando certo retrabalha
mento e certo dÍstanciamento da área fonte. O arredondamento dos

feldspatos evidenciando certo transporte, destrói a hipótese de

preservação dos mesmos apenas por processos de rápida sedimenta

ção e leva-nos a acreditar quê sua prébença esteja também ligada
a guase ausância de intemperismo quÍmico na área fonte, submetida
ãs condições climáticas semi-áridas. A presença de feldspatos po

de, portanto, ser utilizada como traçador poJ-oeclimático para os
arenitos da Formação ¡'tarilia do Grupo Bauru.

A presença de fragmentos j-nstáveis de rochas vulcâni
cas básicas corrobora o acima exposto (Estampa I Foto D).

rica nos ""u;:::":"::::::'":.::l::'Ï::::"":"r":-::'::::,:"'o"::
seu teor, mas não no que se refere a caracterização textural e mi

neralógica, excetuando apenas alguns comentários tecidos por SU

curo (1973 b),
O carbonato atua como cimento nos arenitos do Bauru,

possuindo, basicamente, textura espática, destacando-se a presen

ça de textura poiquilotópica onde cristais mitimétricos (espáti
cos) de calcita englobamr Do seu interior, grãos cIásticos perten
centes ao arcabouço (Estampa I Fotos A e D),

Os grãos de quartzo podem se apresentar corroídos
pela cimentação carbonática (Estampa ] Fotos A e D) ou com au

réo1as de filossitícatos autÍgenos (montmorÍlonita ou paligorsqui
ta) (estampa I Fotos B e E).

Ressalte-se ainda o aparecimento, como maLríz/cimen
to, de fibras de silicatos de cor parda em fitas periféricas, tr3
tando-se de argila autÍgena, provavelmente esmectita (montmorilo
nita) ou paligorsquita neoformadas.
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Quanto à presença de fragmentos de rochas, aIém de

rochas vulcânicas básicas, descrítas anteriormente, destaca-se a

presença de quartzÍtos (Estampa I Foto C) e siltitos, Os quart
zitos derivaram provavelmente do Grupo Canastra, jâ admitido como

fonte para o Bauru por COI¡{BR¡\ (L976) e YAMAMOTO et aI. (1977).
algumås amostras (TV-54 e PJ-62) apresentaram valo

res superiores a ts8 em feldspatos enquanto gue FREITAS (1955) ad

mitiu teores menores que 52.
Os valores porcentuais levantados para o arcabouço

das amostras estudadas atingem 7OZ concordando com resultados apre

sentados por FREITAS (1955) que observou teor máximo de 858.

6.3. TNTERPRETAçAO DOS RESULTADOS

aren*os,"o":.:::::"::"îï:.1,",t;::"::rlrllli"":::"::;'-":,.n::
de fragmentos de rochas (vul-cânicas básicas, metamórficas e sedi
mentares), mj-neraÍs micáceos e minerais pesados transparentes e

opacos' 
o= arenitos são imaturos texturalmente, apresentando

-se ma1 selecionados, com grãos mal arredondados a subarredondados
e teor de matriz em torno de 158.

Apresentam-se com cÍmentação carbonática e/ou silico
sâr sendo a carbonãtica com textura espática poiquilotópica e a

silicosa de natureza calcedônica.
Cabe ressaltar ainda, para algumas amostras, a cimen

tação silicosa na forma de calcedonia sacaróide ou fibrorradíada
como único cimento (Estampa 1 Foto B), ou ainda, assocÍada ä ci
mentação carbonática (Estampa I Foto E).

Salienta-se, ainda, o aparecimento de filossilÍcatos
em forma de fitas de coloração parda, correspondendo a argilomine
ral autÍgeno (montmorílonita) e palígorsquita (Estampa I Fotos
B e E).

A presença dos argilomínerais autígenos nos sedimen
tos vem reforçar a hípótese )á salíentada de condições semi-árj-
das na deposição (víde capítulo VII). Acreditamos que a reação do



62.

cimento carbonâtico Eobre a superfícÍe dos grãos de quartzo leva
a liberação de sÍl,ica para a gênese dos argilominerais autÍgenos
esmectita e paligorsquita.

Nos casos em que no cimento existíu a disponÍbilidade
de magnésio, este foi retido pela sílica para a formação da pal+
gorsguÍta, justificando asgim a ausêncía deste cátÍon na fração
carbonática.

A mícroscopía eletrôníca de varredura mostra bem o

relacionamento entre os grãos do arenito, com a presença de calci
ta espática intimamente relacionada ã paligorsquita (Estampa I
Foto G).

Os arenitos mostram em seu séquito pesado:turmalÍna,
augj-ta (Estampa I Foto F) e þerovskita (Estampa I Foto H) .Tais
minerais apresentam-se subarredondados, demonstrando curto trans
porte. A presença príncipalmente de augita vem reforçar a contri
buir de rochas de natureza básica, como uma das fontes para os

sedimentos em pauta, corroborando o já afirmado acima. Salienta-
-se que a presença de perovskita mostra derivação de rochas bási
cas de natureza alcalina como área font.e. Tais rochas alcalinas
foram descritas e estudadas por COIMBRA et aI. (1981) e COUTINHO

et al. (1982) dentro da área do presente trabalho.
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CÀPfTULO VII

7. ANÁr,rSE MINERÀLÓGICA DA FR.A.çÃO ARGTLOSA

7.1. rNrRoDUçÃO

Poucos são os trabalhos gue abordaram os argilomíne
rais do Grupo Bauru.

PAIVA NETO e NASCIMENTo (1957) desenvolveram traba
lho pioneiro na identificação de argíl'ominerais dos sedimentos
Bauru, com a util-ízação ile difração de raios X, análises químicas
e análise térmica diferencial. Estes autores estudaram amostras
da região de Assis,/MaríIia.

Post,eriormente, SUGUIO (1973 b) estudou sedimentos
arenosos da "Formação Bauru" na região de Uberaba (MG) e detetou
na fração autÍgena, abundante quantidade de argilonJ-neral que

classificou como atapulgl-ta, ocorrendo, aindar montnorilonita e

quantidades menores de clorita e cauliníta
BRANDT NETO e SATO (1975) util-izaram a difração de

raios X e identiffcaram o argilomineral cauliníta como único
constítuinte das frações fina6 no arenÍto Bauru nã,s proximidades
de São gosé do Rio Preto. cumpre salientar gue estes autores estu
daram amostras de arenítos tÍpicos da Forrnação Adamantina, princi
palmente de suas partes basais.

LEPSCH et 41. (1977) estudaram amostras da região de

Echaporã (SP) e consLataram a presença de montmorilonita e argil-o
mineral classificado como atapulgita no arenito Bauru e montmori
lonita em seus solos derivados, tendo admítído que, nos solos
mals desenvolvidos, a chamada atapulgíta ê substituÍda por mont

morilonita durante o intemperísmo.
Deve-se ressaltar que os estudos até agora efetuados

procuraram caracterlzar os argilomínerais, Ídentificando-os, mas

em ocorrências Ísoladas, sem nenhuma conotação estratigráfica, d.e

modo que ressultasse um relacíonamento entre cada tipo de argilo
mineral e as diferentes unidades geológicas componentes do Grupo
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Bauru. A própria morfologia dos argÍlominerais, facilmente obser
vada sob microscopia eletrônica de varredura, utilizada agora em

carãter pÍoneiro, fornece importantes informações sobre a gênese

destes componentes da rocha.
Deste modo, tornam-se os argilomineraisrfornecedores

de valiosas informações para Ínferir ídéias sobre a paleogeogra

fia, derivação de sedimentos (minerais detríticos) e sobre a evo

Iução paleoclimática (minerais autígenos) .

Estudos desta natureza foram efetuados para os sedi
mentos do Bauru, com a utilização de outros recursos como: estudo
de minerais pesados, granulometria dos arenitos' estruturas sedi
mentares, etc. (ARID, L967; SUGUIO, 1973 b; COIMBRA, 1976; BRANDT

NETO, Ig77 e BARCHA, L982) .

7.2. METODOLOGIA

Os argilominerais foram identificados através de di
fração de raios X. Com a finalidade de complementar informações,
o material foi observado e fotografado em microscópio eletrônico
de varredurar êR grandes aumentos, fornecendo detalhes quanto ã

forma, dimensões e associações dos argilominerais.

7.2.L. análise por Difração de Raios X

Inicialmenter âs amostras foram desagregadas em graal

de porcelana, com pistito de borracha, sob condições aquosas I a

fim de promover a individualização do material. Posteriormente, a
fração argilosa foi separada das frações areno-siltosas por decan

tação, com a remoção do material grosseiro. Evj-tou-se o uso de

antifloculantes, o que poderia prejudicar o resultado da análise.
O materj-al f ino obtido, após secagem parcial r v€rì

adquirir consistência pastosa, o gual, com o auxÍlio de espátu1a
foí esparramado sobre Lâmina de vidro. A Iâmina com o material
foi levada posterj-ormente ã secagem completa em dessecador ã
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vácuo.
A exposlção das lâminas a raios x deu-se em aparelho

Phitíps-Norelco, com antícãtodos de Cobalto Kdf ou de cobre Kol
do Instituto de Geociências (USP) ¡ corû â obtenção de dlfratogra
mas. A velocidade do goniômetro utilízada foí de 2 graus (2 ø)
por minuto e a exposíção deu-se até 30 graus.

A determinação das distãnclas interpl-anares (dhkl),
foi efetuada com base nas tabelas especÍficas de cobre ou cobal
to, conforme o caso, da Natíonal Bureau of Standards Aplied Mathe

matics.
A determÍnação do tipo de argllomineral present,e foi

efetuada com a utilização de tabelas da ASTI{,

A identificação" åbs argiiominerais foi efetuada como

se segue:

a) Caulinita

o argil-omineraL caulinita foi identificado pelos pi
cos nos difratogramas, referentes às reflexões basais mais inten
sas a 7,L3,/7,t8 angstrons, cuja posição e Íntensidade variam em

função do grau de crfstaLinidade do materíal. O pico localízado ã

3,57 angstrons, como segundo em intensidade, tambêm foi considera.
do.

b) Esmectitas

As esmectitas foram identificadas pelas reflexões ba

sais a l3/I4 e 3,51 angstrons. Para a confirmação da ldentífica
ção, as amostras foram submetidas à saturação com solução de etÍ
leno-glicol, e os novos difratogramas mostraram o deslocamento dos

picos da faixa de I3/I4 angsErons para 17 angstrons. Este trata
mento possibÍfitou a confirmação da presença de esmectLtas' eLimi
nando a possibilidade de deÈecção de clorita gue se presente, não

apresentaria este deslocamento de pico para 17 angstrons.

c) Micas

A malorÍa das amostras apresentou reflexões corres
pondentes às micas, gue foram ídentifícadas por suas ref l-exões a

9/I0 angstrons.
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d) Pal j-gorsguita

A palígorsquíta foí ídentificada pelas reflexões ba

saís de 10148 e 6,45 angstrons. A confirmação da ocorrêncía deste
argilomineral foi obt.ida por microscopia etetrônica de varredura,
que revelou seu aspecto fibriforme, guase sempre tramado como um

papeI.

7.2.2. análise por Microscopia Eletrônica de Varredura

Foram utilizados .os equipamentos do

microscopia eletrônica do Instituto de QuÍmica de
(IINESP), constantes do evaporador (Vacuum Evaporator,
SS. JeoI) e do microscópio eletrônico de varredura de

taboratõrio de

Araraquara
type J.E.E.
marca JEOL,

modelo JSM. P.15.
A preparação das amostras, observação ao microscopio

eletrônico de varredura, bem como a obtenção das fotografias fo
ram efetuadas conforme relatado por COIMBRA et aI. (1980).

7.3. APRESENTAçÃ,O E TNTERPRETAçÃO DOS RESULTADOS

7.3.I. IdentÍficação por Difração de Raios X

sedimenros """":;:ï:"::: :';:::::o:"":"1:;,ii:::::i: :ï:,"r:;
cados como: caulinitas, esmectitas, paligorsquitas e micas. O"ol
rem aj-nda nos difratogramas, reflexões correspondentes ao quartzo
e calcita

Os resultados da ídentificação estão apresentados na

Tabela XXIII, onde consta a formação geológica a que pertencem
(Adamantina ou tttarÍIía), numeração da amostra, argilominerais pre
sentes e outros mi-nerais.

A Figura 19 mostra difratogramas característicos de

amostras onde ocorre paligorsquita.
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7.3.2. Anãlise por I',IícroscopÍa E1etrônica de Varredura

varredura "",å: :;:::::::::"":::ï:.ï,1:";:ïu:'; :'":::î:::- ":
morfología mais freqüente dos argilominerais analisados.

Caulinita

As caulinitas ocorrentes na Formação Adamantina aprg
sentaram-se com doís aspectos morfológicos dj-stintos:

1. cristais pseudohexagonais de pequeno tamanho, constituin
do massas irregulares em conjunto (caulinitas degradadas).

Este típo de caulínítá com bãixo grau de cristalinidade
ocorre em porções basais da Formação Adamantina (Unidade
BM-I). Estampa 2, Fotos A, B e C,

2. cristais de maÍor tamanho, dotados de nÍtidos contornos
hexagonaís, sucessivamente dispostos, lembrando, em as
pecto, o fole de acordeon (sanfonada). Este tipo morfoló
gico ocorre em nÍveis de arenitos porosos da Formação
Adamantina em díreção ao seu topo (Unidade BM-2). Estam
pa 2, Fotos D, E e F.

Esmectitas

A exemplo da caulinita, as esmectitas também apresen
tam dois tipos morfológícos d.istíntos:

1. constituÍda de fÍnas placas de bordos arqueados, freqüen
tes nos arenitos menos porosos e siltitos. Nos arenitos
basais da Formação Adamantina, este tipo morfológico en
contra-se associado aos pequenos cristaís pseudohexago
nais de caulinita. Estampa 3, Fotos A, B e C.

2. associadas aos níveis de arenÍtos mais porosos, o"otr"*
esmectitas de aspectos esponjoso caracterÍstico em sua
superfÍcíe, e quer êrn corte apresentam semelhança com

favos de meI. Estampa 3t Fotos D, E e F.
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Admite-se para as caulÍnitas pseudohexagonaj-s de pe

queno tàmanho, orígem detritica, ísto explicaria suas pequenas di
mensões e baíxo grau de cristalinj-dade (caulinitas degradadas).

O segundo tipo de cauliníta, ou seja, aquelas prismá
ticas, de maior tamanho, com cristais arranjados (Estampa 2, F'c

tos D, E e F), certamente não seria resultante de processos depg
sícionais, pois o transporte eventualmente sofrido, facilmente de

gradaria suas formas, Estas caulinitas apresentariam origem epige
nética, oriundas da percolação de águas levemente ácidas através
de arenitos porosos e permeáveis por atteração de feldspatos. TaI
afirmação é corroborada pelo fato de que nos siltitos da Formação

Adamantina, estão ausentes as caulinitps devido ao bloqueio exer
cido pela baixa porosidade e'bâixa permeabilidade, não havendo a

formação epigenêtica deste argilomineral.
. As caulinitas degradadas estão presentes nos are
nitos finos argilosos (menos porosos e permeáveis) como material
detrítj-co, enquanto guer em outros arenitos, a boa porosidade e

permeabilídade favorecem a neoformação de caulinidas "sanfonadas"
(autÍgenas). Ta1 processo de autigênese da caulinita deixaria de

existir nos arenitos da Formação ¡,tarÍIia pela proteção desenvolvi
da pelo cimento carbonático, não ocorrendo nesta uni-dade geológi
câr o referido argilomineral.

As esmectitas, a exemplo das caulinitas, apresenta
riam doís tipos morfológicos resultantes de processos genéticos
dÍstintos,

Admite-se gue esmectitas em finas placas recurvadas
teriam origem detritÍca (Estampa 3 | Fotos A, B e C) enquanto que

as de aspecto esponjoso e perfis semelhantes aos favos de mel
(Estampa 3, Fotos D, E g F) proviriam de neoformação sob condi

ções semí-áridas. Dest.e modo, tanto as caulinitas como as esmecti
tas encontradas nas porções basais da Formação Adamantina, apre
sentariam orÍgem detritica (fontes externas), enquanto que as

ocorrentes para o topo da referida Formação estäriam geneticamen

te ligadas a neoformação (esmectÍtas) ou resuLtantes de alteração
de feldspatos por percolação de soluções ácidas (caulinitas "san
fonadas").

Os aspectos morfológicos apresentados tanto .pelas
caulinitas como pelas esmectítas resultariam de suas diferentes
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origens. Cumpre salientar que, pela difração de raios X, mostrou-
-se impossÍvel dj-ferenciar cada tipo de caulinita ou de esmecLita.

Acredita-se em origem detrÍtica para todas as micas
ocorrentes no Bauru como um todo. TaI afirmação é baseada em doj-s
aspectos:

+. a ocorrência indiscriminada deste mineral por toda a se

ção em dÍferentes litologias;
2. acredita-se que o processo de soterramento a que foi sub

meLido o Grupo Bauru tenha sido pouco expressivo, não

favorecendo a formação epigenética dos argilominerais mi
cáceos.

Paligorsquita

Apresenta aspecto fibriforme caracterÍstico, por ve
zes tramado como papel.

Ocorre nos arenitos da Formação Adamantina (Unidade

BM-2), associada à ìSt*orilonita (esmectitas) nas proximidades de

nódulos e nÍveis mais carbonáticos, constituíndo-se também em ar
gilomineral bastante comum nos arenitos arcoseanos da Formação Ma

rília (unidade Bs-I), não tendo sido notada a sua ocorrência em

nenhum siltito do Grupo Bauru, independentemênte da unidade estra
tigrãfÍca a que pertençam (nsÈampa 4, Fotos A, B, C, D, E e F).

A identificação de minerais fibrosos de argila se
faz por d.ifratometria de raios X, a partj-r de picos representando
as reflexões basais de 10 angstrons (paligorsquita) e 12 angs

trons (sepiolita). Ambos os argilominerais apresentam, sob micros
copia eletrônica¡ aspecto fibroso característico. A presença de

fibras longas e flexÍveis, segundo TEODOROVICH (1961), elimina a

possibilidade da presença de paligorsquita, tratando-se, então,
de sepiolita. Por outro lado, a presença d.e reflexões a 10 angs

trons é indicativa da presença de paligorsqui-ta e, consequentemen
te da eliminação da possi-bilidade de ser sepiolita.

As análises efetuadas no presente trabalho através
de microscopia eletrônica e difração de raios X mostraram que o

material ocorrente nas amostras efetuadas é patigorsquita (Estam
pa 4, Fotos A, B, C, D, E e F) r AnáIises quÍmicas efetuadas neste
mesmo material existente no Grupo Bauru em Ponte AIta (t"tC¡ corro
boram estes resultados.
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BARCELOS

(1978), o teor de alumÍnio existente nas argllas de Ponte Alta
são incompativeÍs com os da sepiotita, pois análises qufmicas des
te material apresentadas por VüEAVER e POLAND (1973) mostraram que
a sepiolita constitui o termo mais magnesiano dos fibrosos, onde
o teor de A1rO, atinge no máximo 18. Este fato já t.inha sldo re
gistrado por PAIVA NETO e NASCIMENTO (1957) que afirmaram: "ao con
trário da atapulgita, a sepiolita é essencialmente rica em magné

sio, não ocorrendo praticamente alumínio".

Análises Quimica de paligorsquita

SOUZA SANTOS

(que a chamou de

Perda ao fogo
sio2
AI2O3

Fero,
Tio2
CaO

Mgo

(1975) SUGUIO e BARCELoS (1978)

"atapulgita") (que a chamaram de "atapulgita")

6 ,82
64,52
r0,22
3,8t
0 ,89
Lr4z
5,22

L4,842
60,008
L6 ,45*
3,342

0 ,159
5,7L*

Por outro lado , a razão AlrO, /tttg apresentada por
souzA sANTos (1975) é Ae L,96, a de sucuro e BARCELoS (1978) ó de
2,88, tratando-se, entãorde relações 2zL e 3:1, sendo estas varie
dades, onde o teor de AlrO, é maior que o Mg O denominadas por
TEODOROVICH (1961) como alfa paligorsquita. A alfa patigorsquita
constituj- o termo mais aluminoso dos fibrosos, güê atinge o outro
extremo com a sepíolita.

PAIVA NETO e NASCTMENTO (1957) e LEPSCH et aI (Ig77) ,

apesar de não entrarem nos aspectos paleoclimáticos existentes ã

época Bauru, jâ advogavam a ímcompatibilidade deste argilomineral
com clima,úmido, porém¡ o primeiro trabalho que utilizou a pali
gorsquita como indicador paleoclimático foi o de SUGUIO (L973 b)
(que a chamou de atapulgita), interpretando-a como uma das evidên
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clas de cfima úmido para o.Baurui de acordo com este autor, as
evidênclas serl-am as seguintes: presença de f6ssels, mornente ver
tebrados de grande porte (réptels e queLônlos) , valor rel-atlvamen
te baixo de isótopos de oxlgênio (-4,00 a 8,00 o/oo de O Ol8poe) I
valores muito baíxos da relação Tj-Or/A]-rO, er principalmente, a
presença general.izada dos minerais de argila do grupo da atapulgi
ta, tanto nos sedimentos calcários como nos sed.imentos detrÍticos
assocÍad.os.

SUGUIo e BARCELOS (l_978), por outro lado, modifica
ram o conceito do significado paleoclimátj-co deste argJ-lominera1,
com relação ao ponto de vista de SUGUIO (1973, , afirmando: ',o seu
slgnificado geol-ógico é inestimáveI, cprroborando a hipótese da
existência de clima árido na' 'fase fii.íal de deposição dos sedimen
tos do Grupo Bauru, quando calcário e atapul-gita, juntamente com

outros minera.ls de argila (detrÍticos e autigênicos) poderiam ser
acumulados em lagos efêmeros de águas muito alcalinas".

Tal hipótese é também defendida por SUGUTO (1980)que
atribui ã atapulgita "significado paleocl-imático (c1ima árido à
semi-árido) , principalmente na fase final de sedimentação do cru
po Bauru", e concordam com a idéia de LEPSCH et aI . (l-977). de
qup a montmoril-onita pode formar-se por alteração da paligorsq.'!
ta, admitindo que os caLcários contl-vessem mais paligorsquita,
que facilmente degradaría para montmorilonita.

PATVA NETO e NASCTMENTO (1957) e LEPSCH et aI (1977)
afirmaram que a baixa freqüência de paltgorsquita em solos deve-
-se a relativa facílidade de transformação deste argilomineral em

montmorilonita sob condições de intemperismo químico. Segundo
MILLOT (1964) , a paligorsquita ê extremamente lnstáve1 ao intempe
rismo quÍmico.

A presença de paligorsquita no Bauru deve ser anali
sada como resultado de processo de cimentação quÍmíca e não de
processo detrÍtico de transporte e deposição. e1a é autfgena lÍga
da aos processos geradores de caliche, sob condições alcalinas ,

onde o magnésio está retido nos silicatos magnesfanos (paligors
quita), levand.o ã formação de calcários puros nos sedimentos Bau
ru, isto é, pouco magnesianos ou dolomíticos.

Admíte-se, então, que sob condições de semi-aridez
climática, a água percolante do 1enço1 freático suba por evapora
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ção e, ao atingir a superfíc1e, devldo a baixa umidade relatlva
do ar, ocorreria deposlção qufmica, onde o calcârio lria levar ã

formação de calcários, e magnéslo, alumÍnio e sÍlica exlstentes
neste processo poderlam ocasionar a formação de paligorsquita. O

excesso de sÍtica exLstente neste processo poderia ocasionar a

deposição de opala, ou calcedonia (sÍ1ex) como terceiro componen

te na cimentação dos arenitos Bauru.
Estas condições alcalinas são incompatfveis com a

gênese de caulinita, o que coriobora a origem desta como detrfti
ca. Por outro lado, a associação montmorl loni ta,/pal igorsquita,alia
da ãs formas euhedrais da montmorilonita, l-eva-nos a I cons.lderar
grande parte desue mineral como neofornado (autÍgeno) , J.igada aos

mesmos processos geradores dë ^þaligoréquita, mas onde as soluções
seriam mais enrÍquecidas de aLumÍnio, com carência de magnésio pa

ra a formação de paligorsquita.
os argumentos apresentados acima confirmam que a

deposição dos arenitos da Formação MaríIia deu-se sob condições
de aridez climática, onde cafcários tipo "caliche" e paligorsqui
ta são as mais fortes evidências desta hipótese.

7.4. CONCLUSõES

Os argilominerais dos arenitos do Grupo Baurur na

área estudada, variam qualitativamente e quantitat j-vament.e na se

qüência vertical- .

A partir da base da Formação Adamantina, tem-se' em

primeiro lugar, as caulinitas degradadas e, subsidiarfamente, em

quantidades muito peguenas, as montmorilonitas (detrÍticas) de

bordos arqueados. Para o topo da Formação, ocorre inversão dos

teores, passando a predominar montmorilonltas e dlminuir, até o

desaparecimento, as citadas c¿iulinitas.
Nos níveis de arenitos ilotados de maior permeabilÍda

de e porosidade, ocorrem as caulinitas "sanfonadas" e montmorilo
nitas esponjosas, argilomineral-s resultantes de processos de auti
gênese, mantendo-se o mesmo padrão anterior, com predominio de

caulinÍtas na base e montmorilonltas para o topo.
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Jã no topo da Forrnação Adamantina, com o incremento
-ados nÍveis de arenitos mals carbonáticos (nodulares) r desapare
cem totalmente as caulinítas, passando a ocorrerr êITì assoclação
com o cimento carbonático, o argilomineral paligorsquita. Este
argilomineral de ocorrência ainda tímida nesses níveis estã
também associado ãs montmori-Ionitas.

Nos nÍveis síltj-cos da Formação Adamantina, não é

notada a ocorrência nem de caulinita, nem paligorsquita, ocorren
do unicamente montmoril-onita na fração argila.

Nos arenitos da Formação Marília nota-se a ocorrên
cia de montmorilonitas associadas agora a maiores quantidades de
paligorsquita

A microscopia eieitrônica mostra, ainda, a evj-dente
associação com os nÍveis mais ricos em carbonatos.

não foi encontrado, nas amostras da Formação MarÍ
lia, o argilomineral caulinita.

Esta variação tipológica dos argilominerals da base
ao topo do Bauru coaduna com a evolução paleoclimática, corrobo
rando o )â demonstrado através do estudo de estruturas sedimenta
res, maturidade do sedimento, relações estãveis/instáveis de m!
nerais pesadosretc



74.

CAPÍTULO VIIT

8. coMposrçã,o rsorÓPrcA DE cARBoNo E OXTGENTO

8.1. TNTRCDUçÃO

KEïTH e WEBER (Lg64) , determinando valores de ô C13

de carbonatos obtidos de diferentes locais, encontraram valores
compïeendidos entre +4,2 o/oo e -L,7 ?/oo para aqueles de ambien

te marinho e entre -016 o/oo'€i'-I5,2 o/'oo em ambientes de ágrr.
doce.

As variações de concentração de is6topos foram medi
das por técnicas refinadas ao padrão internacional PDB = Peedee

Formation - Belemnitella americana (Chicago Belemnite Standard)
usado como referêncÍa de escala.

No Brasil, trabalhos que utilizaram da análise isóto
pica de carbono e oxigênio para reconhecimento de paleoambientes
geradores de rochas carbonáticas foram os de: SUGUIO (f973 b) ,

GrovANNr et al. (1974\ , sucuro et al. (1974\ , sucuro et aI. (1975)

e SUGUIO et a1. (1980).
TaÍs autores utilizando como referência o trabalho

de KEITH e WEBER (L964), apresentaram gráficos relacionando as

composições isotõpicas de carbono e oxigênio com campos delimi
tados para calcãrios marinhos e de água doce. COIMBRA (f983) usou
a proposição inicial de KEITH e WEBER (L964), que não define cam

posr mas sim uma função discriminante (parâmetro Z), que permite
separar carbonatos predominantemente marinhos dos predominantemen
te continentais. O parâmetro Z foi- definido por KEITH e VùEBER(op

cit), seguindo a fórmula abaixo (váIida para padrão PDB de ô c13

e o o18),

t - 2,048 (ô cl3 + 50) + 0,498 (o o18 + 50)
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correspondend.o a:

z maior que 120 = ambÍente marinho

z menor que 120 = ambiente continental

z igual- a 120 = não ocorre definfção de ambiente

' Neste trabalho usamos a proposlção inícíal de KEITH

e WEBER (op cit.), evitando a definição dos campos conforme efe
tuado por alguns autores nacj.onais citados anteriormente.

8. 2. METODOLOGIA

8.2.I. Análise Isotópica

As amostras selecionadas para anáIise abrangeram:
uma amostra de arenl-to com abudante cimentação carbonãtica e og
tra de nódulo carbonático da Formação Adamantina; e seÍs amostras
de arenitos calcÍferos da Formação Maríli4, Convém ressaltar que

as amostras estudadas foram coletadas em superfÍcie, procedendo-

-se a devida triagem para evÍtar a utilização de amostras altera
das, o que poderia prejudicar o resultado da análise.

As amostras foram moídas e peneiradas, com o aprovei
tamento das frações inferiores a 0,125 mm. Esta moagem foi efetua
da a menos de uma semana da anáIise, send.o o pó obtido, acondicio
nado em vidros hermeËicamente fechados para se evitar possfveis
alterações na composição isotópica. As amostras assl-m acondiclo
nadas foram enviadas ao CENA (Piracicaba, SP) e submetidas à an{
lise em espectrofotômetro de massa (Varian, model-o CH4 pelo Pro
fessor Eichi Matsui) .



76.

8.2.2. Anãlise EstatÍstica

Para a anáIj-se de distribuição de cada parâmetro (ô

c13, ô o18 e z) , os resultados de análise isotõpica foram levados
ã computador onde foram calculados:

o valor máximo e o valor mínimo;

a tendência central da distribuição (mediana, moda, e
dia) ;

- o grau de espalhamento (variância, desvio médio e desvio
padrão) ì 

.

o coeficiente de variação (= desvio padrão + médía);

grau de assimetria;

agudez da parte central da curva (curtose).

Efetuou-se o teste de normalidade das curvas de
distribuição',:ì":ïr::"':::::r::r::';:i"ï:::.:.:':ï:'::= 

amos

tras deste trabalho, bem como para os grupos de amostras do 
"rgpo Bauru estudadas por SUGUIO (L973 b), caliches africanos (SU

cUIOr op cit.) e Formação CaaÈinga (SUGUIO et al., 1980), para a

execução de análises comparativas entre os diferentes grupos de
amostras.

8.3. APRESENTAçÃO DOS RESULTADOS

8.3.1. anãlise rsotópica

A Tabela XXIV apresenta os resultados da anáIise da

composição isotópíca para amostras do Grupo Bauru, obtj-dos neste
trabalho, conjuntamente com os obtidos por SUGUIO (1973 b) para a

mesma unidade geológica. A Tabe1a XXV, contém os resultados obti
dos para amostras da Formação Caatinga (SUGUIO, êt âI., 1980) e

me

-o
a



para os caliches afrlcanos
o valor do parâmetro Z foL
tes conjuntos de amostras.

As Tabelas
conforme o apresentado

(sucuro, 1973

somente agora
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b). Cumpre ressaltar que
calculado para todos es

8.3.2. enálise Est,atistlca dos Resultados

XXVI, XXVIT e
no Ítem 8.2.2.

valores mínimo e mãximo obtidos para as amostras
e para as de SUGUIO (op cit.) são semelhantes.
valores de tendência central da distribuição tFI

XXVIII contém os resultados

8.3.2.L. Comparação entre amostras do Grupo Bauru, deste
trabalho e de SUGUIO (op cit. )

CARBONO

os valores mÍnimo e máximo obtidos para as amostras
deste trabalho, quando comparados com os apresentados pelas amos

tras de SUGUIO (op cit.)r são compatíveis.
os valories dos parâmetros que caracterizam a tendên

cia central da distribuição (mediana, moda e média) quando compa

rados com os de SUGUIO (op cit. ) , mostraram valores levemente me

nos t"ntttto=;= 
varores encontrados para os parâmetros que defi

nem o grau de espalhamento da distribuição (variância, desvio mê

dio, desvio padrão e coeficiente de variação) são perfeitamente
compatÍveís ":: ;:,::::"::":::,:::,::":':"::"::'"1.'u"= para as
amostras de SUGUIO (op cit), mostraram curvas tanto mais assimé
tricas e mais platicúrticas.

OXTGÊNIO

Os

aqui coletadas
Os
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bém sao proximos aos obtidos para as amostras daquele autor.
Os valores obtidos para grau de espalhamento são pou

co maiores que os observados para as amostras de SUGUIO (op cit.).
No que d.iz respeíto ã assimetrlar âs duas curvas

apresentaram o mesmo grau de assÍmetria, mas dlferindo no sinal,
ora com a cauda para o lado dos finos (este trabalho), ora com

a cauda para o lado dos grosseiros (SUGUIO, op cit.).
As amostras de SUGUIO (op cit. ) mostraram curva mais

platicúrtj-ca que a do presente trabalho.

PARÂMETRO

Os valores máximo e mínimo, bem como a tendência cen
tral, são compatíveis entre os dois conjuntos de amostras.

re rrabalho =:: ;::::ï":: ïÏ"::=';::'::-ï::.::=n:::=::"" 
":::tras de SUGUïO (op cit.). Verifica-se, para as amostras de SUGUI;

(op cit. ) , curva mais assimétrica e mais platicúrtica.
Os resultados por nós encontrados para o parâmetro

Z são menores que l-2O, caracterizando as amostras como contÍnen
tais de água doce, o mesmo ocorrendo para as amostras coletadas
por SUGUIO (op cit.).

8.3.2.2. Comparação entre o conjunto de amostras do Grupo
Bauru, com as da Formação Caatinga (SUGUIO et al.
1980).

CARBONO

amostras da

unidades, o

negativo na

parâmetros

Comparando-se o conjunto de amostras do Bauru com as
Formação Caatinga, o valor mínimo é igual nas duas
mesmo não ocorrendo com o valor máximo, güê é menos
normação Caatinga.
os parâmetros que definem a tendêncÍa central e os

referentes ao grau de espalhamento das distribuições
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mostraram val-ores sinllares entre os conjuntos de amostras do

Bauru e da Formação Caatfnga.

. o valor de assimetria é semelhante. dlferlndo na pe
sição da cauda da curva. enquanto que nas amostras do Bauru apre
sentaram a cauila para o lado de valores mais altos.

Os valores referentes ã curtose rnostraram, para as
amostras cla Formação Caatlnga, curvas multo platlcúrticas.

OXI GÊN IO

Verificou-se, para as amostras do Grupo Bauru e ila
Formação caatinga, valores semelhantes em seus pontos mÍnimos e

máximos, bem como para as medídas de tendêncla central-.
A curva do conjunto de amostras da Formação Caatlnga

(assimetría) é mais assimétrlca, apresentanilo a cauda para os
maiores valores e no caso do Bauru, é menos assimétrica, sendo a

cauda para o lado dos menores valores.
os valores d.e curtose são simitares entre as duas

unidades.

PARÂMETRO Z

ós valores mÍnimos são idêntlcos entre o Bauru e a

Formação CaatLnga, sendo que, quando se refere aos val-ores mâxi
mosr. alguns se situaram ao redor ile 120, o que, segundo KEITH e

!{EBER (1964) , torna-se dificil a j-dentíficação de ambiente de se
dimentação, se marinho ou continental. Cabe ressaltar que apenas
alguns val-ores situaram-se nesta faixa, e que a grande maíoria
dos valores são bem inferiores a I20, o que 1eva a traçar a gêne

se como continental de água doce, concordando com a lnterpretação
de SUGUIO et a]-. (1980) .

Os graus de espalhamento dos vafores de medidas
tendência central são semelhantes nas duas unidades geoJ-6g1cas
pauta.

os valores obtídos para as amostras da Formação Caa

tinga indicaram menor grau de assimetrla do que para as do Bauru,

de

em
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rnas alnila apresentaram a cauda para o lado dos malores valores.os
valores de curtose l-ndj-caram, para a Formação Caatinga, curva mui
to platJ.cúrtica.

8.3.2.3. Comparação entre o conjunto ile amosÈras do crupo
Bauru com caliches afrl-canos (SUGUIO, 1973 b).

CARBONO

Os valores apresentados pelas amostras de caliches
africanos, no que se refere a. ¡nÍnimo e ináximo, são menos negati
vos gue os apresentados pelas amostras do Grupo Bauru.

Quanto às medidas de valores de tendência central-,ve
rificou-se valores menos negativos para os callches africanos.

Os valores obtidos para o espalhamento mostraram, pa
ra as amostras de caliches africânos, maior grau de espalhamento
nas curvas (menor concentração de valores) .

As amostras de caliches africanos apresentaran curva
aproximadamente slmétrica e com valores ile curtose índicando cur
va mais leptocúrtíca que o Grupo Bauru.

OXIGÊNTO

O valor. mínimo e máxlmo ê semelhante, enquanto que
o valor máximo para as amostras de cal-iches africanos é menos ne
gativo que o encontrado para o Bauru.

As amostras africanas apresentaram val,ores meïì.os ne
gativos para as medidas de tendêncl-a centraL quando comparadas
com as do Grupo Bauru.

Os.val-ores referentes ao .grau de espalhamento mostra
ram maiores valores para as amost.ras de cal-iches africanos e

maior uniformidade da distribuição dos valores para as do crupo
Bauru.

As amostras de caliches mostraram curva um pouco mais

assimétrica, mantend.o, como. no caso do Bauru, a cauda para. os me

nores valores.
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Quanto ä curtoÊe. as amostras de cal-lches mostraram
illstrtbulção mesocúrtlca, enquanto que as do Grupo Bauru, apre
sentaram distribuição platicúrtica.

PARÂIqETRO Z

Os valores máximo e mínimo das amostras de caliches
africanos são s is tematicamente maj-ores gue os obtidos para as
d.o Bauru, cabendo ressaltar para as de cal-iches africanos, vaLo
res de Z em torno de 120 ou mesmo pouco superior, o que, segundo
KEITH e WEBER (1964) , poderia demonstrar condições marlnhas de
sedimentação. Por outïo l-ado.duas das c'inco amostxas estudadas
mosLraram valores bem inferiores a 120, o que leva a lnterpretar
a sedimentação em condições continentais de ãgua doce.

Os valores dos parâmetros de tendência central das
amostras de caliches africanos são maiores que os das amostras
ilo Grupo Bauru .

Os valores encontrados para as amostras de cal-iches
africanos mostraram maior heterogeneida¿le evidenciada pelas maio
res medidas de espalhamento da curva de distribuição.

As amostras de caliches africanos apresentaram cur
va mais assimêtrica que a curva das ¿to Grupo Bauru e a curtese
já se aproxima de curva mesocúrtica.

Cabe ressaltar para as amotras de caliches africa
nos, ce.rta limitação na análíse estatÍstica para os valores apre
sentados em função do pequeno número de amostras tabuladas.

TESTE DO QUI-OUADRÂDO ( X2)

Aplicando-se o t.este de aderência de X2 para se ana
Lisar se os valores acompanham ou não uma ilistrlbuição norrnal ,ve
rificou-se, tanto para os valores por nós encontrad.os quanto
para os valores apresentados para as amostras de SUGUIO (1973 b),
bem como para o conjunto total de amostras do Grupo Bauru, que
as distribuições de valores dos parâmetros carbono, oxigênio e z

acompanham clistributção normal (aceita-se Ho) ao nÍvel de signl
ficância superior à 908.
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carbono

Ho 988

oxigênio

Ho 982

parâmetro z

Ho 988

sucuro (1973)

Ho 988

Ho 908

Ho 992

82.

Bauru Total

Ho 992

Ho 998

Ho 992

TESTE DE LTLL]EFORS

Apllcando-se um teste mais refinado (teste de Lil
liefors, in CAMPOS, 1976) , verificou-se, gue apenas os valores
por nós encontrados para o Grupo Bauru acompanharam uma distri
buição normal ao nÍve1 de significância de 5S (Quadro I). Por
outro lado, para os valores encontrados por SUGUTO (1973 b) e vg
l-ores totais do Bauru, a hipótese H, (os valores não acompanham

uma distribuição normal) é aceita ao nÍvel de slgníficância de
992. Para valores da Formação Caatinga e caliches africanos, a

hipótese Ho (os valores acompanham uma distribuição normal) sõ
pode ser aceita para o ô oI8 da Formação Caatinga e ô c13 dos ca
liches africanos ao nível de significância de 58. Para os aemais
valores a hipótese H, (os valores não acompanham uma distribui
ção normal) é aceita ao nivel de significância de 992.

8.4. TNTERPRETAçÃO DOS RESULTADOS

Considerando apenas a análise isotôpica de carbono,
verificou-se gue os valores por n6s obtidos, bem como os apresen
tados por SUGUTo (op cit) são superiores para o c13. Este limitã
(-2,00 o/oo) foi estabelecido por KEITH e WEBER (Lg64) como mar
co de separação entre calcários marinhos e continentaisi os valo
res menores seriam para os calcários continentais e os maiores
para os marinhos.
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Conclul-se, pois, que os calcárlos do Grupo Bauru
ter-se-iam deposltado sob condlções de sedimentação continental
de águas doces.

Verifica-se nitidamente na Figura 20 que tanto as
amostras analisadas neste trabalho, bem como as apresentadas por
SUGUTO (I973), situaram-se acima da linha díscriminatória (parâme

tro Z) t dentro do limite de água doce.
Vale ressalLar valores pouco negativos para a rela

ção oI8 /o16 , que provavelmente estão ligados a existência de for
tes condições de evaporação no sítio deposicional, causand.o, con
seguentemente, degradação isotópica e enriquecimento do isótopo
mais pesado de oxigênio (018). Tais condições estariam ligadas
a existência de clima semi-árj-do, responsável, poisr pelos proces
sos de evapotranspiração e formação dos depósitos tipo "caliche".

A ocorrência de paligrosquita, discutida no CapÍtulo
VIf, a imaturidade dos sedimentos (CapÍtulo IV) e a imaturidade
míneralógica (Capítulo V e VI), corroboram a existência de condi
ções climáticas semi-áridas durante a deposição dos sedimentos da
Unidade BS-1 (Fácies Ponte Al-ta) da normação tutarÍlia.
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Distribuição Não apresenta
Normal Distribuição

NormaI

BAURU BAURU TOTAI
(sucuro , L973)

Distribuição Não apresenta
Normal Distribuição

Normal

QUADRO 1 - TESTE

Distribuição
Normal-

CAR.BONO

Nao apresenta
Distribuição
Normal

OXIGÊNTO

Não apresenta
Distribuição
Normal-

PARÂi\,1ETRO

DE LILLIEFORS

FORr{ÀçÃO CAATTNGA
(SUGUIO et aI ,19 80 )

Não apresenta
Distribuição
Normal

Não apresenta
Distribùição
Normal

Não apresenta
Distribuição
Normal

Dis+-ribuição
l{ormal

CALICHES AFRICANOS
(sucuro, 19 73 )

Não apresenta
Distribuição 

.

Normal

Distribuição
Normal

Nao apresenta
Distribuição
Normal

Não apresenta
Distribuição
Normal

@
,ò
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CAPÎTULO IX

9. CONCLUSõES FINAIS

9 . 1. AMBTENTE DE SEDTMENTAÇÃ.O DO GRUPO BAURU

O cÍclo de erosão que se desenvolveu após o término
dos processos magmáticos que levaram a consolidação das rochas
básicas da normação Serra Geral (intrusivas e extrusivas) modelou
o substrato sobre o qual viria, posteriormente depositar os sed!
mentos Cretácicos do Grupo Bauru. Evidências existem na base des
tes sedimentos que comprovam este hiato erosivo e sedimentarrquan
do ocorreu um processo erosivo intenso, resultando no início da
deposição Bauru¡ rIâ elaboração de brechas basais ricas em fragmen
tos de rochas básicas, como a referida anteriormente neste traba
tho (Rodovia SP 310 km 327) e, ainda, aquelas citadas na biblio
grafia (MORAES REGO, 1935; MEZZALTRA, L974; BRANDT NETO, 1977 e

SOARES et aI., 1980) .

Inicia-se a sedimentação Bauru na área em pauta com

a deposição de arenitos grosseiros, angulosos, mal selecionados,
imaLuros, ricos em seixos de rochas básicas e mesmo quartziticas
em sua base, com ausência de estruturas sedimentares, fatores es
tes que parecem refletir sedimentação relati-vamente rápida e vis
cosa, ainda a curta distância, típica de regiões prõximas ä bor
da da bacia. Estes sedimentos citados correspondem ã base da For
mação Adamantina (Unidade BM-I), bastante evidentes na área de
Matão e que jazem díretamente sobre as rochas básicas da Formação
Serra Geral, através de nítida discordâncj-a erosiva.

A ausência de estruturas sedimentares, associada à

forma dos corpos rochosos, ímaturidade textural e mineralógica
do sedimento, e a pequena resistência ao transporte dos fragmen
tos de rochas básicas reforçam a interpretação de curto transpor
te e j-ndicam sedimentação em regime de rios anastomosados, .carac
terj-zando leques aluvÍais em bord.a de bacia, onde as massas aquo
sas carregadas de sedj-mentos não dispuseram de tempo e condições
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suficientes para a segregação granulornêtrica do material. A alter
nância de nfveis rl-cos em sel-xos intercalados aos secllmentos argl
losos parece tndicar a exlstência de leques coalescentes.

A medida que se afasta da área de ivlatão em direção
ao interior, ocorre a diferenciação de canais fluviais com melhor
definição dos tipos diferentes de sedimentos, caracterlzando mais
nitidamente os ambientes fluviais. Os canais representados por
depósitos de arenitos mais lavados, com melhor selecionamento,
presença de estruturas sedimentares mais conspÍcuas de canal e as
planÍcies de inundação representadas pelos níveis sÍltÍcos, alter
nam-se verticalmente.

Afloramentos da região de Catanduva tendem a apresen
tar arenitos finos a mêdios, pouco argilosos, com melhor seleção,
constituindo depósitos tÍpicos de canais fluviais com a presença
de estratificações cruzadas acanaladas. Na base destas estratifi
cações, ocorrem nÍveís de bolas e pelotas de argila. Estes areni
tos intercalam-se frequentemente a nÍveis sÍlticos que chegam a

atingir 50 cm de espessura.

ros sedimenr": T:ï::-:;;"':.ïï:::: :"::::':"ï;::,ïr:"";:" :;
dimentos, melhorando os valores de seleção.

A freqüente presença de canais superpostos, muitas
vezes truncados, recobertos por camadas planas de siltitos, suge
re alternâncj-a destes canais fluviais com sedimentos mais finos,
representativos de planÍcies de inundação. Os canais durante sua
evolução meandrante migraram lateralmente, sucedendo-se no tempo.
A sucessão de canais superpostos e a ausência de fácies de trans
bordamento, responsáveI pela deposição dos níveis de sedimentos

--. tsilticos-argilosos, mostrariam passagem do sistema fluvial mean

drante para anastomosado.
os nfveis silticos mais freqüentes em direção ao

topo da unidade corresponderlam a ambiente prováve1 de planfcÍes
de inundação ou pequenos lagos formados pelo represamento de
ãguas. Em outros locais, o meio mais fluido depositou os arenltos,
jä melhor segragados, tfpicos de canais fluviais, evidenciando
drenagem melhor desenyolvida. Estes mesmos níveis sflticosrem pre
sença de maiores volumes de ãgua durante as fases torrenclals, se
riam parcÍalmente remobillzados, ocasionando a formação de petotas
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e bolas de argÍla encontradas na base dos canals.
A drenagem representaria um sistema meandrante onde

as variações da quantÍdade de água em função de fases torrenclais
e outras mais secas refletiriam no tipo de depósito resultante.

As condições provavelmente não leriam sido tão se
cas, pois, não se encontrou gretas de contração a exemplo de auto
res anteriores (ARID, 1967) .

Com a progressiva acentuação das condÍções climáti
cas mais secas que presidiram a deposição da Formação Adamantina,
processa-s€r a seguir, a deposição dos arenitos em ambientes agg
ra de rios anastomosados dos sedimentos da unidade seguinte da
referida Formação (Unidade BM-2).

A predomj-nância de fases climáticas secas, com fases
chuvosas esporádicas, porém intensas, ocasionaram a deposição de
arenitos maciços que constituem bancos, intercalados por siltitos
com abundante presença de nódulos carbonáticos. A ocorrência, pê
ra o topo, de maior concentração de nódulos carbonáticos e de
maior tamanho, seria indj-cativa de progressivo aumento de aridez,
levando ao extermínio progressivo dos rêpteis existentes, passan
do, esta unidade, a conter os mais expressivos jazigos fossilÍfe
ros.

Esta acentuação climâtica coincide com a ocorrência
de processos magmáticos na região, representados pelas lavas alca
Iinas analcimíLicas da Formação tporá e rochas tufãceas associa
das a Formação Uberaba.

Atravês de contatos interdigitados suced.e-se, na co
luna, arenitos mais grosseiros, ímaturos, gue constituem bancos
de cinco a dez metros de espessura, de coloração clara caracterís
tica e camadas sÍlticas intercaladas, evocativas da Unidade BS-l
da Formação MarilÍa.

As caracteristicas granulométricas dos sedj-mentos,
associadas ao mal selecionamento, imaturidade mineralógica, depÞ
sitos na forma de bancos espessos sem estruturas sedlmentares apg
rentes, estrutura gradacional e presença de níveis sÍlticos lnter
calados são sugestivos de deposição em ambientes de leques alu
viaís. A alternância de pacotes arenÍticos e camadas sÍlticas su
gere leques aluviais coalescentes, resultantes da ação de enxur
radas, ond.e os arenitos ter-se-iam deposj-Lado na forma de tençol,
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provocando represamentos locais com a "orrt"qüente 
depostção dos

- . lr. .niveis silticos. O tipo de depõsito parece reflettr deposição em

clima semi-ãrido, onde chuvas sazonais levarlam ã fornação de col
rentes aguosas de grande volume e curta duração, resultando em

depósitos extensos e, ao mesmo tempor nâ estação seca, através de

processos de evaporação a deposição quÍmica dos carbonatos do cí
mento e de paligorsquita.

ConcluÍndo o processo de sedimentação do Grupo Bauru
na área estudada, ocorrem, sobre a unidade anterior, arenitos fi
nos bastante argilosos, de coloração vermelha intensa. Os depósi
tos constj-tuem bancos com até 6 metros de espessura em afloramen
to, sem estruturas sedimentares aparentes, apresentando nÍvels
de bolas de argila, provavelmente resultantes de processos erosi
vos em sil-titos da unidade anterior.

O afloramento mais caracterÍstico desta unidade loca
liza-se na rodovj-a SP-323 a cerca de um guilômetro do acesso ä

cidade de Monte AIto r rro rumo para Pirangi.
os sedÍmentos apresentam má seleção e caráter bastan

te imaturo, diferenciando-se da unidade anterior que apresenta se

Ieção um tanto melhor, mais grosseira, menos quantidade de argila
na matriz, e intensa cimentação carbonätica.

9.2. AN.Á,LISE PALEOGEOGRÁFICA DA BACIA BAURU

Com o soerguimento das bordas da bacia sedimentar do

Paraná, passaram estas regiões, durante o Cretáceo, a constituir
extensas fontes de sedimentos, além daquelas localizadas
áreas pré-cambrianas do sul de Minas e do Grupo Açungui.

Os sedimentos preservados d.o Grupo Bauru na ärea es

tudada constituem a borda atual da bacia cretácica com sedimentos
da Formação Adamantina. Os sedimentos ocorrentes na área de Matão
são grosseiros, imaturos textural e mineralogj-camente, correspon
dendo a deposição em leques aluviais, reforçando a idéia de trq
tar-se de proximidades da borda orj-ginal de sedimentação da bacia
Bauru. A não ocorrência de sedímentos inferiores do Grupo Bauru
(Formações Caiuá e Santo anastácio) seria explicada pelas menores

nas
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dimensões em área que teriam alcançado suas bacias (mais restri
tas as proximidades da calha central da Bacla Bauru), tendo a

Formação Adamantina que thes sobrepõe, transgredido sobre e1as, e

até mesmo sobre o substrato basãltico. A possibilldade das Forma

ções Caiuã e Santo Anastácio terem atingido a área de estudo fica
descartada pela inexístêncía destes sedimentos em sondagens, asso
ciados a presença de brechas basálticas na base da Formação Ada

mantina, bem como a existência de augÍta no resÍduo pesado, indi
cativo de contribuição direta a partir das rochas básicas da For
mação Serra Geral.

As rochas básicas da Formação Serra Geral, últimas
representantes da Bacia Intracratônica do Paraná, resultado de
amplo processo magmático, promoveram o fecho na evolução geológi
ca desta bacia

Sobre esLe substrato basáltico "submetido a um curto
cj-clo erosivo, esculpindo uma superfície suavemente ondutada, de
nomj-nado Pós-Gondwanico" (SOARES e LANDIM, 19?6) , estabelece-se
uma nova bacia sedimenLar, a Bacia Bauru.

O início da deposição do Grupo Bauru na área estuda
da deu-se atravês da Formação Adamantina (Unidade BM-l) revidencia
do por sedimentos existentes na porção oriental da região (proxi
midades de Matão), onde a rápida sedimentação não possibilitou
maior seleção granulométrÍca que caracteríza os ambientes flu
viaÍs típicos. Os depósitos não apresentam estruturas sedimentl
r1" visÍveis e a'presença de seixos de eruptivas é basLante trã
quente nos sedimentos, gue são imaturos, bastante argilosos, mal
selecionados, de cores variando entre marrom a avermelhados.

EsLes sedimentos, pertencentes ã base da Formação
Adamantina na área, passam, através de iriterdigitação lateral,
em direção äs partes mais cent.rais da bacia Bauru (área de Catâg
duva) a arenitos já com os termos arenosos e siltosos mais evidel
tes. Esta segregação granulom6trica reflete variações na viscosi
dade do meio transportador, depositando-se em alguns locais, ar9
nitos finos a muito f ínos alternados a siltitos r êtTt outros , j'a
em meio mais fluido, arenitos com estratificações mais conspÍcuas
de canais fluviaÍs, evidenciando melhor desenvolvimento da drena
gem. A existência de drenagem extensa fica evidente pelo nûmero
de depósitos com estas caracterÍsticas, indicando um volume de
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água característico de regiões fluviais. A presença freqüente de
estruturas de escavação e preenchimento com abundantes bolas de
argila em sua base demonstra a ocorrência de fases torrenciais
onde os nÍveis sílticos exístentes seriam remobilizados. São fre[-
quentes nesta unj-dade, arenitos finos a muíto finos, ma1 selecio
nados, com maLrÍz argílosa abundante, grânulos dispersos, consti
tuindo bancos com espessura de poucos metros. Estes arenitos esta
riam ligados a fases de cheías, sedimentando-se em depõsitos tipo
lenço1, resultantes do rompimento de diques marginais. Os nÍveis
sÍlticos, mais freqüentes em direção ao topo, corresponderiam a

ambj-entes de planícies de inundação ou pequenos lagos formados
por represamento de água. Estas massas aquosas estariam sujeitas
ao ressecamento durante as fases de cli-ma mais seco e a ocorrên
cia de novas fases torrenciais promoverj-am uma remobilização paI
cj-aI, ocasionando a formação de bolas de argila que, após curto
transporte, viriam a se depositar junto com as areias.

A progressiva incidência de condições de clima seco
parece coincidir com a ocorrência de processos magmáticos locali
zados em regiões de borda de bacia como o correspondente ao even
to alcalino de Jaboticabal, cujas lavas analcimínticas associa
das, ocorrentes em subsuperfÍci-e nas localidades de Aparecida de
l,Ionte Alto, PirangÍ e Taiuva, foram detalhadas por COIMBRA et al,
(1981) e COUTINHO et al., (1982) . Este evento magmático alcalino
com seus prováveis processos de exalações gasosas e de vapor te
riam colaborado para o Íncremento das condições já adversas da
região.

Esta evolução climática, com a progressiva dj-¡ninui

ção de água e a passagem a uma predominância de clima seco é

evidenciada pelos argilominerais gue passam, da base ao topo da
Formação Adamantina, de caulinita a montmorilonita (clima e con
tri-buição vulcânica) e posterior diminuição de montmorilonita e

o aparecimento franco de paligorsquíta associada aos níveis de

nódulos carbonáticos (clima semi-árido) .

As fases chuvosas propíciariam a lixiviação de felds
patos, cálcicos, e as fases secas, migração de ãgua em direção à

superfÍcie, proporcionaria por evaporção a deposição de calcário
que se concentraria em nódulos.

CondÍções climáticas secas seriam cada vez mais acen
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tuadas, aumentando a freqüencia de nÍveis nodulares e seriam res
ponsáveis pela mortandade generalízada dos réptels cretácicosrgue
se concentram em jazigos fossilíferos.

Já ao térmÍno da deposição da Formação Adamantina
(Unídade BM-2), o clima evoluiria rapidamente para o semi-ã.rido
com a presença franca de montmorilonita, associada ã paligorsqui
ta nos nÍveis nodulares.

O progressivo aumento das condições climáticas seve
ras aLinge seu pico durante a deposição dos calcarenitos da Forma

ção MarÍlia (Unidade BS-l), hoje preservados na Serra do Jaboti
cabal.

O aporte de grande volume de sedimentos grosseiros,
imaturos, mal selecionados, inicia a deposição dos arenitos cal
cÍferos do Bauru Superior (Unidade BS-1), refletindo torrentes
que promoverÍam remobilização parcial dos níveis sílticos e conse
qüente deposição de pelotas de argila na base dos bancos de are
nitos.

Estes arenitos ter-se-iam depositado em leques alu
viais, onde o represamento levarÍa ã formação de lagos temporá
rÍos onde teria se processado a deposição dos siltitos. Torrentes
e lagos temporãrÍos ocorreriam ciclicamente, ocasionando a inter
calação de camadas areníticas e sílticas.

A abundante cimentação calcária estaria ligada ã

remobilização do carbonato existente nos nÍveis nodulares da uni
dade BM-2 da Formação Adamantina e tambêm a remobilização de n!
veis calcários existentes na própria Formação l,tarília.

Posteríormente, depositaram-se os arenitos argilosos
avermelhados (Unidade BS-2) existente no topo da Serra de Jaboti
cabal (área de Monte AIto), ainda em ambiente de leques aluviais,
e em regime torrencial. Nestes arenitos ocorrem, freguentemente,
grandes bolas de argila, que registram a remobilização de camadas
pelíticas depositadas anteriormente.

Após a deposição deste pacote, encerra-se o processo
de sedimentação do Grupo Bauru.
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