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Fo to

Fotos

Sal to do Avanhandava

l'lembro I nf eri or da Formação Bauru - I i tof ãci es
de arenitos vermelhos afloramento a 200 metros
de Gastão Vidigal na estrada para l,lonções

Membro Nã¿io da Formação Bauru - Arenito com-
pacto com nívei s de estrati fi cações cruzadas ,
pelotas de argila e tubos de vermes - Rodovia
Bi ri guí-gi I ac, km I
Membro tlãAio da Formação Bauru - litofãcies de
areni tos com Estruturas Sedimentares de Canal -
apresentando pal eocanal I imi tado na base por
bolas de argila de 50 a 60 cm de diâmetro - Ro

dovia Araçatuba-Jal es, km 39

l-
2-

Fo to 3-

Foto 4 -

Foto 5 - Conglomerado de seixos
nal no Membro M6dio da

vi a Araçatuba-Jal es , km
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A região estudada abrange as fo'lhas topogrãficas em

escala l:50 000 edjtadas pelo IGG e IBGE, correspondentes ã Ara

çatuba, Bi ri gui, Buri tama , Gas tão Vi di gôl , Major Prado, Penãpo

I i s e parte das fol has de Avanhandava, Macaubal e Pl anal to.

0 presente trabalho comportou mapeamento por fotogra
fias aãreas associado a estudos complementares de campo, como

I evantamento de perfi s geol õgi cos, coleta de amostras de super
fici e e subsuperfici e para estudos granut omãtri cos e da mi nera
I ogi a da fração pesada.

RESUMO

A subdivisão da Formação Bauru em três
tentada anteriormente ã aqui retomada, tendo por

ção espaci al, estruturas sedimentares, I itologia
mentoìõgicos. Dessas três unidades, duas ocorrem

A es trati grafi a propos ta abrange:

a) Membro Inferior

vl

Litofãcies de Arenitos Vermeìhos
Litofãcies Siltica

b) Membro Mõdi o

Li tofãcí es de Areni tos
res de Cana'l

Li tofãci es de Areni tos

São ai nda apresentados
ca dos sedimentos, suas provãvei s

sedimentaçã0.

c) Membro Superi or

unidades, jã
base sua posi

e estudos sedi
na ãrea.

- Arenitos dotados
cos

(não

com Es truturas Sedi menta

Mac'i ços

ocorre na ãrea)

de abundantes nódulos carbonãti

a caracteri zação

ãreas fontes e

granulomãtri
ambi entes de



A Formação Bauru de uma região do Baixo vale do Rio
Tietê foi estudada atravãs de descrições ìitol69icas, estruturas
sedimentares, granulometria e mineralogia da fração pesada. Du

rante os trabalhos de amostragem, foi confeccionado um mapa geo
lõgico.

1 - ÃnEe DE ESTUDo

CAPfTULO I

rllrnoouçÃo

Abrange a região do Estado de

entre Salto do Avanhandava e Corredeina
es tende-se a

nae
gura

a norte
r).

A ãrea ã drenada pela bacia do rio Tietê, destacando-
-se como afl uentes pri nci pai s, na nìargem esquerda o ri bei rão La
geado e na di rei ta o ri bei rão dos Ferrei ros.

sul atã o al i nhamento das
por uma linha leste-oeste

As principais cidades da ãrea são Araçatuba, penãpol is
e Bi ri guí.

-l -

0 acesso se faz a norte pela rodovia l^lashington
(SP-3ì 0) , a sul pe'la rodovia I'larechal Rondon (Sp-330) e a

te pel a rodovi a Transestadual (sP-425 ) , que passa junto ao
do Avanhandava.

2 - OBJETIVOS

São Pa

Araçat
cidades
passand

- Conhecimento mais detalhado da geologia da area a

partir de mapeamento por fotografias a6reas e trabalhos de campo.

- Caracterização da Formação Bauru atravãs de estudo
detalhado da sua sedimentologia e mineraìogia da fração pesada.

ulo
uba.

Avanh

0 por

compreend i da

Lateraìmente
andava -Braú
Castilho (Fl_

Luiz
s udes

Sal to



-2-

- Estudo estratigrãfico da Formação Bauru a partir de

suas caracterís ti cas de campo , sua di spos i ção espaci al e traba
ìhos complementares de laborat6'rio (granulon¡etria e minerais pe

sados ).
- Caracteri zar com a uti ì i zação de mi nerai s pesados

a proveniôncia dos sedimentos e conseqtlente determi nação de

ãreas-fontes.

- Anã'¡ ise paìeogeogrãfica da Formação Bauru atravãs do
mapa de contorno estrutural e do comportamento espaciaì de suas
litofãcies.

- Ressal tar aspectos hidrogeol 6gi cos da Formação Bauru
atravõs do estudo de lagoas existentes nas proximidades do conta
to entre as Formações Bauru e Serra Geral e no contato entre as

I itofãcies da Formação Bauru.

3 - TRAçoS FrSIOGRÃFTCOS

A bacia do rio
regiões elevadas em seu
dos em seus cursos m6dio

A ãrea estudada por este trabalho
curso, e apresenta relevo pouco movimentado
configurando baixas e amplas colinas lue ava
principais rios que buscam as ã'guas do Paran

LISB0A ( I 909 ) foi o primei ro autor a tecer consi dera
ções sobre a gênese do relevo da região, assim se manifestando,
"um extenso chapadão foi a forr¡a originãria da região ocupada p9
lo actual curso do Tietê; com o progresso do ciclo de erosão, hg

ie em plena maturidade, essa planicie primitiva foi profundamen
te sulcada, mas os contrafortes resul tantes, especialmente os

( GEO}4ORFOLOGIA)

Tietô em seu conjunto, atravessa desde
curso superior a planal tos pouco ondula
e i nferi or.

que formam o alto divisor de aguas ntantém seus

Nota-se variaçoes na nlorfoìogia do terreno transversaì
mente ao rio Tietâ, decorrentes de variações I itológicas e ero

corresponde ao bai xo

de campos ondul ados,
nçam em direção aos

á (suGUro, t973b).

?.ni vei s ni vel ados ".



são diferencial.

do

de

ras

Ao longo da calha do rio Tiet
rãpidos e quedas d'ãgua com paredões

al tura (Sal to do Avanhandava ) . 0s b

causando extensos depós i tos de p'la n

Adentrando-se
arenitos argiìosos (14em

tes do Tietê, onde são

tos de planície de inun

Em direção aos divisores afloram arenitos mais ricos
em nõdulos carbonãticos (llembro l'1ãdio), mais resistentes aos p19

cessos erosi vos, responsãvei s por uma topografi a mai s "movimenta
da" com vales estreitos onde são raras ou mesmo ausentes as plg
nici es de i nundaçã0.

Na ãrea, €rn estudo, predomi lram processos desgastadores
do rel evo, apresentando-se a baci a hi drogrãfi ca do Ti etã como

agente de real magni tude neste evento. Processos construtores
de dep6s i tos sedimentares atuam pri nci paì mente associ ados a cq

lha do Tietê e curso inferior de seus afìuentes, em função do nj
vel de base local.

4 - GEOLOGTA REGIONAL

A ãrea estudada pelo presente trabalho estã inserida
na Bacia Intracratônica do Paranã, incluindo os últimos estãgios
de sua evol ução geoì ógi ca.

na

bro
freq
daçã

Formação

Inferior)
tlentes a

o.

õ af
de

asal
tcte

ìor
mei

tos
de

am basal tos forman
a dezena de metros
atuam como solei
i nundação ( Foto I ).

Ba uru afl oram os s i I ti tos e

em vaìes abertos dos afluen
presença de pequenos

-3-

Capeando os basaltos da Formação Serra Geral estí
Formação Bauru (Ks.), QU€ tem sido objeto de pesquisa de car
regional mai s i ntenso nos úl timos anos. Dentre os trabal hos

senvolvidos destacam-se os de FREITAS (.l955), ARID (.l967),SU

(1973b), MEZZALIRA (1974), S0ARES & LANDI14 (.l975), C0IMBRA(l

DAEE (1977) e SUGUI0 et aL. (1977).

depõs i

0 estudo da Formação Bauru adquire grande ímportãncia
para se estabelecer os eventos geol6gicos mesozõicos atuantes

ãt
a

er
de

IO

6)'
GU

97



-4-

apõs o fecho da evol ução tectoes trati grífi ca da Baci a I ntracratô
ni ca do Paranã.

Associados aos vales dos rios
al uviais em geral de pequena expressão
qua te rnãri o.

5 - GEOLOGIA

bal ho p

eros i vo
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A Formação

do rio Tietê e baixo
basaltos compactos e

subverticais.

u

I

e

atuais ocorrem depõsitos
sedimentados durante o

ru des t
a terri
S ¡ expo
(Figura

as form
nãrios

e

t

u

5.1 - Formação Serra Geral

a

t
s

ca-
ori
icõ
?).

çõe
sso

t
r

Segundo L I SB0A

geia o Tietê aflora pelo
costas apparece aqqui e

ríti ca ".

S€ '
al.
es

na ãrea do

Esculpida
dos basa I tos

a

a

Serra Geral afl ora i rregul armente ao I ongo
curso de seus afl uentes, pêpresentada por
ami gdal oi dai s com di ãcl ases hori zontai s e

No Salto do Avanhandava não se nota a presença d

nas amigdaloidais, fato este jã constatado por DAL p0RT0

s são

ciados

p res en te tra
por proces s0s

subjacentes

indistintamen
dos rios.

I'las proximidades da corredei ra
João) o basalto ã pouco vítreo nos niveis
I oi da I no topo.

cobertas
a cal ha

(r e0e )
leito

alli es

Ao I ongo

ficiais de basalto
ça de decomposição

"o mesmo lençoì de trapp que mar

do Cõrrego Ferreiros e pelas en

condi do sob typi ca formação I ate

do ri o Ti etã na ãrea, tem-se expos i ções arti
para a obtenção de pedra britada, A presen
esferoidal de basal to nestes I ocai s evi denci a

Araçatuba (Pedrei
i nferi ores e

e

(r

ra
am

z2

65).

São

gda

9



atuação rãpi da do i ntemperi smo.

llas regiões prõximas a Sal to do Avanhandava, em ãpoca
de esti a9€ffi, o ri o Ti etâ expõe seu I ei to basãl ti co, podendo-se
constatar a presença de diques de arenito com espessura mãdia
de um centímetro e estendendo-se por alguns metros. Tais diques
iã foram observados em salto Grande (sp) por pICHLER (ì952) e na
região de Fartura (SP) por SUGUI0 & FULFAR0 (t974).

A espessura dos basal tos na ãrea não ã conheci da pel a

i nexi stãnci a de poços profundos que a atravessem.

0 mapa de i sõpacas apresentado por DAtE ( I 976 ) , cons
truido a partir de poços perfurados em Trâs Lagoas (MT), Lins
(sP) e 0limpia (sP), admite valores entre 600 e g00 metros, para
a Formação Serra Geral na ãrea.

A Formação Bauru devido a sua
rial , apresenta grande i nteresse, vi sto
toris que desenvolvenl-se sobre seu solo.

5.2

A divisão I itoestratigrãfica
tãnci a f undamental para a def i ni ção cle

drogeolõgicas.

Fo rmação Ba u ru

-5-

A Formação Bauru ã representada na ãrea por
finos a muito finos, siltitos e localmente depósitos
de pequena expressão.

Ap6s fotoi nterpretação e trabal hos de campo (descri ção
de litologias e de estruturas sedinrentares), tornou-se possîvel
o mapeamento da Formação Bauru em quatro unidades I itoestratigrã
f i cas:

grande extensão terri to
as atividades agro-pas

desta Formação 6 de impor
suas caracteristicas hi

litofãcies
litofãcies
canal
t i tofãci es

I i tofãci es

areni tos
areni tos

sil tica
areni tos

maciços
com estruturas sedimentares

areni tos
rudíceos

verme I hos

de



Consti tuem depõsi tos de pouca expressã0, associados
pequenas I agoas e a cal ha do ri o Ti etô e afl uentes.

5 .3 - Sed i men tos Qua te rná r i os

0s sedimentos fluviais (canaì,
ci e de i nundação ) , vari am de pel íti cos a

os associados a lagoas são principalmente

Depõ'si tos congl omerãti cos ( terraços ) pouco espessos e

de expressão lateralmente reduzida são comuns em toda a ã'rea.

A idade destes depõsitos abrange os últimos tempos da

Era Cenozõi ca desde o Pì ei stoceno ao Recente. 0s depõ'si tos de

idade possivelmente p'leistocônica corresponderiam aos terraços
e recentes os associados diretamente ao rio Tietê e afluentes.

trabal ho

NET0 et

0s dep6s i tos quaternlri os mapeados e amostrados neste
foram caracteri zados sedimentologicamente por BRANDT

aL. (1e77 ) .

TRABALHOS PREVIOS

0 ri o Ti etô,
foi objeto das primei ra
I evantamentos executado
(1e07) e LISB0A (le0e).
Estrada de Ferro Noroes

praia, margem e planí
rudãceos, enquanto que

pel íti cos.

-6-

Coube a G0NZAGA DE CAMP0S (op. cít.) a introdução
l i teratura geol õg i ca da denomi nação "Grês de Bauru " .

a

FRE ITAS ( I955 ) rea'l i zou ampì o e pi onei ro
mentolõgico de carãter regiona'l da Formação Bauru
São Paul o, tendo-a denomi nado "S6ri e Bauru ".

no

s

s

te

que di z respei to a seu curso i nferi or,
observações de carã'ter geol õ'gi co nos

por G0NZAGA DE CAI'1P0S (l 905 ) , FL0RtNCE

tstes estudos vi saranr a construção da

do Brasil.

ARID (ì967) estudou a Formação Bauru na região de São

Josã do Rio Preto, abordando aspectos sedimentolõgicos e paleo!
tolõgicos destes depósitos sedimentares.

SUGUI0 ( I 973b) estudou a Formação Bauru sob

es tudo sedi
no Estado de

na

aspectos



sedi mentol õgi cos
giões de Uberaba

t4

Formação no

aspectos pa

SOARES A LANDIM (.I 975) e LANDI14 & SOARES (.l976) abor
daram a Formação Bauru dentro de uma anãl i se comparati va da evo
lução sedimentar do !'tesozõico da Bacia do Paranã e a sedimenta
ção das bacias marginais do sul do Brasil (Bacia de Santos).

C0IMBRA (1976) promoveu minucioso estudo sobre a prove
niôncia dos sedimentos da Formação Bauru, a partir de análises
granulomãtricas e estudo de minerais pesados.

e detalhou os seus depõsitos
(MG) e Agudos (SP).

EZZALTRA (1e74)
Estado de São

I eontol ógi cos.

rea I i zou traba I ho sobre a referi da

Pau'lo, dando nlaior destaque a seus

(sP),
visão
rior e

c0TTAS ( ì 9

aborda a Forma

estratigrãfica
Bauru Superi o

AMARAL et aL.
mento estratigráfico da

geol õgi cos observãvei s

SUGUI0 et aL.
ti grãfi co e estrutural

ca I círi os nas

77)

ção
em
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re

estudando a aÉea

Bauru r ptopondo
duas fãci es , den

BRANDT NtT0 et aL. (1977 ) desenvol veram estudo sedimen
tolõgico detalhado sobre os depõsitos cenozõicos associados ao

baixo curso do rio Tietã.

r.

(1977 ) apresenta possibil idades de

Formação Bauru a parti r de padrões
em i rnagens de sa tãl i te LANDSAT.

de N

para a

omi nand

(1977 ) estudaram os comportamentos estra
da Formação Bauru no tstado de São Paulo.

uporanga-Batatai s

região uma subdi
o-as: Bauru I nfe

ma pea

fo to



MAPEAMENTO GEOLÕCICO

I - MAPA GEOLõG]CO

Apõs vi agens prévi as ã ãrea com observações geogrãfi
cas e geolõg'i cas, iniciou-se o mapeamento geo'l ógico.

0 mapa geoì õgi co f oi el aborado a part'i r de f otograf j as

aéreas, folhas topogrãficas e Mapa Geológico do Estado de São

Paulo escala l: I 000 000 do I.G.G. (1974).

A ãrea delimitada para a realização deste trabalho
abrange as fol has topogrãfi cas de Araçatuba, Bi ri guí, Buri tama,

Gastão Vidigaì, Maior Prado e Penãpo'l ìs em escala l: 50 000 edi

tadas pelo Instituto Geogrãfico e Geolõgico do Estado de São Pau

lo, e aS folhas AvanhandaVa, Macaubal e Planalto de mesmas espe

c j fi cações edi tadas peì o Inst'ituto Brasi I e'i ro de Geograf ì a e ts
tatísti ca (F'i gura I ).

0s I i mi tes cartogrãfi cos são determi nados pel os meri

di anos 49o57' a ìeste; 50o30' a oeste e s'i tua-se entre oS paraì e

los 20045'S e 21o30'S, perfazendo uma ãrea total aproximada de

4 980 quilômetros quadrados.

Esta mesma ãrea foi coberta por levantamento aerofoto
gramétrico em escala 1:25 000 efetuado em 1962 pelas Companhias:

VASP AEROFOTOGRAMETRIA e AEROFOTO NATIVIDADE atTAvéS dE VãTJAS

faixas de vôo no sentido norte-sul e pela PR0SPEC-GE0F0T0 na mar

gem esquerda do rio Tietã atrav6s de vãr'ias faixas de võo no sen

ti do I este-oeste, a pedì do da Secretari a de Agri cul tura do Esta

do de São Paulo.

CAPfTULO I I

-8-

As fotografi as

sadas sob estereoscoPi a

crito por RICCI & PETRI

aéreas
atravãs
(re65).

em um total de 463 foram anali
do s i s tema " stereotri pì et" des



-9-

0s caracteres de j nteresse geol õgi co observados sob es
tereoscõpio foram registrados em papel ultrafan ("over ìays',) e

posteriormente transferidos por transparência para o mapa geoló
gico.

0 control e pl anim6tri co se fez com a uti I i zação
fol has topogrãfi cas ci tadas anteri ormente.

(escala
envo'l vi das,
drografi a,

A

1 :25

0 mapa el aborado teve sua escal a modj fi cada para
l:100 000 afim de facilitar o manuseio no campo, sendo apresenta
do neste texto na escal a I :200 000 ( Fi gura Z) .

parti r deste procedimento montou-se o mapa geo'lõgi co
000 ) , onde constaram al ém das formações geol õgi cas

os aspectos geogrãfi cos como estradas, ci dades, hi
etc.

0s trabal hos de fotoi nterpretação foram de real i mpor
tânc'i a para o desenvol vimento da presente pesqui sa, vi sando não

somente o I evantamento das formações geol õg'i cas envol vi das na

ãrea, como também para a seleção de pontos de amostragem, locais
a serem real i zados perfi s geoì ógi cos e demai s ati vi dades de cam

po.

A reg'ião mapeada apresenta a Formação Serra
no vaìe do rjo Tietê e baixo curso de seus afluentes,
tadas por basal tos ou sol os de al teração destes.

Capeando os basaltos ocorre a Formação Bauru (Ks) re
presentada por s i I ti tos, areni tos e congl omerados.

Associado aos vales do Tietê e afluentes ocorrem dep0
si tos quaternãr'ios, consti tuidos por arei as e pel íti cos com a

ocorrência em pontos isolados de depõsitos rudãceos sob a forma
de terraços pouco expressi vos.

2 - TRABALHO DE CAMPO

das

Procedeu-se durante os trabalhos de campo, a coleta de

amostras superficiais e de poç0, estudo de estratificações cr.u

zadas , e I evantamento de perfi s geol õgi cos na Formação Bauru.

Ge ra I (J-K)

represen
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0s perfis geoìõgi cos levantados se orientam, transver
salmente em relação ao rio Tietê, cortando a ãrea em alinhamen
tos aproximadamente norte-sul, e outros paralelos ao referido
ri o em di reções aprox'i madamente I es te-oes te . 0 objeti vo des te
trabal ho foi conhecer o comportamento das formações geol õgi cas
da ãrea (Figura 2).

Durante o I evantamento dos perfi s es trati grãfi cos fo
ram amostrados pontual mente os nívei s maì s representati vos dos

afloramentos menos intemperizados, tomando o devido cuidado de

promover a ì impeza p16via para a remoção da parte superficial
alterada. Estas amostras receberam a denominação BA e se refe
rem ãs vãrias Iitofãcies da Formação Bauru (Tabela I).

As amostras de subsuperficie são provenientes de teste
munhos de sondagem coletados no poço de Penãpol'is e estão di:
tri buidas de ci nco em ci nco metros em profundi dade ( F'i gura 4) .



r ANÃLIsES cRANULoMÉrnrces

CAPITULO I I I

nNÃIISES SEDIMENToIÓCTCRS

Ini cialmente efetuou-se o quarteamento das amostras
para se chegar a porções de pesos adequados, conforme a litolo
gia, sendo estes, cerca de .l00 gramas no caso de arenitos mais

puros e 50 gramas quando arenitos mui to argi ì osos. As amostras

foram desagregadas manua'l mente e quando necessãri o com o auxíl i o

de martel o de borracha.

Ap6s o quarteamento e desagregação, as amostras foram

colocadas em Suspensão e homogeneizadas por meio de agitador ro
tati vo. Para evi tar o probl ema da fl ocul ação foi uti I i zado o

pi rofosfato de sódi o como defl ocul ante.

As amostras foram processadas por pipetagem seguida de

penei ramento, quando dotadas de s i I te e argi I a. As amostras do

tadas somen te da fração arei a foram apenas penei radas . A pi pe

tagem foi uti I i zada para di mens i onamento de particul as entre
0,062 e 0,004 mm de diãmetro e o peneiramento para as partículas
entre 4,00 e 0,062 mm.

A escala granulométrica utiIizada foi a de tlENTl^l0RTH

(1922, ín SUGUI0, 1973a) sendo que no peneiramento foram intel
caladas as peneiras de 2,83; ì,41; 0,707; 0,354; 0,177 e 0'088 nrn.

l.l - Metodologia

-t I -



0s parâmetros uti l'i zados f oram os

& lrlARD (1957 in SUGUI0, 1973a), abrangendo
vio padrão (seleCão), assimetria e curtose.

1.2 Cãlculo dos Parãmetros
buições

0s va'l ores obti dos na separação granul ométri ca foram
codi fi cados em 'l ì nguagem F0RTRAN IV e submeti dos a programa i nti
tulado LABSE, desenvolvido por YAMAM0T0 et aL. (ì977a), no compg
tador 86600/7700 do Centro de Computação Eletrônica da Universi
dade de São Paulo.

Neste programa são usados
da amostra e os pesos de cada fração

A distribuição total a

tre 4,00 e 0,004 mm. As argi'l as

mi nadas da di stri bu'ição total , p

riam erro devido a compactação d

i nterval o arg'i ì a grossa (0,004 -
duzido na curva de di stri bui ção
uma segunda moda no i nterval o ar

EstatÍsticos das

p ropos tos por F0LK

d j âmetro méd'i o, des

- 12-

Por outro 'lado é imprati cãvel aumentar o número
petagens, poi s o tempo necessãr'i o para a col eta das frações
finas que 0,062mm, torna por demais prolongado o ensaio de

mentação.

Distri

- Foram ca I cu I ados

do apenas a distribuição no

valos silte e argila.

como dados, o peso

granul omõtri ca.

bra
(me

oi s

o'i
0,

gra

si I

n

n

ge

0r
se

te
02

ul

os in
es que

consi
rval o

mm).

ométri

n

0

n

a

te rva I

0 ,004
derada
argì ì a

Esse

ca c0m

A Formação Bauru

de homogenei dade I i toì õgi ca

tros granul ométri cos.

1.3 - Anãl¡se dos Resultados

os contidos en

mm) são el i
s i n troduzi

o ri g'i n a'l no

erro é intrc
a formação de

inicial

os parâmetros estatísti cos consi deran
i nterval o areì a, el i mi nado os i nter

segundo C0IMBRA

que 6 refl eti da

de p1

mais

sedi

(re76)
pe'l os

apresenta gran

s eus pa rãme



A anãlise de freq
di stri bui ção total das amos

da, reunidas em um único co
mos dos obtidos por C0IMBRA

na Tabela II). As peque

to dos dados devem estar I i
ter amostras do topo da For

Bauru (Tabel a

C0 IMBRA (op.

ção Bauru se

u

t
n

ên

ra
ju
(o

as

ad

aç

0 i nterval o arei a do conjunto de amostras da Formação

Esta homogeneidade é mais marcante ao considerar-se
no coniunto de amostras da Formação Bauru os parãmetnos diâmetro
médío e seìeção.

c

s

n

p

ia dos parâmetros estatisticos da

da Formação Bauru na ãrea estuda
to mos tra resul tados muj to prõxi
. eít.) como pode ser verificado
variações existentes no confron
s ao fato deste trabalho não con
o Bauru.

III ) apresenta valores prõximos dos obtidos por
eít.) e reforçam o que foi afirmado de que a Forma
caracteri za por grande homogenei dade I i to'lõgi ca.

n

I
m

foi
ín
são

tos

a

ã

uti I i z
SUGUIO,

predom

argilo

P

a

ara classificar as amostras anal i sadas neste trabalho
do o diagrama trianguìar proposto por SHEPARD (.l954
1973a) (Figura 5). Verificou-se que os sedimentos
nantemente cons ti tuidos de aren i tos s i I tosos e areni -
os.

2 - ANÃLISES MINERALÕGICAS

2.1 - Minerais Pesados

2.I.I - Metodologla

-13-

i
s

Apõs a anãt i se granuì om6tri ca dos sedi mentos , foram se
paradas as frações correspondentes a areia fina (0,0250 - 0,l25rnm)

e areia muito fina (0,.l25 - 0,062 mm) para estudo mineraìõgico da

fração pesada.

As

das pel o fato
ções grossas )

finas).

frações acima e abai xo destes I i mi tes foram
de apresentarem pesados em volume pequeno

ou seu es tudo õpti co f i car d'if i cul tado

rejeita
( fra

( fra çõ es



A separação das

em funi s apropri ados por
este descrj to por SUGUI0

Para aumentar a concentração de mi nerai s pesados trans
parentes, os minerais opacos magnét'icos (magnetita e ilmenita)
foram parci almente el imi nados com imã manual .

0s grãos na

tos por uma peì ícul a

ções.

frações
mei o de

(1973a).

Consti tui processo corrente a I avagem do materi al em

solução a 30% de ãcido cloridrico, submetido a aquecimento em

vi brador ul trassôni co.

leve e pesada

bromoformi o ( D

Constatou-se que em decorrôncia deste processo, deter
mi nados mi nerai s, em especi al os fosfatos, são quase i ntei rame!
te di ssol vi dos, 1 evando os autores precedentes a provãvei s re

mai ori a dos casos se apresentaram cober
I i moniti ca que di fi cul tava as i denti fi ca

sul tados f a'lsos no que tange
de apati ta.

-l4-

foi efetuada
= 2,89), método

KL0CHMANN & RAMD0HR (196.l) apresentam as propriedades
dos di versos mi nerai s pesados quando submeti dos ã ataque por
ãcidos. Demonstra-se inclusive o problema existente quando as

amostras são tratadas por ãci do cl orídri co, poi s apat'i ta, ol i
vina, hornblenda, nonazita e epídoto são susceptíveis de ataque.

A i mpropri e

vada com experimentos
sas concentrações (15

tri turada.

Veri fi cou-se que apõs l 0 minutos de aquecjmento em

agi tador magnãti co houve compl eta di ss oì ução des te mi neral .

contagem pri nci pal mente de grãos

Procurou-se desenvolver então uma metodologia que

viesse eliminar a pelicula limonítica promovendo real ìimpeza
nos grãos e ao mesmo tempo não ocasionasse dano aos minerais.
Utilizou-se inicialmente o ácido tartãrico a 15%, mas como re
s.ultado obteve-se apenas uma limpeza parc'ia1 dos grãos.

dade do uso do ãcido cloridrico foi compro

realizados utilizando este ãcido em d'iver
%, 20%, 25% e 30%) em ensaios com apatita
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Posteri ormente uti I i zou-se para a I avagem so'l uções de
ãcido cítrico (também compìexante de ferro) adotando o mesmo pro
cedimento usado anteriormente com soìuções a 1o%, 15%, za% e

25%.

0s resultados obtidos mostraram que ainda assim, pegug
na parte do mineral havia sido perdida, o que foi constatado por
diferença em peso em relação ao peso inicial conforme rnostrado
na Tabela IV.

Anal i sando os resul tados da tabel a ci tada percebe-se
uma proximj dade nos va'l ores obti dos para as amostras tratadas
com so] uções a 10% e 15% em relação as tratadas a ?0% e 2s%, is
to parece indicar que mesmo o ãcido cítrico em concentrações maio
res tende a ocasi onar mai ores perdas.

0s minerais tratados em so] ução entre lo% e 15% de
ãci do citri co apresentaram-se i sentos da pel îcul a I j monîti ca. Em

bora quanti tati vamente tenha ocorri do pequena perda, não se oÞ
serv0u nas apatitas, sinais evidentes de d'issoìução,fato que pa

rece demonstrar a eficãcia do ãcido cítrico na limpeza dos mine
rais.

Apõs a limpeza dos grãos foram m

a i denti fi cação mi croscõpi ca. A montagem
mi croquarteação das respectivas frações gr
que o mei o uti I i zado foi pri nci pal mente CA

cepci onal mente AR0CL0R.

As montagens com AROcL0R apresentaram a vantagem de
permítir a rotação de grãos para posições favorãveis ã observa
ção de figuras de interferência. 0s minerais como apatita e

si'l I imani ta em montagens com AR0CL0R perdem quase totalmente o

re'levo e di f erenci am-se mai s ni ti damente de outros mi nerai s de

hãbitos parecidos C0UTINH0 & C0IMBRA (1974).

A freqtlênci a rel ati va de cada mi neral foi obti da apõs
a contagem de 200 grãos de minerais pesados transparentes e não
mi cãceos por fração anal i sada.

ontadas I ãmi n

foi efetuada
anul ométri cas

EDAX (n = 1,5

as para
apõs a

, Sendo

6) e ex



Apõs a contagem
na 'lãmina, e os minerais
marcados como traços.

da comp

zi rcã0,
ri ament

sillima
cas enc

2.2 - Assemblåia de

0s

end

lin
0co

tô,
tra

foi real i zada

com.freqüências

re
c

mi nerai s

em essenc
o- p1 roxen
rrem ci an

apat i ta,
m-se desc

e

ni
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0s resu'l tados
as amostras da Formação
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uma varredura compl eta
menores que 1% foram

p

'ia

io
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a

ri

Esta anãl i se f
C0IMBRA (op. eít.), QUê

f req tlên ci a mãdi a , f req tlê

e

I

sados da

me nte : tu
(augita),
, cl i no-a
atãs i o e

as por C0

Minerais Pesados

ses.

a

n

t

F

r
ormação Bauru na ãrea estuda
mal ina, estaurolita, granada,
perowskita e rutilo. Secundg
fibõ1io (hornblenda), epídoto,
i tani ta, cujas caracteristi
MBRA ('re76 ) .

fre
fre
do

rã
(1e

re
ent

A freqtlência mã¿ia corresponde a m6dia aritmética das

qtlências de um determinado mineral em todas as amostras, a

qllênci a de ocorrênci a E a medi da da presença de um determi na

mineral no con junto de amostras e a f reqtlênci a de c'l asses e:
baseada na tabela classificatõria de C0UTINH0 & C0IMBRA

74) , onde o mi neral é consi derado super abundante quando ocor

com f reqllênci a entre 10% e 50%, comum entre 2/" e l0% e raro
re0e2%.

2.3 - Calcimetria

da anãl i se de f reqtlênci a ef etuada com

Bauru encontram-se na Tabel a V.

oi fei ta segui ndo-se a proposi ção de

defi ne as modal i dades de freqüênci as:
ncia de ocorrância e freqtlência de c'las

n

t
I

As amostras da Formação Bauru (superfi ci ai s ) foram

submetidas a calcimetria afim de se estabelecer a porcentagem de

carbonato de cãl ci o conti do nos espaços entre os grãos minerai s

como ci men to.
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A metodoìogia utilizada foi a proposta por C0IMBRA

(1976), tomando-se a devida precaução de proceder a retirada dos

nõdul os carbonãti cos presentes nas amostras que poderi am I evar
a resul tados fal sos.



r - TNTRoDUçÃo

ESTRATIGRAFIA DA FORI',IAçÃO BAURU

Ap6s

signação "Grês
mação Bauru pe

SETZER ('te48 )

são estratigrã
nas suas parte

CAPfTULO IV

as incursões pioneiras que culmjnaram com a de
de Bauru" por G0NZAGA DE CAMp0S (1905), a For

rmaneceu isenta de estudos mais amplos até que
estudando-a chega inclusive a propor sua subdivi
fi ca baseada na abundância de cimento calcítico
s superiores e ausência nas inferiores.

ALMEIDA & BARB0SA (ì953) seguindo a proposição de
SETzER (op. cít.) propõem uma subdivisão estratigrãfica, onde
existiria um pacote superior de arenitos calciferos a que deno
minaram Fãcies Mari'l i a e um pacote i nferior consti tuído de
congl omerados, guê denomi naram Fãcj es Itaqueri .

0 uso do cimento calcifero como critãrio estratigrã
fico tem sido considerado até mujto recentemente (MEzzALIRA,
1974 e PIERUCETTI & BRANDT NET0, 1974).

0s crit6rios citados esbarram nos seguintes prob'le
mas:

-18-

ti cal ;

b) os conglomerados são de expressão 'l ocal e recor
rem na coluna.

BARBOSA ¿t aL. (.l970) utilizam a 'l ito'logia como cri
téri o para subdi vi são onde chegaram a caracteri zação de três
fáci es : areni tos tufãceos, cal cãreos e areni tos cal cíferos.

a ) a di stri bui ção não ã homogãnea na seqllênci a

0utros critérios, alãm dos supracitados, foram

ver

uti
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lizados por SOARES & LANDIM (1975) e LANDIM & SOARES (1976) em

estudos desenvolvidos no Estado de São Paulo e em carãter regig
nal por C0IMBRA ('1976), SUGUI0 et aL. (1977) e AMARAL et aL.(1977).
Deste modo valem-se os autores de estudo de estruturas sedimen
tares, presença de canai s de rechei o, presença de nõdul os cat ci
feros, mi nerai s pesados , fotogeoì ogi a, etc. os quai s uti ì i zam co

mo suporte em seus estudos estratigrãficos da Formação Bauru.

0 primei ro mapeamento

Bauru, foi executado pelo DAtE

dade de subdivisão da mesma em

Ao se proceder anãlise dentro de um contexto regional,
e promovendo a devi da corret ação das col unas estrati grãfi cas apre

sentadas pel os autores , percebe-se a exi stÊnci a de correspondên
ci a entre e'las. Pequenas d j vergênci as parecem exi sti r ao se

cons i derar i ndi vi dual mente os trabal hos dos autores , porém, ôs

mesmas não subsi stem a uma correl ação mai s acurada se enquadra
dos dentro de um contexto regional. As divergãncias que parg
cem exi sti r em uma primei ra anãl i se são advi ndas de estudos de

carãter 'l ocal e que se enquadram bem em escal a regi ona'l (Qua

dro I ).

2 - ESTRATIGRAFIA PROPOSTA

faci ol õgi co regi onal
('1976), comprovando a

uni dades di sti ntas.

0 presente trabal ho apresenta a proposi ção de

são da Formação Bauru em três unidades aqui denominadas:

Inferior, Membro Médio e Membro Superior.
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CARACTERTSTICAS

Topografia

Fotogeologia(cor)

Tipo de vale

Lagoas

Li tol ogi as

0
B

s
E

R

v
A

ç
0
E

s

D

E

c
A
M

P

0

QUADRO I - COMPARAçÃo ENTRE 0S

MEMBRO INFERIOR

Li tofãci es
Arenitos Vermelhos

s uave

es cura

aberto e pouco pro
fundo

não ocorrem

arenitos finos a
rÉdi os

marrom a avermelha
do

raras ou ausentes

não ocorrem

Cor da rocha

Pelotas de argila

ttló¿ut os carbonãti cos

Li tofácies
Síl ti ca

suave

cl ara

mais aberto e
pouco profundo

ocorFem

si I ti tos

Estrati fi cação

MEMBROS DA FORMAçÃO BAURU

MEMBRO

Li tofãci es
Com Estrutura Sedimentar

movimentada

cl ara

mais fechado e profundo

Maci ço e 1 ocal rBn- rr_ -: _ -te piano paralelo Haclço

cinza a beje

raras ou ausentes

não ocorrem

nao ocorrem

arenitos finos a conglo
merados

MEDIO

Li tofãci es
Arenitos Compactos

movi mentada

cl ara

fechado e profundo

ci nza a beje amarel ado

ocorrem em niveis con-
gl omerãti cos

ocorrem pequenos nõdulos
apenas em níveis

Estrat'i fi cações cruzadas
tangenciais e acanaladas
em canais de recheio.Es-
trutura gradacional

não ocomem

arenitos finos geralmen-
te argi losos

ci nza a beje

ausentes ou esparsas

não ocorrem

Plano paraleì a
maci ças

I
f\)o
I



CO IMBRA

Formação

Este trabal ho sup
(op. eít.) e SUGUI0

Bauru em três unid

0s membros por s ua vez, comportam subdi ví sões menores,
def i n j das por característi cas de campo e de 'l aboratõri o.

0 termo 'l i tofãci es parece ser o mai s apropri ado para
estas subdivisões menores individua'l jzadas que são pela suas ca
racteris ti cas de campo e sedimentol õgi cas.

As uni dades propostas são de ocorrância constante na
ãrea estudada, apresentando-se bem caracteri zadas 'l i tol ogi camen
te e no que toca a estruturas sedimentares, i denti fi cando di fe
rentes ambi entes ( Quadro I ) .

0 rt
et
de

a as conc'l usões exaradas
aL. (1977 ) que subdj vi di ram

s distintas.a

Des te modo a es trati grafi a da Formação Bauru , cons i de

rando-se a ãrea de estudo apresenta ( Fi gura 6) :

a) î'lle mb ro
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I i tofãci es areni tos vermel hos

sa'l tos da Formação Serra Gera'l

Inferior

por
a

I i tofãci es síl ti ca ( posi ção estrati grãfi ca

ca a I i tofãci es anterj or e j nterdi gi tada
mesma )

b ) Memb ro Mõdi o

I i tofãci es de areni tos com estruturas sedimentares
de cana'l ('loca'l izada em posição estratigrãfica supg
rior ao Membro Inferior)
I j tofãci es de areni tos maci ços
gi tada com a anterì or)

sobreposta aos

c) Membro Superi or

não ocorre na ãrea

I de c0IMBRA (1e76)
et a.L. (1977).

ba

idênti
com a

es tudada, correspondendo ã Fãcies

e ã I i tofãci es Ma ríl i a de suGUIo

(localizada interdi



2.1 - Hembro lnferior

0 Membro Inferi or da Formação Bauru ocupa topografi a

suave aparecendo em fotografi as a6reas com col oração cl ara.

0s ri os que I he cortam f ormam val es a'largados com ex

tensas pl anîci es de i nundação . Vi a de regra a drenagem exi be

textura densa, e são f reqtlentes as 'lagoas quando o Membro Infe
ri or ã representado pel os s i I ti tos.

Sua I i tol ogi a vari a desde argi'l a síl ti ca at6 arei a

siltica, predominando areia siltica em 88,2% das amostras, ocol
rendo ai nda em porcentagens menores, argi 1 as síl ti ca, si'l te are

noso, silte argiloso, areia siltica argi'losa e areia sí'ltica arg
nosa. Estas litologias podem ser grupadas em duas'litofãcies dis

ti ntas: areni tos vermel hos e s i I ti to.

0 Membro Inferior da Formação Bauru pode ser
tado no campo, tanto por uma como pe'la outra I'i tof ãci es ;

gião sudeste da ãrea estudada são mais freqtlentes os

e no restante hã dominância dos areni tos vermelhos.

Sondagens. efetuadas na ãrea e mesmo a oeste desta mol

tram um aumento gradati vo na espessura da 'l i tofãcj es areni tos
verme'l hos em di reção a cal ha do r j o Paranã.

A co'l oração des tes a ren i tos advém de pel ícu1 a I i moníti
ca que envol ve os grãos mj neraj s. A granul ação vari a de fi na a

mã¿ia com pouca matriz argilosa e ã normalmente dotada de pouco

ci mento carbonãti co. 0s grãos são bem arredondados e bem sele
cionados. A pouca quantidade de cimento, como serã discutido pog

teri ormente, apresenta impl i cações na drenagem e no comportamen

to da ãgua subterrânea.

0s aftoramentos do Membro Inferior da Formação Bauru

normal mente não exi bem es truturas sedi mentares vi sivei s.

0s arenitos vermelhos são via de regra' maciços, sendo

observada a presença de estratìficações p'lano paralela somente

em afl oramento nas proximi dades de Gastão Vi di gat em sua saida

-22-
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para Monções, onde os estratos a'l cançam l0 cm de espessura(Foto 2).

0s s i I ti tos aparecem em bancos de
podendo exceder um metro, sendo dotados de

pi ca.

0 Membro Inferior aqui proposto c

Inferior de S0ARES & LANDIM (1975), LANDIM

Fãcies A de C0IMBRA (1976) e ã litofãcies A

et aL. (1977) (Quadro 2).

Acredita-se inclusive que os arenitos verme'lhos
Membro Inferi or correspondam ã formação Cai uã, em di reção ã

lha do rio Paranã.

2.2 - Membro ¡,téd i o

Na região estudada o Membro Mãdio da Formação Bauru en

contra-se nas posì ções e'levadas na topograf i a.

Em fotografias aãreas apresenta co'loração clara, desta
cando facilmente do Membro Inferior e dos basaltos da Formação

Serra Geral , por quebras vi sívei s no re'l evo.

es pes s uras vari adas ,
fratura conchoi dat tí

Este Membro apresenta topografi a mai s movimentada, e

em direção aos divisores da bacia tende a formar pequenas e'l evg

. ções escu'lpi das peì a drenagem

0s val es dos afl uentes do ri o Ti etê, vertentes acima,
adentram pel os areni tos do Membro ¡'tã¿i o, tornando- se mai s fecha
dos e profundos, sem planicies de inundação de maior expressãoao
contrãrio de regiões p16ximas a sua foz onde estas são maiores.

Este fato tinha sido sa'l ientado no início do sãculo
por LISB0A ('1 909 ) , quando escreveu "0s ri bei rões correm ahi pel o

areni to verme'l ho i nferi or, contrari ados aqui e al l i , pel a erup
ti va que forma pequenos sal tos e corredei ras ¡ gal gando-se o val
'le, a meia encosta, elles entram então na zona do arenito mo'l le
arg'il I o-ca'l cãreo, , sem o trap, então os seus val I es, agora al ar
gados e brejosos, a medj da que e'l evam-se tornam-se estrei tos e

orresponde ao M

& S0ARES (r976),
raçatuba de S

emb

UGU

r0
a

IO

do

ca



profundos " .

Devi do provavel mente a porosi dade menor da rocha
maior presença de cimentação carbonãtica, os pequenos rios
tam em número e a drenagem passa a apresentar marha mais
que no Membro I nferi or.

senta em

gi l osa e

(1954 ín

0 Membro Né¿'¡o da Formação Bauru na ãrea estudada apre
sua'l itologia 56,?% de areia síltica, 37,S% de areia ar
6,3% de silte arenoso segundo a classificação de SHEPARD

SUGUI 0, ì 973a ) .

0correm vari ações dentro da I i tofãci es
sentando uma dimi nuì ção de granu'lação em di reção
na.

Essas I i tol ogi as podem ser grupadas em duas 'l i tofãci es
distintas: a inferior rica em estruturas sedimentares, variando
de arenitos finos a cong'lomerados de seixos de argilito e a supe
rior aparecendo em forma de bancos com ausência de estruturas sg
di mentares vi si vei s . Encontram-se as 'l i tofãcj es i nterdi gi tadas.

Denominamo-as respectivamente litofãcies de arenítos
com estruturas sed'imentares de canal e I i tofãcies de areni tos ma

ciços.

A I i tofãcies de areni tos com estruturas sedimentares
de canal é consti tuída de ôreni tos fi no a mãdj os, podendo ai nda
aparecer termos mai s grossei ros chegando a sej xos pri nci palmente
de argiìito. Esta litofãcjes é abundante em estruturas sedimen
tares , estrati fi cações cruzadas tangenciai s e acanal adas apresen
tando ai nda nõdu'l os carbonãti cos.

A'l ítofãcies de arenitos maciços apresenta sempre em

af'l oramentos a ocorrênci a na forma de bancos que ati ngem espes
sura de atã um metro, quase sempre separados por níveis de atã
vi nte centimetros de arg'i I i to ou s i'l ti to.

Esta I i tofãci es não apresenta estruturas sedímentares
visíveis de grande porte ocorrendo peguenos niveis de estratifi
cações cruzadas na base portadoras de pel otas de argi 1 a. Estes
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nívei s são recobertos por areni tos fi nos

Em caso especifj co de afl oramento estudado na rodovi a

Bi ri gui-gi 1 ac, os bancos atì ngem até doi s metros de espessura i n

tercal ados com nivei s de vinte centinetros de espessura de argi
I ito. 0s bancos são constituídos de arenito muito f ino argi'loso,
entremeados de argilito e outro banco de arenito fino pouco argi
I oso.

A litofãcies de arenitos com

de canal 6 rica em estrutunas formadas
nais de recheio(Foto 3).

0 c'iclo começa com conglomerados de se jxos de argil ito,
portadores de peì otas de argi I a de até 30 centimetros de dj âme
tro, consti tu'indo verdadei ras "ci ay ga'1 1s" , passando a estrati
fjcações cruzadas acana'l adas com camadas frontais de atã Zg graus
de jncl inação jndicando a ação de conrentes durante a deposiçã0.
0correm ainda estratificações plano-paralelas em menor jntensida
de em di reção a parte s uperi or da seqüônci a.

siltitos.

A I itofãcies de arenitos maciços encontra-se interdigi
tada com a anterior, tendendo a apresentar estratificação p'lano-
-paralela e em direção ao topo a presença de bancos sedimentares
ci tados anteni ormente.
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estruturas sedimentares
predomi nantemente em ca
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i
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o Mõd

deA
)., ã

a de

LANDI

6) e

77 ) (

i o aqui propos
LMEI DA & BARBO

Fãci es Uberaba

suGUr0 (1973b)
M (1975) e LAN

ã litofãcies S

Quadro 2) .

Es te Membro

obj eto de es tudo pel a

7

9

2.3

t0
SA

d

Membro Superior

corres ponde em parte ã

(1953), ã formação Ubera
e BARBOSA et aL. ('l 970 ) ,
ã Fãcies arenitos tufã
M & SOARES (1976), ã Fãcies

José do Rio Preto de

t

DI

ão

da Formação

sua ausência
Bauru não foi nes te traba I ho,
na ãrea.



Caracteri zari a-se por
carpas sustentadas por aren.itos
cos ) , desnivei s de cerca de I 00
profundos e estreitoS,,, conforme

Este Membro ocorre no

Monte Alto e no Estado de Minas

Correspo
(1953), ã Formação

Al ta de BARBOSA e
s0ARrs & LANDTM (l
c0IMBRA (1976) e ã

(Quadro 2).
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"topografia mais movimentada (eg
com níveis de nõdulos carbonãti
metros e drenagem formando vales
se depreende de C0IMBRA (l 976) .

Estado de São Paulo em Agudos e

Gera i s n a regi ão de Uberaba .

nd

B

e ã Formação Marilia de ALMEIDA & BARB0SA

auru de HASUI (1968), ã Fácies Bauru e ponte
aL. ( 1 970 ) , ã Fãci es cal co-congl omerãti ca de
5) e LANDIM & SOARES (ì976), ã Fãcies g de
i tofãcjes Marit i a de SUGUI0 et aL. (1977)

t
97

l

2.4.I - Análises Granulométricas

2.4 - Comparações Sedimentológicas entre as
P ropos tas

0 Membro Inferior difere do Membro Né¿io nos valores de
diãmetro médio, apresentando I jtologìas mais fìnas (Tabela II)
principalmente na sua litofãcies siltica (Tabela VI)

0s val ores de sel eção apresentam pequenas variações
com pequeno acrêscimo do grau de se'leção dos aren'i tos do Membro
Médio em reìação aos arenitos e silt'i tos do Membro Inferjor (Tg
bela VI). Esta diferença estã ligada prTncipalmente a existên
cia de arenitos moderadarnente se'l ecionados na litofácies areni
tos mac'i ços do Membro Né¿i o.

0 Membro Né¿i o apresenta apenas val ores de assimetri a

muito positiva, enquanto que o Membro Inferior apresenta a'lguns
val ores vari ando de s imétri cos a muj to negatì vos para as amos

tras da I i tofãci es síl ti ca.

As amos tras da Formação Bauru quando cons i deradas em

grupos correspondentes a Membros, apresentam quanto a diâmetro
médio a distribuição em duas classes somente (Tabe'la III). A

Un idades
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presença de amostras muito bem selecionadas no l,lembro l,lédio, o

que não ocorre no Inferior, distingue estes grupos. Quanto a as
s'imetria não se nota tendênc'i as relevantes. A cuntose m6¿ia do
conjunto de amostras do Membro Inferion se d'iferencia do conjun
to de amostras do Membro Mõdio peìa ausênc'ia de amostras muito
p'l ati curti cas.

dos

pa ra

nal

Ao cons i derar-se as I i tofãci es , percebe-se um aumento
valores de seleção da Iitofãcies siltica do tlenbro Inferjor
a I i tofãcies de areni tos com estruturas sed.imentares de ca

do Membro Médi o (Tabet a VI I ).
0s valores de assimetria distinguem

as I jtofãcies pelo fato de apresentar o grupo
areni tos vermel hos a ausênci a de amostras com

va e muj to negati va.

0s va I ores de curtose di s tì nguem as I i tofãcj es i nferi o

res entre si pela presença na ljtofãcies siltica de amostras le-p.

tocurtj cas. No Membro Médi o as I i tofãcj es di ferencj am-se pe1 a

ausênci a na I j tofãci es de areni tos maci ços de amos tras mui to pì a

ti curti cas .

Para es tudar
bros da Formação Bauru
ra 7) reunj ndo val ores
dos para a di stri buì ção

0s di agramas

sual'i zação das rel ações

tras.

As amos tras do Membro t',1é¿i o da Formação Bauru
taram maior diâmetro médio e melhor seìeção do que as do
Inferior. Isto vem concordar com as observações de campo
f I etem d'i retamente a ambi entação a que es ti veram su je'i tos
bros da Formacão Bauru.

no Membro Inferi or
de amos tras dos

assimetria negati

a poss i bi I i dade de d'i scrimi nação de

foi el aborado di agrama de di spersão
m6di os de sel eção e di âmetro mõdi o

total (Tabela VIII).

0 ambi ente sedimentar do Membro Inferior seri a menos

energético que o Membro Médio onde eì^a constante a presença de

canais fluvja'is. Isto ocasiona para o topo da Formação Bauru,

de dì spersão são bastante úte'is para a vi
entre as amostras e/ou conjunto de amos

Mem

(F'i gu

obt'i

apresen
Memb ro

ere
os Mem
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maiores valores de diãmetro médio e melhor seleção granulom6tri-
ca.

A Tabel a IX evi denci a que
ru são extremamente homogâneas quanto
turai s sendo que 88,89 % das amos tras
(esca'la de hlENTt^tORTH, 19ZZ).

2.4.2.- nnálises fvllneralógicas

As f reqllônci as de ocorrênci a de mi nerai s p

tram que turmal ina e estauror ita (frações correspond
arei a fi na e arei a mui to fi na ) e ai nda granada ( fraç
na), zircão e rutilo (fração areia muito fina) estão
totalidade das amostras em ambos os Membros da Forma
i ndi cando bas i camente as mesmas fontes na sua contri

Por-em a anãlise da freqllência média indica que o resi
duo pesado 6 essenci aì mente consti tuîdo por turmal i na, estaurol i
ta, granada e zircão (frações areia fina e areia muito fina) e

ainda pero!{skita e rutilo apenas na fração areia fina. Ressa't
ta-se para o Membro Nédio da Formação Bauru um enriquecimento em
cianita e clino-anfibõl io (frações areia fina e areia muito fina
e epídoto apenas na fração areia fina. Enquanto que no Membro
Inferior destacam-se ainda as freqtlências de clino-piroxôniosem
ambas as frações.

2.4. 2. L Ðeríuação dos Sedímentos

A assembléia minerarõg'ica da Formação Bauru na ãrea
estudada muito se aproxima da descrita por c0IMBRA (1976), por-
tanto a interpretação quanto as áreas fontes são basicamente as
mesmas. E aqui apresentado apenas associ ação entre os mi nerai s

pesados mais freqlJentes nos sed'imentos e as suas princ'ipais ãreas
fon tes .

as amostras da Formação Bag

ao número de cl asses tex
apresentam de I a 9 classes

e

ô

ã

SA

nt
0

pr
ão

ui

dos

es

are
ese

m0s

a

ia fi
ntes na

Bauru,ç

b ção



Mi nerai s

Zi rcão

Turmal ina

Fo rma

Equidimensionais
Arredondados e

Al ongados

Equidimensionais
Arredondados e

Al ongados

Eq ui di mens i ona i s

Sub arredonda dos
Rutilo

Perows ki ta Cúbi cas

Sedi mentos pal eo-mesozõi cos
da Bacia do Paranã

Leas-fontes

Clino-piroxê
ni os

Granadas

Sedimentos pal eo-mesozõi cos
da Bacia do Paranã
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Sedimentos pal eo-mesozõj cos
da Bacia do Paranã

Rochas bãs i cas e ul tra-bãs i
cas al cal i nas do Tri ãngul o

Mineiro - Formação Serra Ge

ral (Bacia do Paranã)

Formação Serra Geral

Ci an'i ta

Al ongados

dondados

Equidimensionais
bem arredondadas

Al ongadas sub ar
redondadas

Estaurolita Irregu'l ar

e Arre

a ) presença de pero!{s ki ta tanto no

mo no Membro Médi o (Tabel a V ) . Is to I eva

al cal inas bãsi cas e ul trabãsi cas como fonte

Hã porãm de se ressal tar al guns aspectos:

Xistos do Grupo Araxã
- Cambri ano )

Xistos do Grupo Araxã e Xis
tos e Quartzitos do Grupo
Canastra (P16-Cambriano)

Xi s tos e Qua rtz i tos do

po Canas tra

(Pr6-

Membro Inferior co

a traçar as rochas
desde o início da

Gru
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sedimentação Bauru, o que pode ser verificado ã um aumento de
sua contribuição no Membro Nõ¿io conforme observado em amostras
ana'l i sadas proveni entes do poço de sondagem de penãpo'l i s ( Fi gura
8).

b) Verifica-se ainda pre/orninância de augitas no resi
duo pesado das amostras de sondagem com porcentagem variando de
30 a 90% em contraposição aos resultados encontrados nas amos

tras superficiais que apresentaram valores inferiores a 10%. Acrg
di ta-se que i sto estã ì i gado ao fato das amostras superfi ci ai s

estarem parcialmente intemperizadas com alteração parcial dos
minerais mais instãveis, no caso a augita. Por outro lado, ro
ta-se uma dimi nui ção de val ores de augi ta no Membro l',16¿i o em re
lação ao Membro Inferior, o que pode ser verificado tanto nas
amostras superficiais (Tabela v) como no perfi I do poço de
Penãpoìis. Isto confirma a proposição de c0IMBRA (.l976) que ag
mite uma contribuição maciça de rochas bãsicas (basaltos e dia
bãsi os ) da Formação Serra Geral no i níci o da sedimentação Bauru,
di mi nui ndo para o topo da uni dade.

c) A presença de barita apenas nas amostras de subsu
perfici e ( poço de Penãpol i s ) corrobora o que foi admi ti do por
c0IMBRA (op. eít. \ "acredi ta-se que a bari ta ocorra I ocal mente
como cimento, associ ada ao címento carbonãti co, podendo aparecer
sob a forma de grãos clãsticos em conglomerados e arenitos con
gl omerãti cos intraformacionai s".

d) Ressalta-se ainda o enriquecimento em cianita no

Membro Médio em relação ao Membro InferÍor. Segundo cOIMBRA
(1976) "tanto na fração 0,250-0,125 mm como na fração 0,.l2S -
-0,062 mm aparecem aìtos valores a E-NE do mapa, demonstrando
uma contribuição principa'lmente de rochas metamõrficas do Grupo
canastra" quando se refere em seu trabalho a figura de anãl ise
de tendênci a de ci ani ta.

Apresenta ainda vaìores anômalos a sul do mapa, eviden
ciando uma provãvel fonte secundãriaa' partir de rochas metamõr
ficas do Grupo Açungui aflorantes ao longo do Arco de Ponta Gros



sa.
A fonte a E-NE foi

q ue des creve a ci an i ta como

resíduo pesado das amostras
(SP ) .

Al tos valores de f reqtlôncias de ciani ta
dos ao sul da ãrea, provavelmente ìigados a fonte
bui ção de rochas metamõrf i cas do Grupo Açungu.i .

2.4.3 - Calcimetria

A cal ci metri a efetuada
Membro Inferior da Formação Bauru
as amostras do Membro Médio teor
cãlcjo na forma de cimento.

verificada por YAMAMOT0 et aL.(1977)
um dos minerais mais freqtlentes no

da Formação Bauru na ãrea de Franca

0s dados obtidos apresentan variações entre 1,50% e

I 3,00% de teor carbonãti co para as amostras do Membro Inferior
e entre 2,51% e 14,40% para as amostras do Membro l',té¿'¡o.

l,lão se observa tendênci as rel evantes do

nato de cãl ci o como cimento nes te ou naquel e Membro
Bauru.

- 3l -

Autores precedentes como SETZER (1948), ALMEIDA & BAR

B0SA (1953), FRTITAS (.l955) e PIERUCETTI & BRANDT NET0 (1974)uti
ljzaram o crit6rio da cimentação carbonãtica para a subdivisão
estratigrãfica da Formação Bauru no Estado de São paulo.

apresentou para as amostras do

um teor mé¿io de 6,67% e para
médi o de 5,?3% de carbonato de

são

sul

0s resul tados obtidos mostram a exemp'lo de C0IMBRA

(1976) que o teor de carbonato de cãlcjo como cimento na Forma

ção Bauru não constitui critério seguro para o estabeiecimentode
sua estratigrafia.

encontra
com contri

teor de carbo
da Formação
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2.5 - Considerações sobre as Unidades Estratigrãficas

0s Membros da Formação Bauru são uni dades I i toì õgi cas
definidas por caracteristicas de campo e de laboratõrio, com ex

tensão sufi ci ente para aparecerem em mapas com escal a tão peque

na quanto ì:200 000, como aqui mostrado. Potencialmente eles po

deri am ser consi derados , portanto, como Formações o que el evari a

a categoria do Bauru para Grupo.

Futuros estudos regionais poderiam eventualmente condu
zir a essa reformu'lação estratigráfica.
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0 carãter continental dos depõsitos sedimentares da

Formação Bauru é pìenamente aceito no,consenso geolõgico.

0s autores são unãnimes enì consi derar que a Formação
Bauru tenha se depositado em ambientes aquosos, predomjnantemen
te f I uv'ial com a presença de regiões I acustres associadas.

CAPITULO V

Para maior.compreensão da pr6pria evo'l ução da Bacia
Bauru, hã a necess i dade de cons i derar-se a evol ução geol ógi ca

da reg'ião apõs o fecho da consolidação dos basaltos da Formação
Serra Geral.

I - SUBSTRATO DA FORMAçÃO BAURU

PALEOGEOGRAFIA

0 substrato da Formação Bauru õ consti tuído pe'l os ba

sal tos da Formação Serra Geral . A espessura desta Formação na

ãrea não é conhecida, mas estimada entre 600 e 800 metros, valg
res estes obt'idos de mapa de isópacas elaborado pelo DAEE (1976).

- 34-

A superfici e dos basal tos encontra-se total mente desni
vel ada com a presença de i rregu'l ari dades topogrãfi cas . Este
fato foi comprovado pela presença de variações de cotas da ordem

de 50 metros em di s tânci a de sei s qui I ômetros ( proxi mi dades de

Buri tama ) . Estas vari ações são observãvei s também ao comparar dg

dos al timétricos do topo do basalto em afloramentos e poços de

sondagem. Corroborando a ocorrãnci a de freqtlentes desni vel amen

tos no substrato da Formação Bauru, tem-se a freqtlente presença

de sal tos e corredei ras ao 'l ongo do Ti etô sobre rochas basãl ti
cas.

A causa das irreguìaridades não foi determinada
tectôn'i ca ou eros j va ou ai nda a i nteração das duas .

se



FL0RENCE (1905), LISB0A
ni festaram favorãvei s a atuação de

fi cando-se peì a presença constante
Tietã e linhas de fratura as quais
butãri os em seus cursos.

0utros autores postul am a exi stônci a de processos ero
s i vos i ntensos nos tempos que antecederam a depos i ção Bauru , o

que seria iustificado pel a presença de regol ito fõss'i 1 no conta
to ( S0ARES et aL. , I 973 ) .

A exi s tônci a des te regot i to na base da Formação Bauru
foi notada na I ocal i dade de Corgui nho na ãrea presentemente estu
dada, com a presença de seixos de basa'lto entremeado por matriz
aren0sa.

(1909) e I^IASHBURNt(t930) se ma

proces sos tectôn i cos , j us ti
de quedas d'ãgua ao ì ongo do

obedecem o ci tado ri o e tri

FRANGIPANI (.l961-1962) acredita na existência de

mas de relevo tanto estruturais como erosivas e os aspectos
sentados peì a superfici e do basal to deri vari am das duas.

(op. eit.
formações

Acredita-se na associação de ambos os

nese da topograf i a do s ubs trato da Formação Bau

de saltos e corredeiras, bem como alinhamentos
imagens de satél i te (ERTS) parecem confi rmar a

cessos tectôn i cos atuantes nos tempos que antec

ção Bauru, mas com s ua i ntensi dade bastante red

ça de contato erosivo atestada por SOARES et aL

te a real i zação des te trabal ho confi rma a atuaç

RUIZ ( I 963) apresenta i déi a semel hante

) quando discute a origem de quedas e

basãl ti cas da Baci a do Paranã.

-35-
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de tendência.

l. I - Anál ¡ se de Superfície de Tendênci a

a FRANG I PAN I
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for-
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com a uti ì i zação do mapa geoì õgi co el aborado ser ecio
nou-se pontos de contato com cotas conhecidas que juntados aos
valores obtidos a partir de poços de sondagem se prestaram a mon

tagem de uma rede de pontos de cotas conhecidas.

Devidamente plotados em mapa estes pontos tiveram le
vantadas suas coordenadas geogrãficas que juntamente com os valo
res de cota do contato foram submetidas ao computador em progra
ma modi fi cado por AMARAL e denomi nado DTREND, que por extrapoì a

ções matemãticas promoveu o traçado das curvas unindo pontos de
igual valor (Figura 9).

As curvas traçadas mostraram a existência de um imenso
paìeovale, ênì posição idêntica ao atuaì, com decréscimo das co
tas em d'i reção ao ri o Paranã. Apresenta o mapa obti do um possí
vel alto estrutural na região a oeste de Buritama e um prováve1
bai xo es trutural na ãrea da grande pl anici e de i nundação I ocal i
zada ã j usante da corredei ra de Escaramuça.

2 - roRr{AçÃo BAURU

A Formação Bauru no i níci o de sua sedimentação encon
trou substrato todo irregular, sendo que este fato jã tinha sido
salientado por G0NZAGA DE CAMP0S (1905) e SUGUI0 (t973b).

2.1 - Membro lnferior

Grandes vol umes de sedimentos aportaram
ori undos pri nc'i pal mente das bordas ì es te, norte da

nã, tendendo a nivelar a regiã0.

Este primei ro ep'i só¿io sedimentar corresponderia exa
tamente a depos'ição do Membro Inferior da Formação Bauru e teria
ocorrido na forma de lençol, correspondendo a depos'ição dentro
de um compl exo fl uvi al .

ã Bacì a Bauru,
Bacìa do Parg



2.1.1.

Procedimento semel hante ao adotado para o estabel eci
mento do comportamento do topo do embasamento da Formação Bauru,
foi desenvolvido para o topo do Membro Infer.ior (F.igura l0).

0 mapa obti do mos tra a exi stãnci a de pa'l eoval e seme
lhante ao observado para o topo do basalto, porém com os desní
vei s i nternos jã bas tan te suavi zados .

A i nexi stênci a aparente de quebras no contato entre
os Membros leva a sugeri r a ausência de processos tectônicos il
tensos atuantes durante a sedimentação Bauru; se estes ocorreram,
apresentaram pequena i ntensi dade.

Análise de Superfície de TenrJência

2.r.2

A depos ì ção do Membro I nferi or da Formação Bâuru se
deu provavel mente em depõs j tos de barra de canal quando se refe
re a I itofãcies arenitos vermelhos, promovendo boa classificação
dos grãos, d'i stribuidos unj formemente quanto ao tamanho. Estas
caracteristicas são referidas por D0tGLAs (1962) para este tipo
de depósi to. Esta boa seleção seri a um caráter herdado por deri
vação de sedimentos pré-existentes. A l'itofãcies sîltica corres
ponderia a depõs'i tos de transbordamento (depõsi tos de vãrzea) e

ainda a provãve'l deposição lacustre.

Provávei Ambie nte de SedÍmentação

-37-

A deposìção do Membro ¡lõ¿io da Formação Bauru teria
promovido o nivelamento do paìeovale correspondendo a ambiente
de drenagem maj s organi zada, com presença cons tante de canai s

fluv'i ais.

2.2 Memb ro Méd ¡ o

0s canai s citados encontram-se preenchi dos por areni
tos com abundantes estratificações cruzadas acanaladas, apre
sentando em seu fundo e margens a presença de bolas de argila, o



que evi denci a a'i nda mai s o truncamento da seqllência.

Estes canai s foram escavados sobre nive.is de

com estrat'i ficações cruzadas e as bolas de argila teriam
gem a partir de processos torrenciais com remobilização
vei s de arg'i 'l 'i to e pequeno transporte.

Em direção ao topo da seqtlênci a hã constante diminui
ção da granul ometrj a através de gradação do tamanho das partícu
I as.

Este conjunto sedimentar apresenta comumente em poços
e mesmo em af'l oramentos uma recorrônci a de ci cl os sedi mentares ,

correspondentes a ant'i gos canai s que se sucedem na col una, com-
pondo a I i tofãcies denominada arenitos com estruturas sedimenta-
res de canal.

tofãcies de arenitos
ocorrendo nas outras

tsta recorrência de ciclos

do a

mi ca

dea

sedi
sob

base

A

me

AS

a
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RID (1967) quando

ntação postul a que

mesmas condi ções,
té o topo da Form

Este
ni festa somente

ção Bauru como

arenitos
sua ori

de ní

com es truturas
I i tofãcì es.

2.2.r

carãter repeti ti vo dos ci cl os sedimentares se ma

no Membro t'léai o e não da base ao topo da Forma

escreveu ARID (op. cit. ).

0 Membro

a seu ambiente de

sedimentação fl uvi
aL.,l97l).

sedimentares e comum na

sedi mentares de cana'l ,

Prováve I Ambiente de Sedlmen tação

se refere a Formação

esta "tenham atuado
ou pelo menos muito

açã0".

As características da litofãcies de arenitos com estru
turas sedimentares de canaì, tais como arenitos finos a médjos,
estrati fi cações cruzadas acanal adas e bol as de argi ì a na base, con

Médio da Formação Bauru no que diz respeito
sedimentação se enquadra bem no esquema para
al proposto por VISHTR ( I 965 ín MEDEIR0S et

Bauru abordan
de maneira rít
prõxi mas , des

li
não



duzem a 'i denti f i cã- l a como depõsi tos de canai s de ri os. 0s
p6sitos de canaìs, de acordo com VISHER (op, eit.) são os

res guì as para a separação de ci cl os i ndi v'i duai s de or.i gem

vial (Fotos 4 e 5).

A zona de estrati fi cações cruzadas acanal adas tangen
cia'is, desenvolvidas em corpos ìenticu'l ares e intercrescentesapre
senta melhor seìeção de areia, correspondendo a depos.ição em zo

na médi a da barra em ponta'l .

A litofãcies de arenitos macìços completa o ciclo ftg
vial da Formação Bauru na ãrea, se enquadrando também dentro do

esquema proposto por ViSHER (op. cit.). Esta litofãcies se deps
s j tou na forma de bancos , freqtlentemente i ntercal ados por nivei s

pouco espessos de argì 1 ì to. 0s bancos ci tados são maci ços, sem

estruturas v'isiveis, tendo se depositado provavelmente em barras
de pontal representando mi stura de sed'imentos deposi tados por
descarga durante as chei as.

Segundo MEDEIR0S et aL. (197'l ) hã a prec'ipitação
carga em suspensão e acréscimo de areia durante a queda da

c'i dade das ãguas na f ase de abai xamento das enchentes.

Ambas as I itofãcies estão interdìgitadas, havendo a

presença nas partes superiores de modo mais constante dos óancos
de aren j tos mac'i ços ao contrãr'io da base onde haveri am proces
sos mai s energéti cos resul tando na sed'imentação dos areni tos com

estruturas sedimentares típicas de canal .

-39-

de-
melho

f I u

A Formação Bauru como um

ambiente fluvial preponderantemente
tomosados associ ados a p1 aníci e de

ci cl os sedi mentares . Da base para

uma drenagem mai s organ'izada corroborado
qüente de canais f luvia'is.

Posteri ormente processos erosivos escuì pem a Formação

Bauru descobrindo o Membro Inferior, conferindo a topografia,for
mas bastante prõximas da atual.

todo, teri a se deposi tado em

s ob condi ções de canai s anas

i nundação, com recorrênci a de

da

veìq

o topo haveria a passagem a

pel a presença mai s fre



Reveste-se da maior importância o estudo do comportg
mento hi drogeol ógi co das rochas da Formação Bauru, vi sto sua po
tenci al i dade como aqtlifero, dotado de 1 arga extensão regi onal
e com boa produçã0.

A Formação Bauru é ampìamente explorada em seus recur
sos hídri cos de subs uperfíci e em toda sua ãrea de expos ì ção.

Esta formação recentemente tem si do sistematicamente e:
tudada com vista a local ização de aqtlíferos, principalmente pelo
Departamento de Ãguas e Energia El6trica do Estado de São paulo.

ASPECTOS HIDROGEOLÕGICOS DA FORMAÇÃO BAURU

CAPITULO V I

Mui to embora ao escopo do presente trabal ho escape a
premi ssa ãgua subterrânea como fator pri nci pa'l de estudo, espera-
-se oferecer s ubsidi os de carãter geol õgi co para fi ns de 'l ocação
de poços sem'i-artes i anos.

0bservações do comportamento
ambas as margens do rio Tietê, chamou a

mento do aqllifero Bauru.

-40-

termi nadas

travam-se

0 Membro Inferior da Formação Bauru apresenta litofã
cies de arenitos vermelhos interdigitada com litofãcies sîltica.

0s areni tos ci tados apresentam boas caracterÍsti cas hi
drogeolõgicas, por serem portadores de boa seleÇã0, pouca matriz
e conseqtlente alta porosidade. 0s siltitos constituem camadas
i mpermeãvei s .

Estas I agoas se

épocas do ano,
chei as d'ãgua.

apresentavam
contrastando

de 'l agoas exi s tentes em

atenção para o comporta

I i teral mente vaz i as em de

com outras quando an.on

0 l4embro i1édjo apresenta em sua constituição uma lito
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fãcies de arenitos com estruturas sedimentares de cana'1, rica em

estruturas e entremeada I ocalmente por conglomerado de sei xos de
argilito. Interdig'i tada com a litofãc'ies cjtada ocorre a lito-
fãci es de aren i tos maci ços.

0s Membros atuam ora como bons ou fracos
função de sua I i tol ogi a (granul ometri a e conteúdo
grau de ci mentação carbonãti ca.

Percebeu-se a intima re'l ação entre a presença de lagoas
e determi nadas I'i tof ãci es .

As lagoas existentes no vale do rio
em duas categorias distintas (Figura 1l). 0 p

localiza no contato das Formações Serra Geral
do grupo ocorne no contato entre os Membros da
quando o Membro inferior é representado pela I

0 primei ro grupo de 'lagoas se f orma quando o basal to
funciona como niveì impermeãvel e a litofãcies presente no Mem

bro Inferi or da Formação Bauru é representada pe1 os areni tos que
passam a funcionar como aqltiferos. Neste caso a procura de ãgua
em nivel i nferi or ãs 'l agoas seri a pouco compensadora, tendo em

vista a retenção da ãgua na camada impermeável inferior (basal
tos ), correspondendo a execucão de perfurações nestes, bastante
oner0sas e nem sempre corn bons resultados.

0 segundo grupo de I agoas , correspondentes ãquer as fot
madas sobre a litofãcies síltica. 0s siltitos funcionam como
nivel 'i mpermeãvel e o Membro Mõdj o como. aqüífero ( ì i tofãcj es
de arenitos com estruturas sedimentares de canal ). Nestes locais
pela ação de processos erosivos a partir de fontes e desde que as

condições topogrãficas favoreçam hã a formação também de lagoas.
Perfurações porventura efetuadas nes tes I ocai s provavel mente I e
vari am a resul tados parcos ou nul os.

Percebe-se que as 'l agoas são condicionadas pe'la I itolo
gia al6m da topografia e funcionam como nîvel de referôncia abai
xo do qual não devem ser executadas perfurações.

aqtliferos
em matni z )

Ti

ri

em

edo

etâ se enquadram
mei ro grupo se

Bauru. 0 segun

ormação Bauru
ofãcies si'l tica.

e

F

ir
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As margens des tas I agoas desenvol ve-se ati v'i dade extra
ti va de matéri a prima para cerãmi cas. Na 6poca de estiagem esta
atividade é intens'i ficada pela exposição do fundo da 'lagoa. 

Na

época chuvosa e tempos subseqllentes a ìagoa 6 al imentada pe'lo
aqllífero de modo mais intenso, normalmente encontra-se che.ia
d'ãgua impossibilitando deste modo a retirada da argi'l a.

0bservando as evi dêncj as ci tadas aci ma poder-se-ã por
mapeamento litofaciolõgico da Formação Bauru, promover melhor lg
cação de poços com a conseqtlente obtenção de mel hores resul tados.



I ) A Formação Bauru na ãrea em estudo apresenta grande homc

geneidade ljtolõgica sendo constituida principalmente por

areni tos s i I tosos e areni tos argi I osos.

CAPTTULO VI I

CONCLUSOES PRINCIPAIS

2) A lavagem de minerais pesados com HCI a 30%, processo uti
I i zado por autores precedentes para l'impeza dos grãos,
não consti tu'i mãtodo aconsel hãvel tendo em vi sta o ata
que que ocas i ona em determi nados mi nerai s como apati tas.
0s experimentos real i zados demonstraram que bons resul ta
dos na limpeza dos grãos podem ser obtidos com lavagem
com ãcìdo cítrico sem ocasionar ataque significativo aos

minerais.

3) 0s minerais pesados da Formação Bauru na ãrea estudada
compreendem essencialmente: turmalina, estaurolita, gra
nada, zi rcã0, cl'ino-p'i roxêni o (augi ta ) , perohrs ki ta e ru
ti I o. Secundarj amen te ocorrem ci ani ta, cl i no anfi b61 i o
(hornb'lenda), epidoto, s'i llimanita, apatita, anatãsio e

titanita. 0s minerais pesados citados são provenientes
das seguintes fontes: Sedimentos Paleo-Mesozóicos da Ba

cia do Paranã, rochas bãsicas e ultrabásicas alca'l inas do

Triãngulo Mineiro, Formação Serra Geral (Bacia do Paranã),
Xistos do Grupo Araxã (P16-Cambriano), e de Xistos e

Quartzì tos do Grupo Canastra (Pré-Cambri ano) .
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4) Nota-se diminuìção nos valores de augita no Membro M6dio

em rel ação ao I'lembro Inf erj or, o que pode ser veri f i cado

tanto nas amostras superficiais como nas de sondagem. Ig
to confirma a proposição de C0IMBRA (.l976) que admite con



tri bui ção maci ça
s i os ) da Formação

Bauru, dimi nui ndo

5) A ocorrência de perov.rskita nos arenitos inferiores nos

levam a deduzi r a contribuição de rochas bãsi cas e uì tra
bãsicas alcalinas desde o início da sedimentação Bauru.A
parti r disso acredita-se que os areni tos tufãceos da re
g'ião de Uberaba (MG) correspondem ao Membro Uã¿io e em

parte ao Membro Inferior da Formação Bauru.

0 teor de carbonato de cãlcio existente como cimento en

tre os grãos mi nerai s da Formação Bauru, não consti tu'i
cri t-eri c seguro para sua subdi vi são estrati grãf ica.

0 mapeamento da Formação Bauru por fotografias aéreas
em escala l:25 000 associado a trabalhos complementares
de campo consti tui método seguro para subdi vi são I i toes
trat'igrãfica da mesma, suportando subdivisões em Membros

e Li tofãc'ies di sti ntas: o Membro Inferi or ã representado
na ãrea por I i tofãci es de areni tos vermel hos e I i tofãcjes
síl ti ca e o Men¡bro i'lãdi o por I ì tof ãcì es de areni tos com

estruturas sedimentares e I i tofãcies de areni tos compac

tos.

A Formação Bauru repousa so¡re a Formação Serra Geraì,
através de di scordãnci a eros'i va embora não se descarte
a atuação de processos tectôni cos de pouca i ntens'idade dg

rante a deposi ção do Membro I nferi or da Formação Bäuru.

de rochas bãs j cas ( basal tos e di abã

Serra Geral no i níci o da sedi mentação
para o topo da unidade.

6)

7)
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8)

9) Na ãrea estudada a deposição da Formação Bauru se fez so

bre uma superfície irregular na forma de um'imenso paleo
vale, semelhante ao vale atual em posição e desnivel.Apõs
a depos'i ção do Membro Inf eri or ai nda conservou o pal eo

val e mas com desnívei s menos 'i ntensos, tendo o Membro



Mãdio promovido seu ni velamento.

A deposição do Membro Inferior da Formação Bauru se deu
provavelmente em depõsitos de barra de canal quando se
refere a I i tofãci es areni tos vermel hos r pFomovendo boa
cl ass i f i cação dos grãos , di stri buídos un'if ormemente qua!
to ao tamanho. - A I i tofãci es síl ti ca corresponderi a a

depõs i tos de trans bordamento ( depós i tos de vãrzea ) e

eventuaj mente deposi ção I acustre.

A deposição do Membro Médio da Formação Bauru teria pro
movido o nivelamento do paleovale formado ao fim da depe
sição do Membro Inferior, correspondendo a um ambi ente
de canais fluviais demonstrando uma drenagem mais organi
zada.

0 Membro t',t6¿i o teri a se deposi tado em ambi ente f I uvi al ,

sob condi ções predomi nantes de canai s anastomosados, âs

sociados a planícies de inundação apresentando em deter
mi nados tempos a recorrênci a de ci cl os sedj mentares cor
respondentes a pal eocanai s da I i tofãci es com es truturas
sedi mentares de canal .

l0)

't t)

12)

-45-

I3) Acredi ta-se que

correspondam à

Paranã.

l4) 0 mapeamento litol6gico é de grande valia na definição
das caracteristicas hidrogeológicas da Formação Bauru,
evi den ci ando bons aqtlíferos ( Fãci es de Areni tos Verme

lhos e Fãcies de Areni tos com Estruturas Sedimentares)as
sociados a unidades de menor importância (Fãc'ies Sílti
ca ) .

os arenitos vermelhos do

Formação Cai uã em dì reção
Membro I nferi or
a calha do rio



l5) 0 comporta¡nento hjdroìógico das'l agoas existerrtes enì am

bas as margens do ri o Tietê pode ser usado como subsí
di o para a procura de ãgua s ubterrãnea , a parti n do ma

peamento I i tofaci o1 õgico da Formação Bauru.

- 46-
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Fi gura Superfície de tendência(39 grau)do topo
to da Forrnação ßauru
PtIQ - 26,10 Corr.0,5l Eou.B%

MApa GEoLócrco coM a LocAltzacÃo oAs aMosrRAs E pocos oE soNoaGEM
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FìEura ì0 - Superfície de tendôncia (.ig grau) do
Inferior da Forntação Bauru
PSTQ - 75,00 Corr. Equ.ì0 m.

MApA GEoLÖclco coM A LocALtzacÃo oas aMosrRAs E pocos oE soNoAGEM
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topo do Mentbro

iJA pontos B3
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FIGURA-11CORTE

VVVv
vvv

TRANSVERSAL ESPUET'IÁrICO DO VALE OO RIO rIETÊ COM A LOCALIZAÊÃO ESPACIAL OAS LAGOAS

,ruu'uQ¡qYvruïu""fu

[-:tTll sedimentos quaternjrios ¡ssociedos ao Rio Tietê

El Forrn.ção Bauru- Membro Mddio
r-...Je=s

tãõlI ool

Formação Bauru- Membro lnferior- titof¡'cies

Formaça-o Bauru- Membro lnferior- titoficies
ffilrormagío serra Geral

(c,
u

o
É

sí tt ica
arenitos vermethos

A- Legoes locatizadas na interlace das Formarões
Serna Geral e Bauru

B- Lagoas tocatizada5 ne interfece dos Membros
Mdd¡o e lnfenior da Formeção B¡uru
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t^8tt^ ¡ - nErAçÃo DE Ar{ostnÂs 0E st0tntilfos D^ F0R[^ç10 EAURU coH EsP€c¡FtcÂç085 DE PRocE0ÊNctÂ, ilAluR€!A r¡r0LoG¡cA,c0¡.
p0sIçÃ0 tsrnAlIGRfF¡c^ € 0s Pt0cEsSAíÉNf05 A QUt FoRÂr su8lltl¡0Às

ÂlrosTRAs rocArrzAçÃo rrrorocrA coR i:ÏåÎrlt PRoctssAr€xro

8Â 5?

8A 53

8Â 54

8A 56

0^ 6?

0A t0
8A 79

8Â 82

8A 9l
8A 92

8^ 96

0A 9'

todovl¡ PEsideîte Prudente-S¡o Josã do nlo Prcto - St-¡125

Junto ìo Ribeiråo Lageòdo

Rodoviå llar€chðl Rondon - SP-300 - kc 477,6

Rodoyià lLrechàl Rondon - SP-300 - tc 183,1

Rodori¡ llôr€ch¿l Rondon - 5P-l(t0 - ko 500.2

tstr¡da 
^nçàtubâ-8lri9ul 

- 500 ætro5 àpõi o ßlbrlr¡o
0ô9uòçu

[strðd¡ Suritâru-glrigul Junto .o Cõrrego B¡lrotc
tstr¿d¡ Sarjob-SuritaE - lG¡ltdòde de ¡l¡to Grosslnho

ßodoviô Presidente Prudente-são Josã óo ilo Prrto - 5P-l¿5
3@ ætros apõs o lrevo d. SP-æo

tstrðda Bàrbosà-Juritls - tLrgetr esqærda do Cõrægo Sr9ã

tstrad¡ 8òrboså-Jlritls - Sítio Sðnto Aîtonlo

Faze¡d¡ Sio Lui¿

tstr¿dð Cõrægo dos Plntos-tl¿cuqulnho ¡ 300 Etros da &r-
ger esqwrdà do Rlbetrão Eonito

tstr¡da Córrego dos Pi¡tos-¡lòcuqulnho ¡ 500 ætros d¡ ßr
geo rsquerdà do Ribeirão Smito
Estr¿dð Juritis-8rejo Aìegre ð l¡0 ætrc3 destö últlË
F¿zendð S¿ntù 0ìlndð

Fazend¿ S¿nt¡ lnácrr ¡ 50 mtros d¡ urgr¡ êsqmrdå do
Ribe¡ rão 8å9uôçu

fò:endå Sònt¿ lnici¿ ¡ 500 ætros da ßrgco 6qærd¿ do
Ribelrào 8ð9uðçu

tstr.d¿ Áraçàtubà-Porto xenezes a 2600 Etros antas d€ste

Estradà Àràçðtubð-Porto tleñezes ò 2600 ætrc5 ðntes d€3t!

tstr¡d¿ sòrjob-Buritam (Fà:endò Josõ Ferð¡)
Estr.rdà 5¿rjob-8uri t¿ß (Corguinho)

t5trðd¿ ourltànð-Sðlto do 
^vànhènd¡vð(Flr€nd¡ 

0r¡nco!

t5trðdð Blrìgul-Corredelr¡ Oodðs Grðnder Junto âo Córrcgo
Gou I ört

8A 98

8Â 99

8^ t02

8A r03

8A ì01

BA IO5

8A 106

8A ¡07

BÂ IO8

8A t09

8A ilo

Areni to flno

Âre¡io fino
Arenl to flño
Arenlto fino

^rcnlto 
flno

Àrenl to
Areni to

Arenito flño a û¡lto llno

^renl 
to

Arenl to

^renito 
flno

Slltl to

^renito 
fino

Arenlto fino

^r.nl 
to flno

Arenl to nõdlo

Âreni to flno

Âreni to fi¡o
Ar?nito Dãdio

Ârenlto fino
Siltito
Arcnl!o fiño

Siìtito

Arenl to Flno

Ârcntto flno ¡rgtlo¡o
Areni to fi¡o
Areñito fino.rglloso
Arenito fino ¡rgiloso

Sil ti to

Areni to Ni to f iño

Árenito fiño pouco rrgiloso

^rcnito 
fino ô eõdlo

Arcntto flno
Arenito fino cðlcífero
Arenito fiño pouco rrgiløo
ArcniÌo Dõdlo pouco ùrgi¡o3o

^renito 
oãóio pouco òrgiloso

^renito 
eãdio gouco arsiìoro

8Â llt ::;:t33"t:"fåt*t-Porto 
tlenê¡es ' ßr9e6 €squerdô do cór'

8A l12 Estrad¡ Birigui-Bilac ô 14 ko d¿ SP-300

BA lì3 Estr¿dô Birigui-Bilac ¿ l0 lm da 59-300

8A lì4 tstrod¿ Eirigui-Bi¡ac ¡ t hn dð SP-æo

8Â l¡5 tstr,ìdò Sirigui-8iìòc ð 5,5 ko då 5P-300

BÀ r¡6 [:Ï:iå 3:ìi.Í: 
rãbuô-8rejo Aresre nà mreá drrert¡ do

8À ll7 Rodovia Arðçôtubð-Auriflòe - kn 28

8A ì¡8 Rodoyi¡ Ar.çòtubò-Asriflôm - kn 39

B^ lì9 nodovlò Ar¿ç¿tubò-Aurifl¿e - lil 39

BÂ l?0 ßodovià 
^rùç¡tub¡-^urifì¿G 

- kû 40

ßA ì21 Rodovià Arôç¿tubô-Auriflòm - kn 49

BA 122 Rodoviò Aròçòtubà-Auriflånò - kD 53

BA 123 €stròdò ¡bnçæs-G.st¡o vidtgðl . ?00 ætros dcltl
BA 124 tstråd¡ t{orções-Gòst;o vidig¡l å 7 kn destà

8A ì25 Estrùdè flriubô-Plan¡lto ò 500 ætrcs de Turllò¡

!f . obt€rvåçõ$ lltoló9lcas

6f . granuìmtria (distrlbulção totà¡)

6Â . grônulætrlå (dlstrtbuiç¡o ¡rcià)

lf ' nineråi3 pesòdos

-64-

- ¡ndiviso tl
- ¡ndiviso LT

- ¡ndiviso LT

- lndiviso Ll

- ¡ndivfso LT

- ¡ndivlso tT

- Indiviso tl
5YR 6/4 lndiviso tl

'lR 
5l? ¡nferior LT

sYR 6/4 16¿lo lT

'lR 
5/2 ¡nferior Lf

loYß 6/2 ¡nferior [T

Gf 6A tf
6t 6A lP

GT GA I?

GT GA I?

lolR 6/2 lnferior LT Gf GA ¡O

sYR 6/4 ¡nf€rlor LT 6T GA -
loYR 6/? ¡nferlor tl 6T GA lf
loYR 4/6 ¡nferlor Lf 6I GA tf

ìoYR 6/2 Hõdio tT Gl GÂ lO

5YR 6/4 ¡édio Ll 6f 6A tlP

sYR 6/4 fiõdio LT Gl GA llP

ìoYR 6/2 ¡ré¿;o tT GT GA r'rP

ìoYR 6/2 fnferior tl Gl GÂ lttP

loYR 7/4 üõdio tl Gl GA I'lP

loYR 6/2 Inferior LÎ Gl 6^ lf

ìoYR 4/6 ¡nferior tl GT GA l0

ìoYR 4/6 ¡rõ¿io [f Gf GA [tP

5YR 6/4 lté¿¡o tf Gf GA lf
5YR 6/4 rãdio LT - - -
5YR 6/4 I'tãdio tl Gl GA tlP

'loYR 6/2 lnferlor LT Gf GÂ HP

ìoYR 7/4 I'lõdio tl Gf GA llP

toYR 7/4 t4õdio Lf 61 6A l{P

ìoYR 6/2 nãdio . LT - - l{P

ìoYR 6/2 ,,6dio [T Gl 6A HP

ìoYR 6/2 Hédio Lf - - -
5YR 6/4 l{ãdio LT 6f 6A }9

5YR 4/4 tnferior LÍ Gl C,A HP

ìoYR 4/6 lnfe|ior Lf GT GA lP

ìoYR 4/6 lnferior tf GT GÂ ¡e



0,125
0,062
0,031
o,0.l6

0,500
I ,0oo
2 ,000

TABELA II . ANÃLISE DE

DIAMETRo MEDIo (mm)

0,062 (Areia muito fina
0,03'l (Si I te grosso)
0,016 (Silte mãaio¡
0,008 (Silte fino)

sELEçÃ0 0.l,000 (Moderadamente/sel ecionado)
2,000 (Pobremente selecionado)
4 ,000 (Mui to pobremente sel eci onado )

ASSIMITRIA

FREQUËNCIA D0S PARÂMETR0S ESTATISTTCOS DA DISTRIBUTçÃ0 T0TAL

Membro I nf eri or Membro t'lã¿i o Formação BauruFRN FR% FRN FR% FRN FR%

< 0,30
-0,10 - 0,10
0,10 - 0,30
> o,30

(Assimetrìa muito negativa)
(Aproximadamente sim6tri ca)
(Assimetria posi tiva)
(Assimetri a mui to pos i ti va )

0,67
0 ,90
I ,l I
ì ,50

0,67
- 0,90
- ì,ll
- I,50
- 3,00

3,00

CU RTOS E

(Mui to pl ati curti ca )
(Platicurtica)
(Mesocurti ca )
( Leptocurti ca )
(Mui to I eptocurti ca )
( Extremamente I eptocurti ca )

5

5

4

I

FRN = frequênci a rel ati va numãri ca

33,33
33,33
26,67
6,67

6

9

t

I

4

9

7

5

qo,oo

60 ,00

6 ,67
6,67

26,67
60,00

40 ,00
26,67

26 ,67
6 '67

FR%

58,33
4l ,67

t

7

4

12

ì0
4

I

I

l3
l3

I

I

4

21

7

5

I

6

7

I

6

4

8,33
58,33
33,33

4

I

44 ,44
37 ,04
l4,gl
3,70

3,70
48,15
49,15

3,70
3,70

l4,Bì
77,79

25,93
18,52
3,70

22,22
25,93
3,70

l2 roo,oo

8,33
B,33
g,33

16 ,67
50 ,00
B,33

I

I

I

?

6

¡

= freguênci a rel ati va percentual
I

Or
(Jr
I



TABELA III. ANÃLISE DE FREQUENCIA

DIÃMETRo MEDIo (mm)

- 0,125 (Areia fina)
- 0,062 (Areia muito fina)

SELEçÃ0 0

- 0,350 (Muito bem selecionado)
- 0,500 ( Bem sel eci onado )

- I ,000 (Moderadamente sel eci onado)

ASSIMETRIA

0,30 (Assimetria muito negativa)
--0,10 (Assimetria negativa)
- 0,10 (Aproximadamente simãtrica)
- 0,30 (Assimetria positiva)

0,250
0,125

0 ,000
0,350
0,500

-0,30
-0,10

0 ,.l0

0,67
0 ,90
I,ll

D0s pARÂMETR0S ESTATISTICOS DA DTSTRIBUIçÃ0 ARErA

Membro Inferior Membro ¡lõ¿io Formação BauruFRN FRg FRN FR% FRN 
. 

FR%

0 ,67
0 ,90
I,l I

I ,50

CU RTOS E

(Mui to pl ati curti ca )
( Pl ati curti ca )
(Mesocurti ca )
( Leptocurti ca )

FRN = frequência

12

3

3

12

2

2

B

3

80 ,00
20 ,00

rel ati va numãri ca

20 ,00
80,00

l3,33
13,33
53,33
20 ,00

4 33,33
8 66,67

3

B

I

?

?

4

4

I

5

3

3

25 ,00
66,67
B'33

16 ,67
16 ,67
33,33
33,33

8,33
41 ,67
25,00
25,00

I
5

2

l6
lt

3

ll
l3

4

4

12

7

I

l3
B

5

53 ,33
33,33
13,33

FR%

59,26
40,74

I I 'l I

40,74
48,1 5

l4 
'81

l4,Bl
44,44
25,93

3 ,70
49,ì5
29,63
18,52

= frequênc i a rel ati va percentual

I
Oì
øì
I



TABILA IV - RESULTADOS PERCENTUAIS DE PERDA

cEM EM Ãctoo cfrRtco

Concentração da so1 ução

de ãci do citri co

t0%

t5%

20%

25%

'67 -

DE APATITA NA LAVA

Perda de apatita
em peso

22,71"

?3,3%

33,2%

33,8%



I4EMSRO DA FM.BAURU

FRACÃO Grossa-G
' llna =l

Tunna I i na

Est¡uroì i ta
Granada

tl Zi rcão
I Clino-piroxênio
l{ Cl ani ta
E Cìino-anfibõìlo
R Perærskita

A Silìimanita
I Apatita
S Epidoto

Ruti I o

Anatãs i o

Ti tanl tð

TABELA v - ANÃLIsE DE FREQUÊNcIAS Dos MINERAIs PEsADos TRANspARENTEs NAo MIcÃcE0s DA FgRMAçÃg BAURU

FREQUÊNCIA MtDrA %

INFERIOR

GFGF
32,30 27,54 69,33 34,71

20,90 lì,62 lg,5g .l1,50

39,50 12,85 3,'17 3,29

3,10 ì5,38 3,09 .l3,29

5,00 5,94 0,42 0,93
0,70 ì,.l5 3,42 3,36

0 ì,31 0,67 3,96

0,30 16,62 0,25 19,57

0,10 0,15 0,25 0,2ì
0,20 0,15 0 0,07
0,60 2,85 0,50 3,00
0,10 7,69 0,75 9,36
0 0 0,17 0,14

0 0,69 0 0,21

MEDIO

FREQUENCIA DE
OCORRENCI A %

INFERIOR MÉDIO

GFGF
100 t00 ì00 100
.l00 t00 92 r00

ì00 77 83 86

80 ì00 83 t00

70 54 33 29

30 54 75 64

0 77 4257
30 77 17 7t

l0 I 17 t4
20807
50 69 33 86

ì0 92' 50 t00

00177
0 23 0 t4

SUPER ABUNDANTE ABUNDANTE COUI,|Iq

INFERIOR MÉDIO INFERIOR MÉDIO ¡NFERIOR I.IEDIO INFERIOR IqEDIO

FREqUTNCTA DE

GF
30 t5
t00
500
00
08
00
00
0 t5
00
00
00
00
00
00

G F G F GF G F

9221 50 54 857 20 23

0 0 50 46 6764 40 54

00 038 87 40¡5
0 0 t0 69 050 40 23

00 t0 0 07 20 38

00 0 0 t7 7 1038
0 0 0'0 014 0 23

021 0 38 021 0 23

00 0 0 00 0 8
00 0 0 00 0I
00 0ì5 07 l0t5
0 0 0 46 029 0 3t
00 0 0 00 0 0

000000015

DE CLASSES f

GF
02t

2s 36

42fi
75 43

80
33 43

l7 t4
8¡4
07
00
836

t7 7t

07
07

RARO

GFGF
0800
0080

l0 46 50 57

508257
70 54 92 93

90 62 50 50

100 77 83 7ì

100 23 92 43

100 92 t00 93

100 92 100 t00
90 69 92 57

ì00 23 83 0

100 t00 t00 93.l00 8s t00 93

¡
Or
co
¡



TABELA V I

DI

0,125 - 0,062
0,062 - 0,031
o,o3l - o,ol 6

0,01 6 - 0,008

0,500 - I ,000
I ,000 - 2,000
2,000 - 4,000

-0,ì0 - 0,10
o,l0 - 0,30

> 0,30

- ANALTSE DE FREQUENcTA D0s pARÂMETR0s ESTATfsrtcos DA DISTRIBUIÇÃ0 T0TAL

ÂMr tno
(Areia
(Silte
(Silte
(Silte

MEDI0 (mm)

mui to fi na )
grosso)
m6aio¡
fino)

sELEç40 ô

(Moderadamente sel eci onado )

(Pobremente sel eci onado)
(Muito pobremente selecionado)

ASS I METRI A

(Assimetria mui to negati va)
(Aproximadamente simãtrica)
(Assimetria posi ti va)
(Assimetri a mui to pos i ti va )

Membro I nferi or
Litofãcies

Areni tos
Vermel hos

FRN FR%

3 60,00
1 20,00
I 20,00

0,67
0,90
I ,l I
I ,50

FRN =

0,67 (Muito platicurtica)
- 0,90 (Platicurtica)
- l,ll (Mesocurtica)
- I,50 (Leptocurtica)
- 3,00 (Mui to I eptocurti ca )

Siltica
FRN FR%

2 20,00
4 40,00
3 30,00
I 1 0,00

CURTOSE

3 ,00 ( txtremamente I eptocurti ca )
frequênci a rel ati va numEri ca

, uo,oo
2 40,00

t[:l]'3l,il!;ll* tf.r! tos
res de canal macì ços

FRN FR% FRN FR%

2 40,00 5 7ì,43
3 60,00 ? 28,57

Membro Nã¿i o

L i tofãci es

-:
3 30,00
7 70,00

I 20,00
4 80,00

l

I

3

5

5

3

2

l
I

2

l

10,00
l0,00
30,00
50 ,00

50 ,00
30,00

20,00

FR%

20,00
20 ,00

40 ,00
20 ,00

2

3

+o,oo
60 ,00

5

1 14 ,29
5 7I ,43
1 14 ,29

100,00

;
I

I

2

I 0o,oo

= fr€guênc i a

20 ,00
20 ,00
20 ,00
40 ,00

relativa

7

,- , o ,-,,

I 14 ,29
4 57 ,14
1 14 ,29

percentual
I

Ol
r^o
I



TABELA VII . ANÃLISE

0,250 - 0,125
0,125 - 0,062

DIÂMETR0 MEDI0 (mm)

0,000 - 0,350
0,350 - 0,500
0,500 - I,ooo

DE FREQUENCIA

(Areia
(Areia

f i na )

mui to fi na )

< 0,30
-0,30 --0,10
-0,10 - o,l0
o,lo - 0,30

srLEçÃ0 0

(Muito bem selecionado)
(Bem selecionado)

Dos PARÂMETROS ESTATfSTtCOS DA DISTRIBUIçÃ0 AREIA

Membro Inferior Membro lttã¿io

Litofãcies Litofácies

(Moderadamente sel eci onado )

ASSIMITRIA

(Assimetria muito negativa)
(Assímetria negativa)
(Aproximadamente s im6trica)
(Assimetria positiva)

CURTOSE

Aren i tos
Vermel hos

FRN FR%

< 0167

0,67 - o,go
0,90 - I,ll
I,ll - 1,50

FRN = freQuênc

4

I

B0 ,00
20,00

Si I ti ca

FRN FR%

(l4ui to pl ati curti ca )
( Pì ati curtÍ ca )
(Mesocurtica)
( Leptocurti ca )

i a rel ati va num6ri ca

i oo,oo

3 60,00

B

2

B0 ,00
20,00

Areni tos c/Estru
turas Sedimental

res de canal
FRN FR%

I

9

10,00
90 ,00

3 60,00
2 40,00

2

3

2

3

2

2

5

I

40,00
60,00

Areni tos
Mac i ços

FRN FR%

20 ,00
20 ,00
50 ,00
.l0,00

3

2

6o,00
40 ,00

40,00
6o ,00

2

5

28,57
71 ,43

l

I

3

5

3

2

50 ,00
3o,00
20 ,00

FR%

I

5

I

20,00

20 ,00
60 ,00

14 ,29
7l,43
14 ,29

I

1t
I

2

= frequênci a

1 14 ,29
? 2g,57
3 4 2,86
I 14,29

20,00
20,00
20 ,00
40,00

relativa

4 57,14
2 28,57
| 14 ,29

percentua I

I

o
I



DTAMETRo MEDI0(mm)

DESVI0 PADRÃ0 O:

ASSIMETRIA:

CURTOSE:

. Va'lor
'Desvio

Valor
Desv i o

Val or
Desv i o

Valor
Desvio

N6¿'i o
Padrão
ptãd i o
Padrão
Mãdio
Padrão
Nã¿io
Pa d rão

TABELA VTII . DISTRIBUIçÃO TOTAL

DIÂFrETR0 MEDIo(mm)

DESVI0 PADRÃ0 0:

ASSIMETRIA:

CURTOSE:

Formação Bauru
4,306?
0,8571
I ,90.l7
0 ,4 538

0,4881
0,3402
1,4347
1,3550

. Val or
'Desvio

Valor
Desvio
Valor

0esvio
Vaìor

Desvi o

¡rã¿ i o
Pa d rão
Mãdio
Padrão
t4õd i o
Padrão
l'1ãd i o
Padrão

Membro I nferi or
L i tofici es

Membro I nferi or
4 ,5g4l
0 ,8982
?,1122
0,3.l63
0 ,3B3B
o,4loB
o ,891 9
o,3626

Areni tos
Vermel hos

4,0098
0,7334
ì,9559
0 ,42'14
0,5498
0,.l 943

I ,l3gg
0,4753

Siltica

4,9712
o ,8608
2,l 903
0 ,237 4

0 ,3009
o ,47 20

0 ,7 690
o,2301

Menbro Mãdio
3,g5gB
0,6974
I,6395
0 ,47 ?g

0,61B3
0,l 596

2,ll3l
I,8078

l,lemb ro Nõ'¿ i o
Litofãcies

Aren i tos c/ Es tru
turas Sedimentatr

res de canal
4,2592
0 ,584 5

I,9049
0,4162
0,6710
0,1930
I,4961
0 ,66 57

Areni tos
l,laciços

3 ,7 442
0,7139
I ,4493
0,4394
0,5807
0,I 337

2,5539
2,2699

I

I



TABELA

CLASSES TEXTURAIS

6

7

I
9

IX - ANÃLISE DE FREQUENcIA DO NÚMERO DE

CLASSES TTXTURAI S

6

7

8

9

Formação Bauru
FRN FR%

I 3,70
2 7,41

?1 77,79
3 ll,ll

Membro I nferi or
Li tofãci es

Arenitos Vermelhos Siltica
FRN FR% FRN FR%

FRN = frequênci a rel ati va num6ri ca

Memb ro
FRN

I

I

l0
3

4

I

CLASSES TEXTURAIS

Inferior
FR%

6,67
6,67

66 ,67
20 ,00

80 ,00
20,00

t

I

7

I

l0,00
I0,00
70,00
.l0,00

14emb ro mãA i o
Litofãcies

Areni tos c/Estruturas
Sedimentares de canaì

Memb ro
FRN

I

I

B

?

Nã¿io
FR%

9,33
8,33

66 ,67
16 ,67

FRN

4

I

FR%

Bo'oo
20,00

FR% = frequência

Areni tos
Maciços

FRN

I

6

F RY"

14 ,29
85,71

relativa percentual

I

f\t
I



Fo to

-73-

Sal to do Ava nha ndava

!'
ll
t.

,t.

'i r

Foto 2 - Memb ro
nitos
digal

Inferior da Formação Eauru
vermel hos afl oramento a 200

na estrada para 14onções

- litofãcies de are-
metros de Gastão Vi -



Foto 4

Membro M6dio da For
mação Bauru - Lito-
fãci es de Areni tos
com Estruturas Sedi
mentares de canal -
apresentando pal eo-
canal I i mi tado na

base por bolas de

argila de 50 a 60

cm de diãmetro - Ro

dovi a Araçatuba-Ja-
les, km 39

Foto 3

Membro l,tã¿i o da For
mação Bauru - Areni
to compacto com ni-
vei s de estrati fi ca

ções cruzadas ,pel o-
tas de argÍla e tu-
bos de vermes - Ro-

dovi a Bi ri gui -Bi I ac

kmB

-7 4-

'ri .ê-' *

t.*
ò

-l? :t$-.--
-.*,+:

-..5---.¿

Foto 5

Congl omerado de sei
xos de argi I i to em

pal eocanal no I'lem-

bro m6¿io da Forma-

ção Bauru - Rodovia
Araça tuba -Ja I es , km

39


