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RESUMO

Esta Dissertação de Mestrado teve como objetivo o estudo da geologia e dos recursos

minerais na região de Franca e Pedregulho (SP), e pretende contribuir para um maior conhecimento

geológico e tecnológico sobre os litotipos e mineralizações ali presentes e reavaliar a concepção da

evolução geológica da area durante o Mesozóico e o Cenozoico.

Os trabalhos de campo na região foram voltados à observações dos aspectos geológico-

estratigráficos e das principais ocorrências minerais presentes (argilas esmectíticas e diamantes).

Deste modo, caracterizou-se a faciologia, granulometria, mineralogia, conteúdo de minerais pesados,

petrografia da unidades sedimentares e magmáticas e os tipos e controles dessas mineralizações.

Foram elaborados mapas geológicos e de ocorrências minerais, e mapas de pontos na escala

1 :50.000, das folhas Franca (SF-23-V-A-V- I ) e Pedregulho (SF-23-V-A-II-3), aqui apresentados na

forma digital, em escala l:100.000. Os estudos laboratoriais envolveram análises granulométricas,

mineralógicas, químicas, petrográficas, de minerais pesados e microscopia eletrônica de varredura da

fração argila.

Os trabalhos concentraram-se nas rochas sedimentares suprabasálticas, que diversos autores

ora consideram como parte integrante da Bacia Bauru, ora as destacam como seqüência à parte, de

idade cenozóic4 ou ainda de idade cretácea inferior, contemporânea ao Grupo São Bento.

Os estudos realizados possibilitaram a obtenção de uma série de dados e informações que

permitem a redefinição dessa unidade sedimentar, que nesta dissertação é referida como Formação

Franca" e inserinda no Grupo São Bento.

A partir dos estudos efetuados também foram identificados, na área, dois tipos de depósitos

de argilas: um residual e outro sedimentar, e vários garimpos de diamantes, alguns ativos e a maioria

inativos.

O depósito de argila residual ocorre associado à alteração dos derrames bas¡ilticos da

Formação Serra Geral (Jksg), localizados, principalmente, na Serra da Faquinha (Morro do

Sapecado). Já os jazimentos de argilas sedimenta¡es estão associados aos lamitos e argilitos da

Formação Franca (Kf), correspondendo aos depósitos de Franca e pedregulho.

Com relação aos diamantes, tratam-se de depósitos de pequeno porte, lawados em forma

de garimpos, em períodos de maior ou menor intensidade. As mineralizações estão associadas a

aluviões atuais e terraços sub-atuais, constituindo concentrações secundiirias. Os principais aluviões

diamantíferos estão distribuídos ao longo dos rios Canoas, Sapucaizinho e Santa B¿í¡bara.



ABSTRACT

This dissertation analyses the geology and also both the existrrg and potential mineral resources

in the Franca and Pedregulho region, northeastern são Paulo state, Brazil.

The study tmdertaken is aimed to broadening the scientific knowledge on the geologic evolution

ofthe area basecl on a detailed field investigation ofthe litotypes from both the stratigraphic and economic

standpoints. In the latter, the major concern is related to the possible technological uses of specific mineral

resources (e.g. clayey deposits).

The field work focused on the observatior¡ rnapping, and detailed interpretation of (i) the major

geologic features of the area (ü) the shatigraphic structr¡res, (üi) occurences of significative clayey

deposits, and (Ð past and current exploitation sites ofdiamond bearing placers. These field investþation

also included ñcies analyses and mineralization conFol studies. In order to supplenrcnt the field worþ lab

studies including granulometric, miscroscopic (heavy minerals) and petrographic analysis were also canied

out.

Tlree corrputer-based maps were produced a.s a resuft ofthis study: (i) geologic rnap, (ü) map

of mineral oculrences and sites, and (üi) rnap of visited outcrops. All these maps were originalþ based on

the kstituto Brasileiro de Geografa e Estatísticas'topographic sheets (scale l:50.000) narpd Franca (SF-

23-V-A-V-1) ard Pedregulho (SF-23-V-A-tr-3) and" finally, converted to scale l:100.000.

The field work focused on the sedimentary rocks stratigraphicalty placed under the basaltic lavas

of the Serra Geral Formation (Jruassic-Cretaceous). The geologic origin ofthese rocks is controversial;

while some authors consider them as a part of the Bauru Basin (Cretaceous), others interpret them as a

part of a specific sequence that, in terms of geologic age, is contemporary to São Bento Group (Cenozoic

or Lnwer Cretaceous).

Information and data obtained as a result of this study enabled the author to define a new

geologic unit in the sn¡died area th,at was nanrcd Franca Formation. Stratigraphically, this unit is placed in

the context oftbe São Bento Group.

With regard to sorne identified clay deposits in the area, the u*fro. was able to classi$ them into

two categories: (i) residual and (ü) sedimentary. The occurrence ofthe residual deposits is more

frequent at Serra da Faquinha (Mono do Sapecado); in terms of geologic origÍ1, these deposits are closely

related to the basaltic lavas ofthe Serra Geral Formation (weathering and hydrothermal alteration). The

sedimentary deposits are associated to clayey sediments ofthe Franca Formation (Cretaceous) and named

in this study, as Franca and Pedregulho deposits.

Several diarnond deposits were also identified in the are4 they occur as small placer deposits that

have ocasionalþ been exploited in a very rudimentary way over the years. The major occurrences of
diamond bea¡ing terraces are located alongside de Canoas, Sapucaizirùo e Sant¿ Bárbara rivers.
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AspECTos cnor,ócrcos E pRlNcrpArs REcuRSos MTNERATS ol nrclÃo
DE FRANCA-pEDREGULHO, NORDESTE llo ESTADO nn sÃo pAtir,o

1 OBJETIVOS

Est¿ Dissertação de Mestrado teve como objetivo o estudo da geologia e dos recursos

minerais na região de Franca e Pedregulho (SP), e pretende contribuir para um maior conhecimento

geológico e tecnológico sob're os litotþs e mineralizações ali presentes e reavaliar a concepção da

evolução geológica da ¡írea durante o Mesozóico e o Cenozóico.

2 LOCALTZAÇÃO E ACESSO À Ánn¡, DE ESTUDO

A ¿área estudada situa-se entre as cidades paulisas de Franca e Pedregulho, no exhemo

nordeste do Estado de São Paulo. As coordenadas limites são os paralelos 20o15' e20o45'de latitude sul

e os meridianos 4/15' e 4T30'oeste de Greenwiclu compreendendo cerca de 1500 Km2. A princþal

rodovia de acesso, a partir de São Paulo, é a Rodovia Anhanguera (SP-300), até a cidade de Ribeirão

Preto. Daí segue-se pela Rodovia Cândido Portinari (SP-334), até cerca de 400km até a cidade de Franca

(Figura l-pg.3).

3 SÍNTESE DO CONHECIMENTO ANTERIOR

A ¿írea de estudo situa-se na borda nordeste da Bacia do Paraná, onde ocorrem sedimentos e

magrnatitos mesozóicos da Bacia do Parana além de rochas do embasamento cristalino pré-carnbniano, e

coþrtuas sedimenta¡es cenozóicas (Foto I -pg.4).

A geologia da Bacia do Pa¡aní na região francana ainda é zujeita a controvérsias,

principalmente no que se refere a idade, distnbuição geogr:íûca e o posicionamento de suas unidades no

quadro estratigrafico paulista

Na área de estudo, o iMapa Geológico do Estado de São Paulo (IPT 1981), apresenta a parte

superior do conjunto sedimenta¡ admitida corno do mesozoico, considerada conro Forrnação Itaqueri

(Foto 1-pg.4).

A cobertura sedimentar das serras de Itaqueri e São Pedro já aparece no mapa de Florence &
Pacheco (1929), que a consideraranl então, como pertencente à unidade Caiuá Esta idéia tambem foi

arntta por Washburne ( I 930), (Foto2-pg.5).

O Mapa Geológico do Estado de São Paulo, de 1947, editado pelo lnstituto Geográfico e

Geológico (IGG), situa esses nrcsrnos s€dinrentos nas forrnações Botucatu e Pirarnbóia (Foto3-pg.5).
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Foram Almeida & Barbosa (1953), que propus€ram a denominação de Fonnação Itaqueri,

aos sedimentos suprabasalticos situados rìas serr¿rs de Itaqueri e São Pedro, posicionando-os na base do

Grupo Bauru (Creuiceo). Esta wridade seria consituída por pacotes alternados de arenitos com matriz

argilos4 folhelhos e conglomerados sem cimento carbonático.

Alrneida (1964), estudando os aspectos geológicos do planalto de Franca e Batatais. colocou

estes sedimentos na Formação Bauru; este autor não citou a ocorrência de depósitos cenozóicos na area,

corno mostra o Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala l:1.000.000, editado em 1963 pelo

Insituto Geográfico e Geológico (GG)-Foto 4-p9.6.

Em urna serie de trabalhos enfocando a sua geologi4 a Formação Bar¡ru foi considerada ora

como parte integrante da Bacia Baunl de idade cretércea superior (1.e. Yamamoto et al. 1977, Barcelos

1984, entre outros), ora como seqtiência à parte, de idade cenozóica (i.e. Mezzalira 1974; Almeida &
Melo 1981; Ponçano et al. 1982; Brandt Neto 1984, entre outros), ou ainda conternporânea ao Grupo

São Bento, de idade cretácea inferior (IPT 1990a, Cabral h. et al. 1992 e Tanno 1995).

Freitas (19æ) e Mezzahra (1974) chegaram a propor o abandono do termo Itaqueri, com

base na pequena orpressão geográfica e descontinuidade desses depósitos, interpretando-os como sendo

de idade cenozóica- Estâ idéia tâmbém foi aceiø por Arid (1967), sugerindo que tal designação so poderia

ser aplicada com o significado defacies.'

Soares et al. (1973), rnapearam o nordeste do Estado de São Paulo, na escala l:50.000,

interpretando os sedin¡entos sobrrepostos a rochas basráIticas da Fonnação Serra Geral, como depósitos da

Formação Bauru

Soa¡es et al. (1980) revalidaram a designação Itaqueri, considerando-a como variedade

faciológica sinlada na base da Fonnação Marflia (topo do Grupo Baunr), caracterizando-a como

subunidade e atnbuindo-lhe categoria de litofccies. Estender-se-ia essa litofacies à região dos planaltos de

Fra¡rca e São Carlos, além da própria Serra de ltaque{ definindo-a como constifiúda de a¡enitos de

granuhçao fina a grossa e conglonrcratic4 mal selecionados, com grãos angulosos, macþs, com cimento

silicoso, possivelrnente zubstituindo cimento carboruático.

Brandt Neto ef a/. (1980), em trabalhos desenvolvidos rìas serr¿rs de Itaqueri e São Pedro,

relat¿ram a ocorrência de depósitos da Fonnação Baurq silicificados, entre as cotas 900 e 950 nætros, e

depósitos cenozóicos representados por delgadas cascalheiras, acinø da cota 950, recob'rindo esta

unidade.
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Qi - Aluvitþs indiferenciados

Ktii - Cmrelææ a Fanna$o ltaqu€ri

Jko 'Sill Büda da l\,laüa''

JKSg - Fcrna$o Sena Geral

Jkb- FormaSo Bú¡catu
f.Jp - FmrnaSo Pirambóia

Cpa - Forma$oAquidauana
PMQ - Grupo Canastra/Araxá

FOTO I - Geologia da área de estudo no mapa Geológico do Esado de São Paulo l:500 000 (tPT l98la)



FOTO2-Carta Geologica do E$ab è Sâo

(FI-GENCE & PACllEco 19e)
Par¡lo - l:2.000.000
- Jc Uni&&Caft¡á

FOIO 3 - Ir,fapa Cieológioo do Esado de São Fa¡lo ' 1:1.000.000 0GG
1947) - Cc FormaçõesBor¡caû¡/Ptrambóia
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Já Cottas e Barcelos (1981), propr¡seram que seja excluída a litofácies Itaqueri do Grupo

Bauru, admitindo que esses sedimentos sejarn mais novos, inferindo-lhes idade tercüíta nìédia a superior.

ConsideraranL ainda, que esses sedimentos cenozóicos são de dois tþs, um mais antlgo e parcialmente

litificado, e outro zuperior sem estruturas aparentes e senplhantes a solos.

da região

Fonnação

Kb Formação Batru

FOTO 4 - lvfapa Geológico do estado de Säo Paulo -

I :1.000.000 (IGG, 1963)

Ponçano (1981), descreveu os depósitos das senas de São Pedro, Itaqueri, do Cuscuzeho, e

de Franca e Batatais, como Fonnação Itaque{ considerando-os cretiáceos, sincrônicos da

Marfli4 ressaltando que poderiam tratar-se de depósitos mais jovens que o Grupo Bauru.



7

Observou, ainda, depósitos semelhantes sobre a Serra do Limoeiro, próximo a Pardinho, e em Rubião

Júnior, próximo a Botucatu.

Barcelos et al. (1983), salientaram que a presença de depósitos areno-conglomeníticos nas

várias unidades do Grupo Bauru é relativamente frequente, estando associados a arqueamentos marginais

da bacia e a paleoaltos intemos pertencentes ao arcabouço Bauru. Ressaltanr, aind4 que a dørominação

Itaqueri refere-se apenas aos depósitos do reverso das cuestas e que este ciclo desenvolveu-se

condicionado aos Írestnos elementos estruturais do Grupo Bauru.

Segundo a modelagem paleogeográñca delineada por Barcelos et al. (1983), o início da

sedinrentação Itaqueri remontaria à própria instalâção da Bacia Bauru. Durante o início do Cretáceo, a

elevação da margem continental atlântica teria provocado a instalação de uma rede de drenagem

conseqüente para o interior continental. Fortes movimentações verticais reativariam antrgas linhas de

fraqueza no interior continent¿|, gerando altos dentro do próprio sítio deposicional Esses elernentos

tectônicos positivos conìandariam a sedimentação Bauru, onde os depósitos Itaqueri corresponderiam às

f;äcies conglomeraticas mais próximas que se interdigitariam as seqüências mais distais e a¡enosas da Bacia

Bauu. Com o posterior alçamento do sítio deposicional dura¡rte o Cenozóico, os conglomerados

adjacentes à borda oriental foram parcialmente erodidos, restando aperns as ocorrências atuais,

posicionadas em diferentes níveis no conjunto sedimentar cret¡âcico. AssinL os depósitos rudác€os,

sifuados na nurgem da Mcte- relaciona¡-se-iam aos arcos rnarginais, enquanto que os internos

corresponderiam as franjas dos altos estruttrais que pulsariam intermitentemente durante a sedimentação.

Conforme já mencionado anteriormente, Barcelos et al. (1983) reservaram apems rlos

sedimentos marginais a individ'ralização como Formação ltaqueri, sendo que âs demais ocorrências

internas consangtiÍneas preferiram referí-las como tectofücies ltaqueú não as destacando das forrnações

as quais estão associadas.

Barcelos (1934) selecionou urna seção-tipo dessa unidade, na próximidade da cidade de

Pedregulho-SP, sendo a porção inftrior coûtpostâ por arenitos finos a médios, argilosos, intercalados por

camadâs de lamitos arenosos. A parte zuperior é representada por sedinrentos grossos, com @üentes

bancos conglomeníticos. Vale nrencionar que Ponçano (1981) considerou como Fonnação Itaqueri

apenas o coqiunto conglomerático superior, incluindo o segmento basal dentro da Fonnação Adamantina

(Grupo Bauru).

Os pacotes rnais expressivos da wridade Itaqueri foram observados nas Serras de São Pedro e

Itaqueri, onde chegama atingir cerca de 125 mde espessura (Alrneida & Ba¡bosa 1953).
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Pa¡a a maioria dos autores (Soares et al. 1980, Ponçano 1981, Ponçano et al. 1982, e

outros), a faciologia Itaqueri é caracten¿ada por uma deposição em ambiente muito energético.

Possivelmente, esses depósitos rudáceos seriam constituídos por seqüências com granocrescência

ascendente, formados por movimentos de rußsa em sistemas de leques aluviais, resuhando r:m depósitos

ånglomeníticos.

Quanto ao conteúdo fossilÍfero, o principal júgo situa-se na Serra de São (Jarlos, onde

Mezzafira (1966) descreveu uma associação faunística variada" composta por gastrópod,es, bivalves,

ostnícodes e conchostnâceos, além de fragmentos vegetais não identificados. Devido à ausência de restos

de dinossauros, Mezzalir¿ (1974,1980) atribuiu a ess€s depósitos idade cenozóica

Recentemente IPT (1990a), Cabral et al. (1992) e Tanno (1995), r:onsidera¡am

inforrnalmente a seqü&rcia litoeshatigrafca da a¡ea de Franc4 até então admitida ora como Fonnação

Bauru, ora como Forrnação ltaqu"{ como "Unidade Franca", inserindo-a no Grupo São Bento, de idade

Cretacea inferior, e que nesø dissertação recebeni o status de Fonnação Francq ressaltando-se, assþ
que a Fonnação Franca deva ser separada da Litoûácie Itaqueri.

No nordeste do Estado, o trato deposicional e as condi$es climáticas vigentes durante a

sedimentação da unidade promoveram o estabelecimento de lagos ricos em álcalis, que, contando

provavelmente com aporte do r¡aterial de filiação vulcânica" permitiram a acumulação de argilas

esnrectiticas (í.e., o depósito de Resting4 que esta inserido na Forrnação Franca).

O Mapa Geológico e de Ocorrências Minerais, das folhas Franca e Pedregulho, na escala

1:100.000, apresentado nesta dissertação de,corre basicamente de mapeamentos geológico e prospectivo

efetuados na região (Anexo 2 pg.l15).

4 MÉTODO DE ESTUDO

Os métodos utilizados paraarealizaçãa dos objetivos deste habalho são os seguintes:

a) compilação e análise da docur¡rentação geológica pre-existente;

b) trabalhos de campo para amoshagen¡ documentação fotograûca e caracterizaçÃa das

unidades litoeshatigniûcas da região de Franc4

c) anílises e ensaios laboratoriais,

d) tratamento dos dados; e

e) con@ão de mapas, perfis e elaboração da Dissertação
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4.1 Compilnção de Dados Pr6existentes

Esta etapa consistiu no levantamento e estudo de trabalhos desenvolvidos na região,

especialmente aqueles abordando os aspectos geomorfológicos e geológicos regionais, as unidades

cenozóicas e os recursos minerais da ërea. Incluiu-se também textos sobre processos, estruturas

sediment¿¡es e sistemas deposicionais.

Em relação ao apoio cartográfico, foram levantados, através do Invenlário Cartográfico do

Estado do São Paulo (1981), todos os mapeamentos topográficos e aerofotogramétrico realizados na

reglão. Os primeiros são traduzidos pelas ca¡tas topogriíficas, escala l:50.000, do Instituto Brasileiro de

Geoerafia e Estatística-IBcE 1972, Folhas SF-23-V-A-V-I (Franca) e SF-23-V-A-II-3 @edregulho). No

segundo cfiin, foi realizado levantamento aerofotogramétrico pela Terr.afoto, para o Ministério da

Indristria e Clomércio-Instituto Brasileiro do Café, IBC em 1972.

Levantou-se tambem junto ao DAEE de Araraquar4 a rela$o dos poços perfi.rados para

captação de agua zubterrâ¡rea existentes na rire4 objetivando possíveis correlações estratigraficas.

4,2 Trabalhos de Campo

Os trabalhos de campo compreenderam levantamentos nos cortes das estradas, drenagens e

algurnras voçorocas das folhas de Franca e Pedregulho, no Estado de São Paulo, para obtenção de dados

geológico e coletas de amostras em superficie.(Anexo I pg.l l3).

A amostragem teve como finalidade obter material para estudos granulométricos,

mineralógicos, petrognificos, quÍmicos e tecnológicos. Tanto quanto possível foram coletadas amostras

representativas das unidades emfocadas ao longo de toda a àrea de estudo.

Dentre os locais escolhidos para observações de campo, procurou-se incluir os afloramentos

importantes mencionados em trabalhos anteriores ou em relatórios de mapeamentos geológicos realizados

tlaárea

Em decorrência foram coletadas 120 amostras superficiais. O Quadro l-pg.lO, mostra a

relação dos pontos e amostras superficiais dos litotþs presentes, com eqpecificações de procedência, e

classificação de campo.
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E$rf.iñca$o cruzada (tmgarcial r

rcanalada) de pequom porte.

zw-24 Não armstrado hrâda C'rirâis Paullsta

kriguara
Pe&eeulho Ooluvioaænmo \,los odes da rodovia não tern borx

úloramerrc
'mritn qhæ.laù

zw-25 7,W-254 Allunte da Cór. dâ C¿-scáå

'5\nnidor¡ro".
Pe&egu[ro Sledinsno d€ qrr€fitr

lareial.
l,rür'_254 - C.rncr de Ìqreia.

QUADRO I - Relação dos pontos e amostras coletadas, procedência e classificação de cmpo.
(continua)



I¡ONTOS
ÈSTTIDAIM

AMOSTRÀS
Cf)LETÁ,DAS

PROCT,DENC'IA rOLtf,A
TôÞrìl:nÁFIf./{

clÁris¡FICAçAO
ICAMFOì

oesDRvAÇoBs

7.1 Nãoamæ¡ado Av. I'res. Vargas ø a .{v. l)
l'e&o L proximo ao C'e¡niteri<

Cidade Nova (Franca).

Iranca A¡srito (muito aherado) ,\rea urbma - (terrano vazio)

7,2 Não amc¡r¡arlo ¡\bai.xo do Z-1. amno p'

'r¡SruÉo do 'ShoPing &
Cak¡do"- F'¡anca.

l;r¿rur , \rwr iro (muiro aÌto-ado). ,\¡r.:a urLr¡¡a

7.t 7.2L2.-3B 'þ. Jainre Tcllini. próxuno t

Rod João ]'ralìcante.

Fr.lrrrca Âroritcs. l-amitm e
Ccnslorncrad6.

3rmdevoçrroca
lmc. deb¡¡ia

'/,4 47.8 e4A SP-345 (lirarcr-S.J. dr llarra)
F¡z Smta Co:ilia.

Ijrant¡ Ar¡¡rßc c llasaho l44z\ c¡ldada no tapo, -th l0 da

sP-145.

7-5 7.9 -.Km 42 da SP-345 Franca C'a.scalhcira (Cinoz)
Arsrito(ahs-aô)

Tqr¿ roxa mais abaixo.

Z4 7.10 Rib.Bom Jandirn Baino krr
Jûrdrm

Fnanr¡ Sfuo de ùln€trt. 2-104 - Cm¡r detrcéia.

,.7 7.tl Faz- C<tiar ,ztrcæira *
rfr¡nasem loarede da vooroca).

Fra¡ca A¡qito ( nn¡ito ahe¡-ado)

7.4 Não a¡noo¡ado F'az Ssú¡ Terezinha F'ranca Argritæ e Basalto ahera&
ftmmxâ)

/-9 Nãoarr¡ctrado 3cr. Fngotlto l.)uetrado Fran<z lolúvio e B¿.saho ahsado Corrego muitopoluido.

z-to :å12-13 e 14 SP-33ó (Frørca-Iìddas)\
F'azl São l¡¡iz

F'ranca A¡enitæ e tsasaho atterado

7-tr !'lão anrcrrado Faz Mote Aleøe Franca Arenitæ ) prwrietário nilo tldxot erl¡ar.

2.12 l5 SP-336 (l'rarca-Ild.daisl
Km

Franca AEritm h^d.o qrob€rlo d o basaüo.

7.ll Lt6 SP-33ó (Fr¿nca-Bddals! Faz
Cøl¡line

Fran¡a Ar€nitct e Arcnitc
molmátim

Ll6lCmcdebdéi¡.

z.t4 Nãoarrio<rmdo SP-336 (Fratca-Iìddais)
-.Km 389. ¡¡becæir¿ &
¡lrnnm-vtffi

Franca Arvr ilæ (rrnrito a[erado) Terr¿ mxa nrais abaixo.

Ll5 rlão arnodrado SP336 (Frarca-Boaas)
-l,sKm do Z-10, sof.ido Fra¡ca
rrredâ rodoviå.

Fra¡ca Cotur¡io e Amr¡ito (muitt
úerado).

7-16 /-17 laz Olhc d'água cabæira d
lmeø

Franca A¡critm e Canglorsados Ll7-l-Cm<: debdéia.

7.1"1 i4l8 e l8A lP-334, Cór. do Macao (<rrt
la rrrloviaì

Pe&egullro Arerrrtci e Ccrrglortreraúx Ll8-ltrrrc, d¿ bdéia, ZISA
'armcm rkn da(mì

Lt8 Não amod¡ado SP-334. 'Krn405 . qte d¡

Rodovia.

Peûegulho lolúvio arenmo

7-19 7.t9 SP-334. -Km ¿109 , cabsdrr
ie&enaøn ivoccoca).

Pe&egulho lamito Tern um poço no li¡ndo d¡
vocüoc4.

7,20 7.2O eZ.2l -Km 4,7 de €úrada que liga t
SP-334 a Águas (¡eú€s, inici(
da Serra da Goiabas

Pe&egulho Arøritæ wrglarnútim c

Cmgfanradæ
Z2Gl - Cmc. de bcéi¡. - no Km 5

aflaa basaho.

7,21 7.22 '500m dries do CG. d1

Tacr¡ara S<¡r¿ das (ìoiabas
Pe&egulho A¡enito Piranboia (mu(r

altæ¡krì
Afìorarn€nto no cûrte da rodovia.

7.22 7.2Jx RihirÍoda Ìvlo.*a. Po&egulho Diabásio alter¡do Aflrr¡nr¡rnono ldto do RitÉrlo.

z23AII.C.I)!.
eF

E$rada p/ dlave da 'l'aguâra"

.*1,0 krn a¡es de dtegar na SP-

334

Pe&egulho Arsrlæ e Cmglom€radæ L23Bl -Ccrc. debdéia.

L24 t-24LBeC Cort€ dâ Rodovia SP-334

vi¡ôfor/ Jd l,eocr¡ce- Frmca.

Frmca 4rqli!6et¡mitos Area u¡bana

7.25 Mo an¡oetrado Rodovia l-rar¡ca-Resinga, -Kn
Tlel - inde&aasnl.

Franca Aæ¡ritm (aheradm).

7-?ß Nãoanrodrado -Km 6 da nsna rodovia, (¿irrea

iemrestim)
Frrrca Cascalheira (Carcz)

7-2'l Não a¡ncl¡ado Irer¿o da SP334 pra Re*ing
¡hecËra dÊ &enagent
fvml-

Fran<¿ Anriito D prçrietário não deixo¡ dccer a

ùenagem.

'L28 Z.28AeIl Cst€ da Rodovia SP-334

viaù¡tooam R€singa.

Franca Argritos e tamitos

2.28t Z.2B,A-B,Ce
D.

*10ùn mt€s de€rrtræna eúra&
pa¡a Claravel (MG) cabecein
dedmem

Peùegulho Artnitæ e (bgloneradñ '¿.28rC-l- Cc¡c de bdlia. tsor¡
aflcranslo.

QUADRO I - Relação dos pontos e ¿unostras ooletadas. proccdência c classi-ficado de catnpo.
(continua)



troN'Ios
ESï'IlDAtX)S

AMOSfRAS
C0LETÂD/tS

PRO(-tìD¡]N(ild FÛLfIA
TOF(X;RÁrICA

ctl\ssulcì{çAo
Ic MFOì

oBsDRvAçoDs

'z-29 Não arnostrado Lrradap Claraval' Km
b 2,28r. alløamoto no L:to d¿

eslmdâ.

l'cúegulho ,Arenios e llasaho alterado.

z-30 Z.3OA I5rada pr Clar¿val. l.,\f.¡¡r
fnúrLeüZ-29.

Puteguho r\rrrrittx e basaho alte¡'¿do. ¡\il\.lrd <nld:lrla da escrvar$o do
po(p.

7;31 7.31.\ll.c F:strada p/ Ribcirãr
Ccnot{lìazenda Sarnello)
cabæira duúeragern
lvmnuì

llcúegulho Âren itæ c ccr glome'arkx

z-32 Não a¡n<xrrado -2.5Km à liqte <to Z-31 Pukrl4ulho
^rùìrtüi

Ruim de alìr:r¿nxiltos. oluvio
aftnûso

7,33 7.i3A Iiqradâ Fr.arca-Rertìnpa- - Km7 Fran<: Basaho Pe&eim Snd

z-34 7.t4A F^slr-ada pr Ribcirão C-orrvlte
Ira¿ fi¿¡nla Lirru s¡trrrin rlt
&enapt¡n

l'eùegulho Cìrhrvio arvr<xxr c argila &
lì¡lth¡ dc valc

Ruim de alìr:r¿mcntos. ¡¡luvio
iuEÛ(F,o.

7;t5 Nãomxlmb *2,0Km&L34.Faz0l Pc&eeulho Arcnitos (muito aherado) Allo-¿¡nerlo no paslo,&ea

=cavada.
L36 2.36¡\I].C.D. Labæir¿ do Corregp Por¡sc

Aho, ¿irea de ørpresimo p
¡terro do "lixão".

I'e&egulho A¡sritos, l¡¡nlæ
Cmglomcradm

Z-36C-l e l)2.p/ Cmc de baéia
Bom alloramcnio.

'L37 Não arnml¡ado Alnis do Parquc !'crnando C-osta

rab@ir-a & &vragan
[vowoca)

Fran<¿ Arcniæ e argila dc fùnd<

de vale
Area urba¡a terraplaragern p
wrslru$o

L38 L3ÍIAB,C Cqte da Rodovia SP-334

-Krì404
F'ranca Arer¡itci, l^amitci

Cmol¡rrræd¡n
Z-38C-l{mc.de batéia-

7.39 Moamodrado lazendâ Sãú.a Cilz I;ranca Arenitm e lamftæ
7.4 Não arnodra&l Fazenda Sanl.a Cruz Franca Arcnitæ e l¡mitoe
7Al Mo arnocrado :Ìazenda Santa Cruz Franca Arenitas e l¡mitcs
742 '2,42 F'azÉnda Sdrta CYuz Pedreorlho l¡mitos tcrrrslcra effneditâ
7.4'3 7"43 Faznda Sa¡t¡ Cruz Poûes¡lho Lamit<¡s Ocorrencia €rmedil¿
744 7.44 llrada pi Igarçava ('Srrn

)dada''\
Peùegulho [¡mil,æe l¡mitm arqrmm )qrrencia esrr¡sai¡

ZA5 7A5 '.knaoZ'44 Peúemlho L¿mitm OoofiEfio¿ esflEf,a
2.4 7-Æ 'TmãodePeúmlho" Peúepulho t¡mitos Oærencia esmøit¡
7A7 7Å7 |bnao2A6 Peúeeulho I¡mitm Ocrrrùrcia €smditå
7.48 7.48 Jerrâ da lìaquinha (Mcrro &

lmdol
Poùegulho Basalo a¡rÉra&) Ocorrûrcia es¡¡gifa

749 7.49 ',rlr¡¡aoTAll Pe&esl¡lho Baslto altera&l Oocrràcia esrrEúitå
L50 z-50 '.rlr¡naoL48 Pe&epulho Ìì¡qho alterado OoarÈrcia esrredna
7-5t 7.5t.ZItl -l.0Km arrtes da cidadc d(

Le$ing (esrada Franca.

Resinga)

Franca Arcriloq Argilitos,
lamitos, Cìcr€lcneradß
Basahc c Arenito¡
irtstmimm

Occrtr¡cia esrn€dit¿

L52 7.52 dern ao Z-51 (ocorrooa &
milaæneditiaì

Franr:a tdern Or¡rrencia esmedna

7.53 7-53 '.&naoL52 F'ranca .dcrn Oærràcia esû'r€ditå

7-54 AÍr-l "Trs/ão" de Pe&eguho. -Irrr
142 dâ SP-334.

Pe&egulho {roriloc l¡mitos e
]rnpl¡rrrørkx

lccrrrncia esneditå

7-55 Arr¡-2 id€tn Pe&es¡lho ide¡n lmc. dchtda
7.56 ArÞ3 Id€rn Peúes¡lho Idern lonc" debaéia
L57 Arn4 tdern Pe&esl¡lho Idern

7.58 tun-5 1Érâda Peeegulho Jgar4avr
''Sam Pei¡d¡'\

Peúeguho Areniloc, L¿mitc e
Omolmdrx

lorrolcia esm€dita

L59 Rio Sqrucaizinho Frane lascalhæ Crarinpo a.ivq teiraço na oct:

-7lOrrl.
ZÁO Rio Sæucaizinho Franca lascalhc Id€rn

7,ól Rio Saf¿ Rirbar¿ Frrrca lascalhæ [dsrr on fase de le{e
7.41A Rio Strúå lì¡fullm lìranca lascalhc Garinpo incivo
7Á2 Rio Sarta Bárba¡a Frmca Areias e C¿scalhæ lar¡'a ern aluvão reø[e
7,63 Rio Sørta Rárbara I;ratca Areias e C'ascahqs Garirpo indivq terago na oct:

^tl0m
z,& 7,& Rio Saoucaizinho Franca Areias e Cascalhs Garinoo ativo. aluvião reene
'2,45 7.45 Rjo fi.¡oucaizinho l'ranca Areias e C'ascalhc Id€rn

7Á Ribeirão dm Bapres Irranca A¡eias e cascalhc Garinpo indivo,tenaæ
'L47 tÁ7 Riorlqs(-)r¡mlm dhdt¡ Peùeq¡ho Sascalhoe LtarmDo Írvo

QUADRO I - Relaçâo dos pontos e amostras coletarleq. procedência e classificação de campo.
(continua)
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ñnal)
IìONTOS

ESTTIDAINS
AMOSTRAS

COLETADAS
PROú'EDENC'IA FIOLIIA

ropocnÁ¡'rc.l
CI,/ISS$ICAçAO

lcÂMnol
oBSERVAçûES

7,48 Não amocrado Rio das Ca¡roas (margcÍ
wnralr)

Peúegulho Cascalhs Gaffrpo inaivo. terraço ccf.r
-?l Or¡L

'.1¡9 7,69 ùio das C¿uroas (próximo
idade dc Clarawl-lvlG.)

Pe&cguho Cas¡:alho Ide¡n Cmr: de hléia

z.-70 idcnr Pe&egulho Cas.calhu; Idern

z-71 ú:rn Itcú¿g.rlho Caslhm Idcrn
7,-72 io da-s

-lamv¡lì
C:ûoas (Ndte d( Pe&egulho Cas¡¡lhcs Idðn

7-71 de¡n Pe&erÐlho C¡s¡¿lhm Iúnr

QUADRO I - Relação dos poutos c anlostn¡s colclacl¿rs. procqlSncia c clnsiIìcação drc cmp<1.

4.3 EstudosLaboratoriais

As amostras coletadas nos levantamentos de campo foram processadas para deterrninação de

parâmetros granulometricos, químicos, identificação e gênese dos zrgilominerais, identificação dos

minerais pesados, cÀraûenzaøo texh¡ral e peftográfica através de seções delgadas e obsevações em lupa.

Os principais métodos utilizados são os descritos a seguir.

4.3.1 Análises Granulométricas

Obedeceram-se os métodos utilizados no Laboratório de Mineralogia e Sedimentologi4 da

Divisão de Geologia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT.

lnicialmente as amostras foram secas ao ar, destorroadas com rolo de madeira, e quarteadas

até obtenção de duas porções representativas.

Uma porção foi seca em estuf4 a 600C por 48 horas, e pesada para obtenção do teor de

umidade. Outra porção loi desagregada em meio aquoso, com o auxílio de agitador mecânico, e

transferida para proveta" na qualo volume foi completado para 1.000 ml, após a adição de 01(um) grama

de pirofosfato de sódio, como dispersante.

As suspensões obtidas foram submetidas à pipetagem de acordo com a Lei de Stokes. Após a

pipetagem as amostras foram peneiradas. A escala granulométrica adotada para ambos os métodos foi a

de Wentworth(|g2? iz Suguio 1973).

No peneiramento, para partículas entre 4,0 e 0,062mnl foram intercaladas peneiras com as

seguintes aberturas em milímetros: 2,83; 2,00; l,4l;1,00; 0,707; 0,50; 0,354;0,250;0,177;0,125 e 0,088.

Na pipetagem, a fração silto-argilosa existente nas amostras, foi separada nos sequintes

intervalos granulométricos :

- 0,062 a 0,03lmm - silte grosso.

- 0,031 a 0,01ómm - silte medio.

- 0,01ó a 0,008mm - silte fino.

- 0,008 a 0,004mm - silte muito fino.

- menor que 0,004mm - argila
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4.3.1.1 Tratamento Estatístico dos Dados de Granulometria

Os pesos de cada classe granulométrica e os pesos inicial e final de cada amostr4 foram

submetidos ao programa de computação denominado LABSE, em lingnagsm FORTRAN [V,

desenvolvido pelo Dr. Jorge Kazuo Yamamoto, no Instituto de Geociências da [JSP, fomecendo as

porcentagens de cada fração granulométricq as porcentagens acumuladas e os parâmetros estatísticos de

Folk & Ward (1957) para a distribuição total e distribuição de areia.

4.3.1,2 Análise de fircqüência dos parâmetros estatisticos de distribuição total

Utilizando as freqüências acumuladas das classes granulométricas e seus respectivos

diâmetros na escala Ø(fi), constrõem-se as curvas acumulativas, das quais são extraídos os valores de

diâmetro na rnesma escala correspondentes a 5o/o, 160/o,25o/o, 50o/o, 75Vo, 84o/o e 95o/o da distribuição,

que são os percentis Ø5, Ø16, Ø25, Ø50, Ø75, Ø84 e Ø95. Com estes dados são calculados os quatro

parâmetros granulométricos propostos por Folk e Wa¡d (1957), os quais definem as ca¡acterísticas das

amoshas de sedirnentos, analisadas do ponto de vista de distribuição granulométrica.

Foram considerados para os cálculos dos parâmetros estatisticos da disribuição totaf os

intervalos arei4 sifte e argila (Anexo3 - pg.117).

Coimbna (1976), aponta alguns'þroblemas" para aruilises de dishibuição total:

a) muitas partíct'las de diâmetro entre silte e argila podem provir de alterações de feldspatos

(intenperismo), não diretamente ligadas à sedimentação da rocþ

b) o nÉtodo da pþtagem implica problemas de analise indireta E o intervalo argila é de

discriminação quase impossívef tendo sido apenas calculados os teores de partículas

nþnores que 0,004mn¡

c) problemas na pipetagenl urna vez que a Lei de Stokes, é válida apenas para partlculas

teoricamente esftricas e de mesma densidade, num meio de viscosidade homogêneo (no

caeo o næio considerado foi a água).

Na realidade as partículas sedirnentares não são esféricas; apresentam densidades diftrentes e

a viscosidade do meio varia de acordo com a concentração de partículas em suspensão e em soþão.

Embora estes'þroblemas" possam oconer na anrilise dos parârnetros est¿tísticos da distribuição total, foi

possível definh as caracteristicas das amostras de sedinentos, analisadas do ponto de vista

granulométrico, onde foram calculados os quatro parâmetros granulométricos propostos por Folk e Wa¡d

(op. cit.),vrnavszque este método ainda é aceito para estes estudos.
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4.3.1.3 Análise de freqüência dos parâmetros estatfsticos de distribuição da fração anenosa

Foram calculados os parâmetros estatísticos considerando apenas a distribuição no intervalo

areia (areia muito grossa" areia grossa" a¡eia média areia fina e areia muito fina), eliminando os intervalos

seixos, grânulos, silte e argih visando ac.aractenzação e utilização da fração areia nos sedimentos (Anexo

4 - pe.I42).

As frações arenosas foram separadas em intervalos de 0,5 em 0,5{. O tratamento estatistico

destes dados (porcentagem simples de cada fração granulométric4 porcentagens acumuladas e os

paramêtros est¿tisticos de Folk & Wa¡d (1957), foram os mesmos utilizados para a distribuição total.

4,3,2 Análises Mineralógicas da Fração Argila

As arullises mineralógicas da fração a¡gila foram processadas obedecendo os métodos

utilizadss pelo Laboratório de Mineralogia e Sedimentologi4 da Divisão de Geologia do IPT e pelo

Laboratório de Caractenzaiao Tecnológica do Departamento de Engenharia de Minas da Escola

Politécnica (USP).

4,3.2.1 Difratometria de Raios X

As amoshas foram secas ao ar, destorradas com rolo de madeira, e quarteaclas até obtenção

de porção representativa

Essa porção foi dispersada em água deionizada com adição de I g de pirofosåto de sodio; a

argila em suspensão foi pipetada e centrifugada. O material obtido, disposto de maneira orientada sobre

lâmina de vidro, foi zubmetido à anáIise, por difratometria de raios )Ç nos estados natural, glicolado e

aquecido a 495o Cl2 t¡ respectivamente.

O equipamento utilizado foi Rþaku Denkr, modelo Geigerflex, operado com radiação Kan

do cobre.

Os espectros de difração de raios X obtidos para a fração argila foram interpretados segundo

Largue & Weber 1978 apos leitura do ângulo 20 segturdo National Bureau of Standards 1950, revelando

a composição mineralógica rlas amoshas analisadas (Anexo 5 - pg.162).

4.3.3 Análise Mineralógica da Fração Pesados

As análises mineralógicas dos minerais pesados foram realizadas no Laboratório de

Mineralogia e Sedimentologia da Divisão de Geologia do IPT, utilizarrds microscópio petrográfico

de luz tra¡smitida, Ínrca ZEISS. Para a identificação dos minerais consultou-se Parfenoff et al

(re70).
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Para a realuação deste estudo foi adotado o seguinte método de trabalho:

l'Etapa: Separação da fração pesada por bromofórmio

Apos analise granulométrica das amostras, separou-se as frações -0,250 e t0,l25mm (areia

fina) e -0,125 e +0,062mm (areia muito fina), para análise dos minerais pesados. Nestas fraçcies, o quartzo

é o mineral leve rnais abundante.

Feito isto, utilizou-se bromoformio, cuja densidade é, de 2,89 glcÍl a 20oC para separação

dos minerais leves (d<2,89 g/"ttÒ dos minerais pesados (Þ2,89 gi".tÖ.

2'Etapa: Separação dos opacos magnéticos da fração pesada.

Os opacos magnéticos (rnagnetita e ilmenita) foram principalmente eliminarlos, com ímã de

mão e eletro-Ímã a 0,44. O equipamento utilizado foi Separador Isodinâmico Frantz. A rnagnetita é o

'þsado" mais abundante presente nas amostras analisadas.

3" Etapa: Reconhecimento e contagem dos grãos

Nesta etap4 utilizou-se um microscópio petrográfico, onde foi possível identificar várias

espécies de minerais pesados trarsparentes e não micáceos. Os minerais opacos, agregados argilosos,

micaceos e trarslucidos, não foram identificados.

No reconhecimento, foram observadas as principais características dos minerais pesados

transparentes e não micáceos, priorizando principalmente a cor, forma e a¡redondamento desses minerais,

urna vez que estas variáveis são atributos importantes para o reconhecimento e significado geológico

(áreas-fontes) das especies mineralógicas.

No início dos trabalhos foram montadas e analisadas lâminas com Í¡s frações pesadas das

granula;ões -0,250 e +O,125mrn (areia fina) e -0,125 e +0,062mm (areia muito fina), e observou-se que a

maioria dos minerais pesados encontrados ocollem com maior frequencia na fração -0,125 e +0,062

(areia muito fina), optando assim a análise ap€ms p¿¡ra a fração -0,125 e +0,062mm (areia muito fina). A

Figrna 2-pg.l7, ilusfa a rnaior freqüência desses minerais na fração areia muito fina. O meio de montagem

foi feito com líquidos de índices de refração conhecidos.

A @üência relativa de cada mineral foi obtida após contagem de cerca de 300 grãos de

minerais pesados transparentes e não micáceos, por fração granulométrica analisada Os minerais com

lieqüêricia rrrcnor que l%o foram considerados como traços.
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FIGURA 2- Freqüência dos minerais pesados nas frações analisadas.

43.4 Microscrpia Óptfua

O estudo petrográfico sobre lâminas deþadas foi efetuado a partir de amostras de basalto,

diahísio, arenito silicificado e arenitos. Paraapreparação das lâminas foi utilizada tecnica desenvolvida no

l¿boratório de Petrologia da Divisão de Geologia do IPT e visualizadas em microscópio petr,ognífico de

luz transmitid4 nurca Zeiss, possibilitando a carastet'uaçãa da composição mineralogica do arcabouço,

danøtnze do cimento, bçrncomo suas estruturas e texturas.

4.3.5 Micruscopia Eletrônica de Varrcdura (MEÐ

As aníúises por Microscopia Eletrônica de Varredura foram efetuadas no Laboratório de

Caractenzaçâio Tecnológica do Departamento de Engenharia de Minas da Escola Politécnica (USP).

Para a identificação dos argilominerais (caulinita, esmectita, ilit4 etc.), através de formas

caracteristicas (vermiforrrcs, favos de mel, etc), bem coÍro de sua origem (detrítica ou atrtigênica),

utilizou-se de microscopia eletrônica com aumento em rnedia de 30.000 vezes. O equipamento utilizado é

z-18 Z-m Z- Z- Z-
æB 36C 38C

AfÚ. At- zw- zw- z-
231131?á,
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da marca Camgridge, modelo Stereoscan 440, com detector de Germânio e com microaruilise quimica

(E)0- II) e analise de irnagens (Q600) acoplados.

Pa¡a esta análise preparou-se uma amostra de aproximadamente 1 cm3 , colocado em suporte

apropriado e recoberto com ¡relícula de ca¡bono por vaporÞação em alto vácuo. Levada ao microscópio,

foram geradas imagens por detectores de eletrons secundarios (SE) que resaltam as feições morfológicaV

topogníficas da aûÐsra e de eletrons retroespalhados (QBSD) que esclarecem as diferenças

composicionais dos nrateriais através dos diferentes elementos, com base nos seus números atômicos.

Este rnetodo de analise possibilita obter infbrmações de caráter morfblógico e composicional

dos argilominerais presentes nas amostras.

4.3.6 Análises Químicas

Para a realização das analises quÍmicas, foram utilizados métodos gravimétricos e

instrumental do Laboratório de Geoquímica da Divisão de Geologia do IPT. Foram determinados por

gravinretria a partir da fusão com NazC0r e por calcinação em mufla a 1000"C os óxidos SiOz, Fez0:,

CaO. MgO e P.F. e, por ariálise instrumentål (absorção atômica), no mesmo ataque para gravimetria os

óxidos AlzO:, TiOz FezO¡, MgO, NazO e IçO.

5 ASPECTOS FISIOCNÁNCOS

A area de estudo esta posicionada dentro da provÍncia geomorfologica das "Cuestas

Basâtticas" (Almeida 1964; IPT1981b), abnangendo um coqiunto de setores planalticos, em sua maioria

acima de 800 metros de altitude, ultrapassando às vezes 1000 metros.

Nos termos de IPT (1981b), o relevo da região francana é caractenzaÅo por sucessivas

plataformas estruturais sustentadas por rochas basálticas inclinadas em direção à calha do rio Parana.

Destaca-se tarnbenr, na região, iá¡eas de coberturas detríticas (frequentemente lateríticas), recobrindo as

rochas bas¿ilticas, ambas submetidas a intenso ent¿lhamento, que expos os basaltos e permitiu o

aparecimento, na porção frontal das caestas, de relevos testemunhos isolados, na forma de baus, peões e

poquenas chapadas. Na porção de reverso, a atuação da drenagem conseqüente, possibilitou a formação

de Canyons e relevos re.siduais com amplitudes quase sempre superiores a 100 metros.

As princþais formas de relevo da area abnangem colinas anplas e médias, tnoffos anplos e

arredondados e escarpaso e estão representadas na Foto 5-pg.20, as qtrais serão descritas a seguir.
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Na região da Serra dc Franca. as cuestas são delimitadas por Escarpas Festonadas (521),

Foto 5-pg.20. Estas fcições sinuosas acomp¿mham aproximadamente o traçado do Rio Grande (Fotos 6 e

7-ps.2r).

Defronte às cuestos, ocorrem alguns morros testemunhos, na forrna de Mesas Basalticas

(31 I ), (como por exemplo o Morro de Sapecado. situado a leste da cidade de Pedregulho.), isolados em

meio a Colinas Amplas (Zl2) e Colin¿s Médias (213), que margeiarn os rios Grande e C¿uroas (Fotos I e

9-pe-25).

O Planalto de Franca esta situado a urna ahitude media de 1000 metros próximo à crisa da

cuesta,perdendo altura nrnþ a oeste, por influência do caimento das carnadas, embora as colinas em que

essa transição ocorre estejam entalhadas pr Canyons Locais (512). Parte desse planaho apresenta relevo

de Colinas Médias (213), sendo que nestas regiões, o reverso das cuestas, a partir do seu rebordo para o

interior, é caractenzado por relevos de Morros Arredondados (241), resultantes do forte entalhamento da

drenagern Seguem-se regiões onduladas, embora menos entalhadas de Colinas Amplas (212) e Morros

Amplos (221),estes últimos comuns nos baixos cr¡rsos dos rios Sapucaí-Mirim e Pardo (Foto l0-pg.23).

Alguns autores (Martonne 1940; King 1956; Almeida 1964; Bigarella & Andrade 1965),

consideraram que os relevos planrihicos podem ser organizados em duas ou três frses erosivas principais,

podendo gerar extensas superficies de aplainamento desenvolvidas entre o final do Cretaceo e o Terciário

Superior/início do Quaterrúrio, seguidas de fases erosivas mais curtas e frequentes durante o Quaterruírio

(Bigarella & Andrade 1965). Estas superficies têm origens diversas, podendo esta¡ associadas a processos

poligênicos envolvendo flutuações climáticas e deformações tectônicas cenozóicas (IPT 1981b). As

oscilações climáticas cenozóicas influenciaram desde a definição de processos morfogenéticos diversos

dos atuais até a variação de níveis de bases regionais-
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FOTO 5 - Mapa Geomorfologico do Estado de são Paulo - l:500'000 (IPI, l98lb), abrangendo a região

estudad4 onde sã;discriminados os seguintes sistemas de relevo: (212) Colinas Amplas, (213)

Colinas vrøi* izzrl Morros amptos, 1z+t) Monos Arrendondados, (311) Mesas Basálticas'

(5 I 2) Encosta s àn c onions I¡cais, (52 I ) Escarpas Festonadas.
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FOTO 6 - Vista Panorâmicn do Car¡nn do Rio Crande, mostarido as escatpos do Planalto de Franca (ao

fundq tm maro testemunhoÍæalå'ery).

FOTO 7 - Morro da Bocainq dpiæ Inselbery,localizado aproximadamente a 4 krn, no n¡mo nadeste da

cidade de Claraval-MG. (Folha Podregulhq IP-I 190b).



FOI O 8 - Moro testernr¡nho na fqma de mesas basálticas (Møro do SapecadoFolha Pedregulho - Z.48).

FOTO 9 - Vista do vale do rio das Canoas. Em primeiro plano a borda do Planalto de Franca e ao fundo

morros testemunhæ das førna@ Serra Geral e Botucatu'



FOTO 10 - Vi$a do vnle Sry¡caizinho no rumo nordese. Em primeiro planq a superficie de pediment¿Éo

dissecada snvem€rite e ao frmdo I escarpa do Planalto de Franca (ao cenfo da foto v&se a

cidade de hhoclnio Faulista, IPT 1990b).

FOTO 1l - Vi$a panorâmica da Serra da Faquinha, toooberta pelæ sedimentos da Fcma$o Franca

Observa-se tamb&n s¡ave caimento dm escatos para SW. (Fdo tmrada no rumo SSE)
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Os setores mais elevados desses planaltos onde foram preservados restos cla Fonnação

Franca (Foto I l-pg.23), ou então onde se encontram elúvios com concreções femrginosas (limoníticas),

seriam porções conserva¡las da fas€ erosiva que culminou com a formação da Superficie Sul Americana

(Kine 1956) ou Japi (Almeida 1964) ou Pd3 (Bigarella & Andrade 1965) - Foto 12,pg.25.

Ocorrem tamberrL com freqüência, nesses top<ls plaruílticos, muitas vezes recobrindo

sedimentos da Forrnação Franca, níveis tabulares de couraças femrginosas, em que principal'.nente óxidos

de feno aparecem ciment¿ndo material clástico (areias, grânulos, seixos e até calhaus, princ;ipalmente de

quartzitos e quartzo). Estes níveis ocorrem geralmente no topo dos morrotes residuais, representando

possivelrnente testemunhos da Superficie Sul-Americana de King (op. cit.) - Fotos 14 e 15, p8.26.

Os setores de planaltos rebaixados, separados dos anteriores por escarpas, carlyons e

rupturas de encostas acentuadas, são atribuídos a uftI fase de pedimentação desenvolvida entre o final do

Terciiírio e o início do Quaterniário (Bigareila & Andrade 1965), constituindo a Superficie Neogênica

(Martonne 1940) ou Pdl (Bþarela & Andrade 1965) - Foto 13, pg.25

Ranza¡ri et al. (1972), consideraram os níveis de encouraçamento que ocolrem no reverso

das caestas, colno correlativos da mais antiga superficie de @iplanação pós-Bauru. Às stras

caracteristicas fisico-quÍmicas mostram que teve origem em ambiente de savanas, com duas estações

climáticas alternadas, s€ca e úmida As longas estações Scas de déficit de agua no solo controlam a

deposição irreverssível dos óxidos de feno.

6 GEOLOGIA REGIONAL

O arcabouço geológico regional da área abrange as bacias sedimenta¡es do Pararuí e São

Francisco, as quais encontram-se separadas pelo chamado soerguimento do Alto Paranaíba (Hasui e/ a/.

1975), cujo eixo maior é bnlluado pelas intrusões alcalinas cretácicas (Haralyt 1980). Um quadro

geológico mais amplo da área pode ser visto na Figura 3'pg.27.

Unidades da Bacia do Parana ocupam a maior parte da area de estudo, incluindo as

fornrações Aquidauana (permo-carbonÍfera), Pirambóia (triássica), Botucatu (unissica), Serra Geral (iuto-

cretácea) e o Gnrpo Balru (Cretaceo), segrrndo as classificações de Soares et al (1973), Soares &

Landim (1973), Yamamoto et al. (1977), IPT (1981a), Melo & Ponçano (1983), Barcelos (1984). Usta

ultirna turidade equivale a Fonnação Itaqueri de Ponçano et al. (1982), ou ainda "[Jnidade Franca'nos

trabalhos de IPT(1990a), Cabral h et al. 1992 e Tanno 1995.



FOTO 12 - Feição geomorfológia da cuesta basáltica na borda do Planalto de Franca destacando'se a

FOTO 13 - vista da borda do planalto de Franca, destacando-se a superflcie pedimentar @). Foto tomada

no rumo NNW, próximo a Pafoclnio Paulista '
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FOTO 14 - Nfircis øræuragdos carac¡

ærfsic das Pa$es mais

elevadas do Planalto de Francg

proúfos do dosrnanælanento

parcial da SuPerffcie Sul-

Americana. (7.50)

FOTO 15 - Detathe da fuo anterior,

mostrando G clastos'

principolmenæ de quartzitos e

quartzo.
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A¡oo do Alto Paranaíba (modificado de Almeida et al. 1980).1. Cobertrnas fa¡rerozoicas das bacias do Paraná

e Altosanfranciscana; 2. Faixa Brasília; 3. Faixa U*gr; 4. Cønplexæ pr6uruagranæ; 5. Rochas alcalinas sanonianas; 6.

Kimberlitm neocretáceos; 7. Alinhame¡rtos estruturais; 8. Limite do cratm do São Francisco; 9. Alinhamentos magneticos;

10. Limite do Crator do Paramirim; I t. Falhas maicres; 12. Falha de anpurrão.

FIGURA 3 -Esboço geoló gico-tectônico regional
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Ainda no domÍnio pré-cambriano estão inclusos, mais ao norte, ardósias, calciirios,

metassiltitos e metaconglomerados do Grupo Bambuí, que serve de embasamento para os sedimentos da

Bacia S¿urfranciscana grupo este considerado de idade mais jovem que rìs unidades descritas anteriormente

(Marini et al. 1984)

Cortando estas t¡nidades metamórficas, existem diversas chaminés alcalinas (Figura 3-pg.27),

as quais foram datadas, através do método K-Ar. entre 100 e 80 Ma. (Hasui & Cordani 1968).

Manifestações ígneas básico-ultrabasicas tarnbem ocolrem na forma de diatremas kimberlíticos (e.g.

PaffocÍnio Paulista" SP.), além de derrames e tufos da Formação Patos (Hasui 1967), com idades minimas

de 70 Ma. (Hasui & Cordani, op. cit.). Estudos em rochas basrilticas da região, revela¡arn, pelo método

Ar/Ar, idades de 132 rna (Raposo, M.I.B. 1997, inf oral).

Ainda oco11erl na região, coberturas sedimenta¡es cenozóicas, ab,rangendo os depósitos

aluviais, restritos às calhas dos principais rios, os depósitos coluviais de espigão, depósitos eluviais e de

tálus.

ó GEOLOGTA DA ÁNNN

A ¿irea em estudo situa-se na borda nordeste da Bacia do Parana situaçao esta, que confere à

sua estratigrafa certas peculiaridades, observadas através do seu regisho litológico. Trata-se de uma á¡ea

marginal da bact4 em que a zubsidência foi pequena em reþão àrs regiões mais a sul e os processos

erosivos, nos episodios de soerguimento, foram mais intensos, resultando em registro sedimentar do

tempo geológico mais incompleto. Soa¡es et al. (1973), sugeriram que em algumas fases o avanço da

sedimentação, que progrediu do centro da bacia p¿¡ra ¿ìs bordas, não tenha atingido a região; ou a

sedimentação tenha se processado aí, porém a erosão tenha removido parte de seus depósitos. Por outro

lado, os ciclos segtnamente continentais estão representados por clásticos arenosos, presentes na

Formação Franca

A divisão do Grupo Bauru neste trabalho baseou-se nas proposições de Soares et al. (1980)

e Suguio (1980), rû$ com considerações no sentido de uma redefinição de suas unidades estratigráficas,

de acordo com IPT (1990a) e Cabral et at. (1992). Para isto contribuÍram tarnbem obserbações Èitas em

campo, quando foram levantadas infonnações (relação de contato e ca¡acterísticas faciológicas) que

permitiram considera¡ todo o conjunto de rochas nresozóicas colno uma seqüência única aos moldes da

concepção de Yarnarnoto et al. (1977) e Barcelos (1984), e inseri-la ao contrário da maioria dos autores,

dentro do Grupo São Bento (Cretáceo inferior), bem como conferir-lhc o status de Formação Franca.
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6.1 Unidades Pr6-Cambrianas

Os termos pré-cambrianos mais antigos afloram no extremo nordeste da área.

Regionalmente, incluem gnaisses, anfibolitos. quartzitos e pegmatitos, os quais Barbosa et al. (1970)

denominaram de Complexo granito-gnríissico. constituindo o embasamento das cobertu¡as metavulcano-

sedimenta¡es que se seguem. Estas cobertura^s são representadas pelo Grupo Araxá (micaxistos,

quartzitos, anfibolitos e corpos metamáficos-ultramáficos), por xistos magnesianos da Formação Ibia e

por filitos e quartzitos do Grupo Canastra (Alrrrcida et al. 1980) - Foto 16, pg.30.

6.2 Unidades Fanerozóicas

6.2.1 Unidade Paleozoica

A única uridade paleozoica (seqüência permocarbonÍfera) aflorante está localizada na porção

NE da area investigada abrangendo uma pequena faixa de exposição nas imediações do baixo curso do

Rio das Canoas, representada pela Formação Aquidauana. (Anexo 2 - pg.115). Esta unidade abrrange

sedimentos essencialmente a¡enosos, com diamictitos, ca¡acterizados por cor vermelho-tijolo, similares

aos descritos por Almeida (1954) e Beurlen (1956), como "Série Aquidauana" na borda oeste da Bacia do

Paraná! A Fonnação ocone na ¿irea com espessura inferior a 50 m (Soares et al. 1973), constituindo-se

por arenitos de granulometria vanad4- diamictitos e lamitos de cores caracteristicamente avermelhâdas.

Farjalatt (1970), ao estudar a região de Aquidauana considerou os diamictitos da região, ao

invés de verdadeiros tilitos, como depósitos subaquosos relacionados à glaciação, sugerindo que os

principais processos para a formação desses diamictitos seriam os gelos flutuantes, correntes de turbidez e

torrentes de lama (Foto 17-pg.30).

A idade da Formação Aquidauana foi estabelecida por Daemon & Quadros (1970) como

sendo CarbonÍfero Superior (Stephaniano)o no flanco oeste da Bacia do Pararuí. Almeida (1956) supôs ser

esta unidade contemporânea da Fonnação Tatuí do flanco leste da bacia Andrade & Soares (1971) e

Soares (1972), considera¡am a Formação Tatuí discordante sobne a Forrnação Aquidauana no centro-leste

do Estado de São Paulo e esta seria contemporânea às ftcies mais novas do Itararé, do Permiano Inferior.



FOTO 16 - Qmntzitos do Grupo Canastra" ao note de Peùegulho. (Folha Riåina)

Ë

:4
,1

.t

FO.IO 17 - Diamictitos amareladodamarronzados, com clastos de graisse e granito. FømaÉo Aquidauana,

a oeste de Franca. (Folha Capetinga).



3l

6.2.2 Unidades Mesozóicas

para o conjunto mesozóico enfatizado nesta pesquisa a análise do acervo bibliografico

referente à geologia da ¿irea revela grandes divergências no estabelecimento do quadro estratigrafico' A

literatura tende a reconhecer dtr,as scqüências estratigraficas mesozóicas traduzidas pelos gfupos São

Bento e Bauru.

De acordo com autores prévios, estas seqüências estariam bem representadas na área pelos

gupos são Bento (formações Piramboia, Botucatu e serra Geral) e Bauru' Esta situaçiio pode ser

interpretada tarnbém no trabalho de Landin et al. (1980), que dividiu a coluna mesozóica paulista em três

partes: um pacote inferior, de a¡enitos fluviais e eólicos (até 40om cle espessura), basaltos (espessura

maxima em tomo cle 1.500 m) e um pacote superior cle arenitos eólicos e fluviais'

A seguir, uma descrição generalizada dos principais conjuntos litoestratigráficos mesozóicos

da ¿írea.

6.2.2.1 Grupo São Bento

6.2.2.1.1 Formação Piram bóia

A Fomração pirambóia ocone na porção sul da area, sendo composta predominantemente,

por arenitos quartzosos, de cores variando de esbnznquiçadas a avermelhadas (Foto 18-pg'33)' A

granulometria varia de rnedia a muito fina, locâlmente glossa com até 20Yo de n:falti:ø a¡gilosa" podendo

conter finas carnadas de lamitos intercalados (Soares et at. 1973). o argilomineral dominante nas rochas

frescas é a esmectita, a qual se encontra comumente alterada para caulinita nas porções mais expostas'

Os pacotes ryenosos são caracterizados por estratificação plano-paralela' cruzada planar,

tangencial na bas€ e, mais raramente, acanalaÅa.

A idade da Forrnação pirambóia aindâ não está bem definida Seus fosseis tem dishibuição

ampla no tempo geológico, com pouco valor cronoestratigrafico. Soares (1973)' baseando-se em

correlação com outras unidades, posiciona-a entre o Triassico inferior e o Jurassico zuperior'

Esta unidade atinge cerca de 60 m de espessura na região de Franca conforme Soares er ¿/-

(1g73),que lhe conferiram origem fluvial. Entretanto na região de Rio Claro - (SP), Caetano-Changet al'

(1993), conferem a Formação Pirambóia uma sedirnentâção dominantemente eolica' em que os depósitos

de dunas, interdunas e lençois de areia (sanclsheets) se intercalam com depósitos fluviais subordinados de

rios eftmeros. Brighetti (19g4),tanrbem descreve feições catacteristicas de depósitos de interdtuns eólicas

em sedinpntos da Fornração pirambotu naregião de Rio Cla¡o-SP, indicando a instalação crescente de
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condições desierticas na ¿ífea. Lavina et at. (1993), analisando seções de poços e afloramentos sugerem

que as forrnações Sanga do cabral (pa¡te inferior) e Pirarnbóia constituem-se no mesmo episodio

deposicional, corïlo tendo sido gerados pela migração de campos de duras eólicas. As litologias pelíticas

associadas representariam acumula@es de lamas por suspenção em lagoas temponár'ras' nas regiões

baixas. entre as dunas.

A Formação Piramboia recobre indistintamente a FormaÉo Aquidauana e o embasamento

cristalino, em contato erosivo-angular. Com a Formação Botucatu (sobreposta)' esta unidade pode

rnanter reþi)es de contato abruptas ou transicionais, para alguns locais, conforme sugerido por Soares

(1g73),sugerindo peneconternporaneidade. A base desta unidade é marcada na região de Franc4 por um

silt dediaba:;io interposto entre ela e a Fonnação Aquidauan4 situação bem demonstrada no vale do rio

Canoas.

6.2.2.1.2 Formação Botucatu

Constitui-se por arenitos quartzosos amarelados e avermelhados, homogêneos, de

gfanulometria fina a nÉdia, com grãos foscos e esfericos, bem arrcdondados, com estratificações cruzadas

de grande porte. são, em parte, silicificados (Sena da Faquinha, Serra dos Figueiredos, etc'), com baixo

conteúdo de ru,ttz argilosa (menor que 3%), do tþ esmectita na rocha fresca e caulinita quando

alterada. Yamamoto et al. (1977), estudando os minerais pesados dessa unidade, revelatam a presenç4

basicanrente, de firrnalinae zircão, e secundariamente estâurolitå" gfaf:ÉtÅa rutilo e cianiø

Na região estudada localmente oconem espessos pacotes (-10 m) de arenitos

conglomeníticos e conglomerados associados, via de regra, à bas€ da fornnção, onde atinge espessura

máxima de 60 m (Soares er a/. 1973) - Foto 19, pg.33. Landim & Ribeiro (1970)' comparaftim

sedimentologicamente, nrcgaclastos quartzosos encontrados na Formação Botucatu e na Fonnação

Bawu" concluindo que há concordância tanto em tamanho como na forma e Índices de arredondamento e

esfericidade entre os seixos quartzosos dessas duas fomlações, podendo existir ligação genética entre

ambas.

O arnbiente de deposição da unidade é caracteristicanrente de deserto, sendo que os arenitos

homogêneos com esftatificåção de grande ¡rorte representarn åcies eólicas (erg) e os ciclos grossos

inferiores, frcies 1s¡¡s¡siais de reg (Soares 1973).



FOTO l8 - FormaSo Pirambóia - arenito ûno a medio quartzosq esbnanquiçadq friável. Notar

ladoesquerdo inferior da futo, material estocado para uso na construção civil (a oeste de Franca

FOTO 19 - Arenitoß conglomeráticos

e corglonerados - frcies torrenciais da

Formaçâo Botucatu, potenciais a

ocorr&rcia de diamantes (a oeste de

Franca - Folha Capeinga)



34

6.2.2.1.3 Formação Serra Geral e Intrusivas Básicas

A Formação Serra Geral é conSituíd1 rr ëtr4 por seqüência de denames basalticos, c.om

intercalações de arenitos eólicos e mais localrnente lamitos lacustres (Foto 20-pg.35), atingindo na area,

espessura da ordem de centenas de metros. Geralmente destacam-se na paisagem formando morros

testemunhos isolados e superficies aplainadas elevadas, com bordas escarpadas (p. ex. Morro do

Sapecado-Pedregulho - Foto 8. p9.22).

Gonçalves (1987), estudândo os derrames na região do Ribeirão Preto, observou que estes

são representados por rochas vulcânicas muito ricas em titânio, e classificou-¿ts como andisi-basaltos ricos

em titånio. Os basaltos dessa região possuem grande quantidade de material vítreo (10-60%),

principalmente nas bordas dos derrames, sendo constituídos, predominantemente, por plagioclásios

ciâlcicos (andesina e labradorita) e clinopiroxênios (augita e pigeonita). Ocorrem também magnetit4

ilnrcnita e titanomagnetita além de olivina homblenda apatita e quartzo. Preenchendo amþdalas são

encontrados minerais secundarios, principalmente do gupo das zeólitas, quartzo, calcedôni4 celadonita,

calcita e argilas. Na região esh¡dada a caulinita é o argilomineral que predomina preenchendo esses vazios.

Diques e sills de diaMsio, associados ao maglnatismo mesozóico, se alojam em diferentes

horizontes estratigniûcos da bacia Especificanrcnte na região, Soares et al. (1973) indicam a ocomência

do extenso sill denominado "Sill da Borda da Mata" (nome tirado da Sena da Borda da lvlata" entre

Cajuru e São Sebastião do Paraíso, onde a espessura do corpo de diaMsio é em tomo de 100 rn), no

contato entre as unidades Botucatu e Pirarnbóia Entretanto, a dificuldade na diferenciação dos corpos

intrusivos e extrusivos levou Akrpida (1964) a considerá-lo como derrane. A rocha apresenta texturas

quase equigranulares, localmente com cristais de plagioclasio de até mais de I cnL dando à rocha o

aspecto de gabro.

Datações efetuadas nesses nragrnatitos GfAr) apontam idade entre I 19 Ma e 147 Ma

(Cordani & Vandoros 1967), o que tarnbém serve de balizamento geocronológico para o topo da

Fonnação Botucatu. Estudos em rochas hsalticas da região (Ribeirão Preto e Franca), revelaram pelo

método Ar/Ar idades de 132 rna (Raposo, M.I.B. 1997, inf, oral).
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FOTO 20 - Intere¿laÉes de arenitos eólicos e lamitos lacusfres nos derrames basólticos da Formação Serra

Geral (Sqra de Rifainq ao norte da cidade de Pedregulho)'

' lll I4riçæ'r

r-

FOTO 2l - Seqflência basal areno-lamftica da Forma$o Franca sitr¡ada próxima a Pedregulho. Observa-se

o cmtato concoirdanûe com arenitos eólicos sotopostos (Formação Serra Geral). 255

å
4¡t

lï,r
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Com reþão ao contato superior da Formação Serra Geral com os sedimentos da Forrnação

FrancA observou-se ¡6ërea.contatos concordantes, transicionais e discordantes. (Foto 2l pg.35, Foto 30

p9.56 e Foto 28 pg.55).

6.2.2.1.4 Formação Franca

6.2.2.1.4,1 Estratignilia e Fácies

Recentes trabalhos desenvolvidos nesta região, (tPT 19904" Cabral Jr. et al. 1992, Tanno

1995) possibilitaram uma reavaliação preliminar da concepção da evolução geológica mesozóica da

seqüência suprabasíltica. até então considerada ora Baurq ora Itaqueri. Esta reavaliação foi embasada

em algurnas observações de campo, principalmente na relação de contato com a Fonnação Serra Geral e

nas caracteristicas åciológicas da unidade sedimentar. Estas observações de cånpo permitiram

reconhecer neste conjunto litológico quatro litoûicies: rudiiceas, psamÍticas, lamÍticas e pelfticas. Estas

litoficies estariam inseridas no Grupo São Bento, muito embora tais litotþs não tenham sido atnbuídos

ao Gnrpo em outros locais da Bacia do Parana Nos trabalhos citados, as referidas litoftcies foram

inforrnalnænte designadas como 'Unidade Franca". Neste trabalho pretende-se atribuir-lhe o sfafi¡s de

Fonnação (Formaão Franca), com base nos seguintes cretérios:

a) a unidade apresenta relativa uniformidade litológica com corpos relativamente continuos;

b) apresenta posicionamento esfratigrafico definido;

c) extensão geograûca que permite o s€u mapeilnento na escala 1:25'000.

Neste sentido, selecionou-se, como seção{þ da trnidade, o afloramento próximo a entrada

da cidade de pedregulho, SP, altura do Km 40 da rodovia Cândido Portinari (SP-334). Outros bons

afloramentos podem ser observados nos afluentes do Cónego da Cascata (Pedregult'o), nas cabeceiras

das drenagens da Serra de Franca e na Serra da Faquinha (Mono do Sapecado - Pedregulho). A Figura a

(pg.38), ilusfa a seção tþ desta forrnação.

Qgarúo a isso, predominam rochas at€nosas de granulometria e selecionanrcnto variado,

(Anexos 3 e 4, pgs ll7 e 142), maciças, rararnente estruh¡radas, imaturas texturalmente e

mineralogicamente. São @üentes a presença de conglomerados (clasto suportado) polimíticos (clastos

de até 21cmde diânretro) e arenitos conglomeníticos. Intercalam-se, comtlmente bancos de lamitos

arenosos e rnais rarunerrte argilitos. Os Quadros 2 e 3 (pg.39 e 40), apresentam respectivarnente os

resultados de anlilises mineralógica, granulométrica e quÍmica realiudos em representantes tþicos da

Forrnação Fra¡rca.
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A partir .laí, poderá ser visto que se trata-se de uma seqüência eminentemente detrític4

imatura incluindo desdc tcrmos conglomeráticos até fücies essencialmente argilosas (i.e. depósito de

argila esmectítica de Restinga).

A associação faciológica exibida por esta unidade é condicionada, preferencialmente, por

ambiente de deposição de alta energi4 típico de sistemas de leques aluviais, envolvendo pdncipalmente

depósitos de fluxos de rrnssas (debris flows e mud flows.), secundariamente depósitos de carrais (braided

stream),lençóis de escoamento (sheet "floocÐ e lacustres. As Figuras 5 e 6 (pg.4l e 42), apresentan¡

respectivamente, um bloco diagrama csqucnratico corn a distribuição dos sistemas deposicionais citados c

os modelos de mineralizações para a Fomlação Franca.

Foram individualizadas em campo quatro ûícies principais, designadas da forma (lue s€ segue:

Fácies A - é caractenzada por conclomerados (clasto suportado) polimíticos com clastos de

até 20cm de diâmetro (quartzitos, quartzo. rochas graníticas, gnaissicas, hisicas, arenito silicificado,

xistos, filitos, etc.), e freqüentes camadas de a¡enitos conglomeníticos e a¡cnitos grossos. Esta frcies

corresponderia as porções apicais dos leques. onde predominam os fluxos de massas (debris flows e mud

flo*t).Topograficanrcnte situam-se ruN cotas mais elevadas (acirna de 980m), recoberta por cascalheiras

ceno'znica (Fotos 22 e 23 -p9.43).

Fácies B - predominam arenitos médios a finos, argilosos, caulínicos, maciços, avernrclhados,

com nranchas esbranquiçadas (feldspatos alterados), imaturos mineralogica e texturalmente

(Fotomicrogafia I - pg.a8). Interpõem-seo raramente, níveis conglomeráticos relativamente mais maturos

(seixos e calhaus de quartzitos e quartzo) com seixos frcetados (ventifactos) Esta facie representaria

ambientes afeitos a processos hidrodinamicos, referindo-se a depósitos de canais e lençóis de ambiente

desertico (sheet flood¡ - Fotos 24 e 25, p9.44;' e foto Z5u pg.45.

Fácies C. Caracterua-* por bancos de lamitos arenosos e arenitos lamíticos, rnaciços, as

vezes mostram incþiente acamamento planoparalelo, representando flr¡xos de lama situados nas porções

intermediárias dos leques. Por vezes incluem concreções silicosas decimétricas, dispostas em

determinados níveis. Essas corrcreções apresentanþs€ sob a forma de calcedônia fibnosa e fibro-radiada

incluindo elementos com elongação positiva (lenght-slow), sugerindo a presença de evaporitos pretéritos.

Tratam-se de rochas imatt¡ras ta¡rto texturalmente como mineralogicamente (Fotomicrografia 2-pg.48),

são comtms nos níveis mais arenosos óxidos de ferro e manganês (Foto 26-p9.49).
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6 coberturo cJetrìto lcterítico

sequêncic de conglomerodos polimíticos e orenìtos
corrglomerdtìcos, com motrìz orerìo crgiloso

orenito fino o méoio orgiloso com seixos dispersos

orenito grosseiro, limpo, conr seixos esporsos

orenito rnéoio conr motri¿ or gilostr

conglornerodo polimítico com seixos de oté 20 cm

sequêncìo predorrinondo lomitos e lcn¡itos orenosos,
ornorrorlzocJo, corn clelgcclos níveis silicìticodo e corlr
óxldos de mongônes, dìsploccrmento tipo crgilominerol
exponsìvo (esmectitc)

sequêrrt,ia predorrrirrorrcJo cuenitt-¡s rrrédìo/fino rrroç1ct-,s

couliníticos, cie cores overmelhodo com monchos

mois orgiloscrs, feições de estrotìficoçÕes cruzodos

olternôncio de lon¡itos e orenìtos lomíticos cores
overmelhodcrs/ocizentodos mocìços, con-r possogens
orgilosos, corl desplocomento típico de orgilominercis
expcnsivos, torncr-se rnois orenoso pcrro o topo
com roros clostos de qucrtzo e feldspotos

orenito fìno síltìco orgiloso cor-r-r clostos mais grossos

orenito fino o médio lomítico, omqrronzqdo, mociço

orenito frìóvel, fino, bom selecìonomento e

orredondomento, estrotìfìcoçÕes cruzodos de gronde
porte, níveìs silicif ìcocjos de coloroçoo crvermelhoclo
(orenitos intertrope)

bosolto preto, ofcnítìco, com estruturcs de fluxo
e visículos no topo, cornurnente preenchi<icis por
coulìnitc (brorrco) e/ou nontronitcr (esverdeodcr)

-â.ô.
Aâ

Figura 4 Seção tipo da Formação Franca próximo a cid¿rde de Pedregulho,SP (255)
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Amoslra
An¡ilises

Mimalópica Granulomérica
Frâçjño Aryila l"/") Argla S¡lûe Arcia Gúnulo Scixos

ESM CAU NI, CÏl{ Outros
248 lt0 t5 5 30.40 52.07 t7-53

Z19 6t 34 5 tr Cl-tr .ló 53 5 t.6ti t.79

z-50 73 22 5 u Gctr .t5.07 54-21 0.70

z-5\ lfi) 36"10 63"90

z-52 l(n 54.90 ,15.10

z-53 95 -5 55.00 .t5.00

216 20 50 30 54. l0 40.20 5.70

217 ({l .t0 17.90 t0.40 71, t0
Z4 45 5 5

Z45 85 l5
212 50 .lo l0 54.2t 37-52 tì.28

243 55 45 4ó.53 44,45 9,03

Am-l 30-35 5-10 55ó0 5-5 38 3(¡ 97 7 (¡5

Am-2 85-90 l0 <5 Gibpr 18.55 32.87 ß.76 l.l0 o.72

Am-3 80 l5-20 <5 27.87 32.67 39.46

Am.l 45-50 l0 .r045 tr 45.42 .t3.5 r I1,07

Am-5 55 {045 <5 45.70 ,t5.90 8.40

Zw-ll r 2.51 31.29 55 19 l.0l
Zw -26 23.81 38.ó2 37.57

Zw -31 t6.29 27,66 56.05

Zw -32 25.21 12.72 32.08

Zw -36 2t.67 41.06 37.26

Z-24 9.61 tt.29 35.85 6.31 36.95

z-t6 25,88 15.0t 29.03 0,02 30,ffi
z-t7 95-lm <5 Gbpr 22.36 8.72 6.70 0,79 t.42
z- t8 2t.24 15.97 51.31 2.61 8.87

z-20 t9.62 13.08 53.49 6.44 7,37

Z-238 5G.55 25-30 20 Goefr 16.30 9,58 39.51 2.O2 32.59

Z-3(¡C 11.75 I l.fvl .10.02 6..!0 30.19

2.23ê. l5 65 20 Goe Cib 32.50 19.58 47-74 0.18

2.23F 70:75 25 <5 12.94 15.72 5 1.34

Zw -24 23.6t 37,20 39.20

Z-244 95-100 <5 Go c C¡b 32.73 29.04 38.23

Z-364 t00 52.t4 14.87 32.99

2.36B. l5-20 35 45-50 28.02 ,tó.13 25.85

Z-38 95-1fi) <5 Go-pr
Zw -6 95-l(A <5

z- t9 95-100 <5

z-248 95-lm <5 GoeGb
z-24C 95-100 <5 Gbpr
Zw -39 I5-20 l0 70-75

z-38C 2t.65 13.fi) 62.48 0.53 2.35

Nota: Sigrrifìcado das atneviaçõr:.s do QIJADRO 2.

ESM: Esmcctita; CAU= Caulinita; ILr-- Illita; CM= Camad¿r Mista: Cl= CloriU; Grr Gocúø;

Gb: Gibsita: tr- Traçosl pr provável

QUADRO 2 - Resultados das an¿i'lises mineralógicas e gramrlonáricas de amostras da Forma$o Franca
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Amostra sio2 AIrO¡ FerO. Mgo KrO NazO CaO Tio2 P.F Local

z-51 56,4C 22,3( 4.0c 4.4C 1,48 l.3c 0,06 8,24 Restinga

z-52 55,5C 22,0( 3,9C 5,0c 1,5ó r.4c <0,05 0,79 9.7(

z-53 52,35 26,42 3,5C 2,91 0,96 0. l6 0.4r 13,24

z-46 49,4C 20.8( 12,4C 2,8C 3,8C I,l0 0,l3 7,42 Pedregulho

z-47 22,8C 43,6( 2,tc 0,1ç 0,18 0,35 <0.05 20,6(

z-4q 35,2é 31.72 12.29 2.55 ))1 0,4'J l,0l 0.051 13.30 Sapecado

z-50 36,t2 31,94 t2,2( 2,58 2,68 0,38 l.0t 0,051 l2,l'l

QUADRO 3 - Rcsultados & aruiliscs químicas dc anlostras da Fomração Franca,

Fácies D - predominam estratos argilosos mais homogêneos, maciços, localizados nas

porções mais distais dos leques Qilayrx), em pequenas bacias lacustres (Foto 27-pg.49)

As características mineralógicas e texturais dos sedimentos da Formação Franca indicam que

estes se formaram em condições paleoclimáticas áridas a serni-áridas, oncle constata-se a exist&rcia

frequente de clastos com minerais instáveis em climas mais úmidos þor exemplo, feldspatos, basaltos) -

Foto 23, p9.46, estratos de natureza arcosian4 presença de argilas esmectíticas, tanto na forma de matriz

quanto constituindo camadas argilosas mais puras (por exemplo, Restinga) - Foto 27, pg.49), além de

depósitos rudáceos, interpretados como fluxos de detritos.
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FOTO 22 - Seqlt&rcia superiø arenorudácea, da Føma$o Franc4 gerada nas porções apicais de leques

alwiais, ondepredominam fluxos demassas - FáciesA (7,55).

FOTO 23 - Detalhe do pacote rudácoo da foto anteriorn onde predominam clastos de quartzitos, basalto,

quartzq rochas granlticas eüc.



FOTO 24 - Sedimentos arenorudáoeas (Fácies A), truncando lençois de areia (Fácies B). Intopõem-se

raramente nlveis conglomeráticos relativamente mais puros (seixos de quartzito e quarÞo)

cqn seixæ facetados (r'entifac¡os). Trevo de Pedregulho (L58).

FOTO 25 - Detalhe dos
gløteráticos
ftcetados.

nlveis con-
corn seixos



FOTO 25a - Ddalhe dos soixos froú¡dos (rsttiûctos '7-Sl'¡

6.2.2.1.4.2 Petmgralia e Mineralogia

A coryosição petrográfica das rochas e a análise dos minerais pesados qræ estão pr€serrtes

na Fonnaçåo Franca, aporúaram qw as possfveis ár€as"fonte desses sedimúos ñram as fonnações

Botucatu, Pirambóia e Serra Cr€ral e de aportes dos planaltos cristalinos, situados a nordeste de Franca"

Os resr¡ltados com a análise dos mirrerais üanspar€ntes e não micáceos presentes em

arnostras desta unilad€s encorúram-se rp Qt¡adro 4 (p9.51) e na Figrua 7 GE52). Constata-se, assirn, a

pres€nça de assemhléia mirreralógica hornog&ria quardo aos ser¡r¡ constihrfues esserrciais. Na fração

anallsada (æeia nnrito fina) os'þsados" zfurÅoo tunnalina, rutib, cianita e e$a¡¡rolita ocolrem em todas

as am$ras (Figura 7-W.52).

Oherr¡ou-se nas lâmirias que os mherais pesados dos sedinpntos da Fonnação Fra¡rca

ocorern sob dois graus dístirüos de æredonda¡rpnto, predominando os angulosos a subangulosos,

enrbora a mssrna anþstra pode apreserúan os dois graus de arredordm¡erúo.

e Gpg.53);

a- angulosos a zubangulosos: principaûnente a cianita estar¡rolita e rutilo (Fotomicrografias 5

U amúon¿øos a subarredordados: ü¡üralina, rutilo, fuh e rnonaziûa (Fotomfunografia 7 e

8-pg-s4).
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Baseado nestas observações e levando em conta dados de Coimbra (1976), que descreve a

presença de zircão róseo na região francana a partir de à'reas-fontes do embasamento pre-carnbniano, os

minerais do primeiro glupo, provavelmente sejam provenientes de rochas metamórficas dos grupos Araxí

e Canastra. Pôr outro lado, os minerais do segundo grupo seriam possivelrnente provenientes do

retrabalhamento de sedimentos preexistentes (i. e. Formação Botucatu).

6.2.2.1.4.3 Paleogeografïa e ldade

Com base nos trabalhos de canrpo, admite-se contatos concordantes, trarsicionais e erosivos

entre a Formação Franca e a Forma@o Serra Geral O primeiro caso é nftido em diversos locais, podendo

ser observado na base da seção-tipo (Foto 2l-pg.35), onde lamitos arenosos se sobrepõem diretamente ao

arenitos eólicos da Fonnação Serra Geral. Quanto as passagers transicionais, embora os locais de

observações apresentem profundo intemperismo, são fortes as evidências de intercalação de rochas

vulcânicas dentro do pacote sedimentar (Foto 30-pg.5Q. É nítida ainda a oconência de sedimentos flúvio-

lacustres métricos intercalados nas rochas vulcânicas da Formação Serra Geral (Foto 20-pg.35) Os

contatos erosivos são marcados por brechas basálticas e níveis conglomeraticos (Foto 28-pg.55).

Neste m€srno local, Souza et al. (1984) descreveram rnagrnatitos intercalados no pacote

pelítico. Em afloramento (boçoroca) no Morro do Sapecado (Pedregulho), observa-se a interdþitação de

a¡enitos eólicos e basaltos da Forrnação Serra Geral com a seqüência suprabasíItica, composta

predominanteûrente por arenitos, arenitos conglomeráticos, conglomerados e lamitos (Figura 8-pg.57,

Foto 31-pg.56).

Outra observação constatada foi a ciclicidade dos níveis ruÚáceoso constantes em toda coluna

suprabasaltica. Na Figura 9 (pg.58), observa-se a repetição dos conglomerados em toda a seqüência dos

sedimentos.

No contexto paleogeogáfico mais amplo, a Formação Franca possivelmente representou

parte das cabeceiras da paleobacia São Bento no flanco nordeste da Bacia do Paraní no Estado de São

Paulo, conespondendo, mais especificamente, à preservação de parte do reg desertico npsozoico.

O interdþiømento da unidade com os derrames basalticos induz à penecontempora¡reidade

destes dois eventos e ¿!o seu posicionÍrmento no Cretáceo Inferior. A Figura l0 (pg.59) ilustra a coluna

eshatigráfica adotada para a área.
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Dessa fonna o Grupo São Bento, na região nordeste do Estado, pode ser individrtalizado em

três ciclos com significados geológicos distintos:

a) ciclo inferior sedimentar (Triassico Superior-Jur¿íssico Superior) - abrange a deposição

flúvio-eólica/eohca Pirambóia/Botucatu, caracterizando-se pela preporrderância da

influência clinuitica nra deposição:

b) ciclo intermediário magmático (Jurássico Superior-Cretáceo Inferior) - correr;pondente ao

evento magrnitico Serra Geral; e

c) ciclo superior tectono-sedimentar (Cretáceo Infèrior) - caractenzado pela progradação

dos sistemas periféricos alúvio-deserticos da Formação Franca à Bacia São Bcnto.



FOTOMICROGRAFLA I - Arenitæ lamlticos da FormaSo Franc4 destacandose um infaclaslo de lamito
arenoso (amarelado). A matriz argiloeq predomina esm úfta (N 3 I ). Polarizada descruzado.

Aumento 38X (Fácies B)

FOTOMICROGRAFLA 2- Iåmiûo arenoôo (Fácies C). Cristais de quartzo (branco) e feldspatos (escuros),

dispersos na maÛiz argilosa (esrnectita e caulinita). Obeerva-se a imaturidade textural e

mineral@ica. (Am6ta 7-36A). Polarizador cruzado. Aumento 38X.



FOTO 26 - Lamitos ar€nosos e araitos lamltioos, maciços widenciando incipiente acamamøto plano

paralelo (Fácies C). Os nlveis çe se destacam são constituídos de material mais arøloso e

contêrn óxidos de ferro e manganês (Trevo de Pedregulho - ZÆ).

FOTO 27 - Argilito lacushe (Fácies D) cørstituldo por argilas esmoctíticas (Restinga - Z,5l).
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FOTOMICROCRAFLA 3 - Arenitos lamíticos da Formação Franca - (Fácies C). Grãos de

qLtartm e feldspatog rodeados por matriz argilosa (esmectitas). Obssva-se tåmbem

imaturidade textural e mineralógica e a maioria dos grãos quase não se tocam. W-26).
Ar¡rnento 38X. Polarizado Cruzado.

FOTOMICROGRAFIA 4 - Arenito (interttape) Botucatu silicificado. Detalhe para a mica

pouco deformada enfe os grãos de quartzo, grão de feldspato saicitizado (canto esquerdo

inferioÐ e o cimento microcristalino silicoso ern forma de mosaico, perpendicular a

zuperffcie dos grãos, os quais quase não s€ tocam. Aumento 150X. Polarizador X(LSl).
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AMOST LITO NTG

MINER
TCITAL

MINERALOGTA DOS TRANSPARENTES

ZÍP.OF TL TR Ultra Est,áveis Est¿iveis In$iveis

zïR TUR RUT CIA EST MON ANA EPT GRA ESF

Z-24 Con 327 l5 8 77 23 l4 l3 25 25 <l 50

z-16 Con 312 54 3 43 25 20 7 36 ll <l 52

z-17 fuC 303 t6 6 78 l,t l7 ll i8 t9 12

z-18 ArC 324 39 2 59 ll l6 t5 29 29 42

z-20 ArC 309 36 6 58 l2 2(t 20 22 20 58

2:238 Con 327 ll t7 72 l2 t9 l3 -t -t 23 <l <l 44

z-36C Con 307 45 {ì 47 t+ 2l l0 46 7 2 45

z-311c ArC 3t7 28 l2 68 l3 t2 lt 47 l5 2 36

Am-2 ArC 307 20 3 77 32 2l l8 20 9 <l 7l

Am-3 Ar 301 l5 -t 84 23 l9 t2 32 l{ 54

zw-il ArC 3(X) l2 9 til 5 22 l5 49 6 I 42

Zw-31 AT 300 47 l7 36 l4 2l t7 28 1.1 3 3 52

Nota: Sigmfiødo das abrevraçõcs do QUADRO

AMOST. - Identiñca$o da amostra
LmO. - Classifica$o litológica dc campo: Ar: Arenito. ArC = Arenito conglomenitrco e

Con. : Conglomerado.
NTG - ti'total & gnõs contados

MINER. TOTAL - porccntagem de grupos dc mincrais em rclaSo ao total de pcsados: OP - oprcos. TL - translúciòs, TR -
transpûrentes

MINERALOGIA DOS TRANSPARENTES - porcentagcm & minerais transparcntcs. para crd:r cspccic mincral, em relação
ao númcro total dc mincr¿is pesados tn¡nsp¡rcntes. ¡râo mic¿iccos: ZIR : z.ircâo. TUR = turmalina. RUT : rutilo. CIA :
cianit¡1" EST = estaurolit¿¡. MON = monazita, ANA = anatásio. EPI : epidoto GRA : granada. ESF = csfalcrita
ZTR - indicc dc matu¡idade. igual à soma das porccntagcns dc zircâo. turmalina c rutilo. cm rclação ao total dc minerais
pcsados transparentes nâo nricáccos - HUBERT, l%2)

QUADRO 4 - Aruilises Mincralógicas dos mincrais pcsa¿os transparcntcs c não miciccos da Forma$o Franca
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FOTOMCROGRAFIA 6 - Minoais pesadoe harìsparentes e nãomicácoos, predominando formas
angrrlosas e subangulosas, pr€sefites næ ædimentos da FørnaSo Franca. Aumenüo 150X.
Polariárdu descruzado . (L20).



FO|TOMICROGRAFIA 7 - Minerais pesados frarisparerites e não micám, predominando formas

anedq¡dadas e s¡bar€dondadas, prìesøtes næ sodimentoe da FannaSo Frmca Aumento 150X.

Polarizador descn¡zado. (Til'l l')

FOTOMICROGRAFIA 8 - Minerais pesados ûansparerites e não micáoeos, predominan&r formas

arredotdadas e zubanedørdadas, pres€nt€s nos sodimentos da Føma$o Franca. Auma¡ûo 150X.

Polarizadø dessr¡zado (Túl :3 l).

¿Íco



FOTO 28 - Breclras basólticas (palæssolo) no oqrtato da Famação S€rra G€ral oom os sedimentos a¡r¡ro

larrfticæ da Fcmado Frarca (ã53).

FOTO 29 -FeÃþ do reler¡o (oolinas amplas e médias) do @ósito de argla esmecdtica de Restinga. No

finfu do rale afløam basaltos da FamaSo Sena Goal (Z5l).



FOTO 30 - Vistâ g€ral da voçorocq onde æorre interdigitação entre møitos eólicos (1) e basaltos (2) da

Fmrra$o Serra geral e arenitos da Fmmaçâo Franca (3) - Morro do Sapecado (Za9).

FOTO 3l - Detalhe da foto anterior,
destaca-se o contato entre o
arenito intøfape e o
basalto alterado.
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6.2.3 Cobe¡turas Sedimentares Cenoz¡icas

Os sedimentos cenozóicos da região estudada estão arrplamente distribuidos em extensas

coberturas arenosas de origens diversas, em idades diferentes, recobrindo indistintamente rochas de

diferentes unidades, comprendendo depósitos eluviais, aluviais, coluviais, de t¿á.lus e algumas coberturas de

derivação incerta (IPT 1991b). Na Figura I I (pg.63), apresenta-se esquernaticamente o modo de

ocorrência e principais caracterlsticas destes dc'pósitos.

Os depósitos eluviais, recobrem extersos chapadões e espigões (acima de 1000 m),

essencialmente conglomeraticos (limoniti'ados), correspondendo, possivelmente, a depósitos residrpis

associados à Superficie Sul-Americana (King 1956; Braun 1970), do Tercirário, a mais antiga superficie de

erosão preservada na região. Em quase toda a ¡írea ocorrem capeando rochas da Forrnação Fralrc4

produzindo solos muito pob,res. Atingem esp€ssuras zuperiores a 3 m; sua esfutura é predominantemente

maciç4 com incþientes estratificações cruzadas e acamamentos pmalelos. Os conglomerados são

compostos principalmente por seixos e calhaus de quartzitos, quartzo, e fragmentos de canga limonítica"

com matriz arenosa mal selecionada (Fotos 32 e 33-pg.6l). Observa-se intensa larenzaqão, onde a carnada

rudácea encontra-se frequentemente cimentada por material femtginoso, formando níveis encouraçados,

associados as partes mais elevadas dos planaltos, relacionadas à referida Superficie Sul-Americana (Fotos

14 e 15, p9.26). Observa-se ta¡nbém que, ahralmente, ainda ocorrem processos de fonnação de agregados

limonÍticos, controlados pela variação do lençol freático e pela evoþão dos níveis de base locais das

drenagens (rnecanisrno de intensa laterização).

Os depósitos aluviais oc,orrem em patamares associados aos principais vales da região, ou

sejq nas vávnas e nos terraços fluviais (principalmente dos rios Sapucaí, Grande, Canoas, Sapucaizinho,

Santa Brirbara). Fsses d@sitos, de idade quaterruária" são portadores, na região, de nrineralizações

dia¡nantÍferas.

Os sedimentos das várzeas são mais variados em termos líticos, texturais e estruturais que os

de terr¿ços. São conrpostos de conglomerados zuportados por seixos, arenitos e lamitos inconsolidados,

podendo apresentar espessur¿¡s zuperiores a 5,0 n¡ e com cores cinzas e creme-esb'ranquiçadas. Depósitos

de argila orgânica preta, com troncos e fragmentos carbonizados de madeira são fieqtiertes.

Nos terraços predominam depósitos conglomeniticos pouco espessos, geralmente 20 a

40 crn, podendo atingir 1,0 rn As fücies lamiticas e as estruturas sediment¿res são raras, reshingindo-se a

incipiente acamâmerrto e imbricações de seixos (Fotos 34,pg.64 e 35 e 36, pg.65).



FgI0 32 - Cobcrû¡ra duvioar ø¡glmer&ica inmsolidada sohe sodim€ntos da Fam@
Fr¡nca, €nomfrda A^eqüentemcûto rios pdmæs nais dsnadñ do Planalûo,
re,l¡cio¡do m a Srperffcie Sul-Amcricma (ZV{-3)

F0fCI33-Ddalhe da ftro anhria,
d€$acandose æ æixæ e
calhus rrcdmdados de
qurEitoq qurøo e
cangnlimadtica
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Predominam seixos e calhaus de quartzo, quartzito (bem arredondados) e laterita. As

cascalheiras de terraço são geralmente capeadas por solo coluvionar, mascarando a forma plana dos

terraços, e dificultando seu reconhecimento. Em alguns locais foram observados blocos bem arredondado

de quartzitos com rrìarc¿rs de percussão (Foto 38-p9.66); indicanl possivelmente, faixas de attração

hidníulica mais intens4 em canais, favoráveis à seleção mineralógica e conseqüente acúmulo de pesados.

Esses clastos são charniados de "emburrados" pelos garimpeiros e indica¡iam cascalhos mais ricos

erncli¿un¿urtes.

Da mesma forma que em algrrns elúvios, ta¡nbem nas cascalheiras de terraço, verifica-se

lateruaçao localuada e até mesmo a forrnação de quartzo autþênico em forma de druzas (Foto 39-

ps.67).

Os coluviões são os depósitos mais espalhados de toda a áreu Recobrem as mais variadas

formas de relevo e tþs de rochas, principalmente nas encostas, geralmente na frente das caestas, e ño

resultantes de um processo de entalhamento das esc¿ìrpas, sob condições climáticas provavelmente a¡idas

a semi-¡i¡idas @onçano et al. 1992). Os sedirnentos são constituídos de areias intercaladas com níveis de

cascalhos, princþalmente retrabalhados dos depósitos sobnejacentes, parcialmente limonitizados. Estes

depósitos são encontrados em níveis topográficos variando de 700 a 900 m Têm espessurÍts variáveis,

chegando a atingir 10 n¡ nos cortes da SP 334, nas proximidades de Brodowski e Ribeirão Preto.

Os depósitos de trilus são de pequenas dimenções, e freqüentes nos sopés das serras e morïos

mais elevados. São constituídos por cliístos grossos (predominam matacões de basaltos, arenitos

intertrapes e couraças limoníticas).
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FOTO 34 - Depósito de tenaço (cota 7l0m), capeando diabásio e
recoberto pôr solo coluvionar. Os seixos bem
anedordados são de quartzitos. (260)



FOTO 35 - I¡mito acinz€ntåddamareladq proenchendo canal ao lado do oonglomcado supøtado po
clastoe pert€nc€ntes ao terraço (oota aproximada de 710 m). O material eshatificado que

reoobre o terraço é origern antr@ica (IPT 1990b). (ZÁ0).

FOTO 36 - Detalhe da Foto anterim, destacando o cmglomerado $Ðdtado pd clastos. (L60).
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FOTO 37 - Detalhe da fdo anterim, mostrando o imbricaurento de seixos e calhaus de quartzitq e
evidenciando o sentido da corrøte da esquerda para a direita (IP=f 1990b)
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FOTO 38 - Bloco de quartzito com marqß de percussão (fumas de meia lua). Estes blocos såo chamados de
"etnb{¡rrados" pelos garaimpeiros e evidenciam oonglornerados diarnantifferos(IPT ß9{lVZ63).



FOTO 39 - Drusas de quartzo hialino fcmados no oøterdo da cascalheira. Os oistais de guartzo t&n a
forma de døtes de cão e constituern r¡rn dos minerais satélites (Tormas') para os garimpeiros

darcgão(2,63).

7 PRINCIPAIS RECT]RSOS MINERAIS

Este estudo procurou lerantar, de modo sistemiitico, os fatores geológicos e

geomorfológicos relacionados à formação dos principais bens minerais presentes tø ârea de estudo, com

ênåse àqueles hospedados na Fonnação Franca, destacando-se assim as argilas esræctíticas e os

diamantes.

Além desses bens minerais citados, afloram na área basaltos da Forrnação Serra Gera[ que

são utilizados para brila- Argilas quafemfuias das uárzeas dos rios, são utilizadas para cerâmica verrnelha

Cascalheiras cerrllzótcas são usadas para lasho de esfadas. Arenitos silicificados interhapianos da

Formação Botucatq são enpregados em calçanentos e revestinpntos (åctrradas). Arenitos da Fonnação

Pirambói4 para construção civil e furdição (Foto 18-pg.33). Vale rcssaltar também a presença de cianita

e rutilo, com certa abmdância entre os 'þsados" de alguns garinpos o que pode irrcentivar estudos

adicionais visando seu everitual aproveitarnento. No municþio vizinho ao de Franca (Capetinga), em

algrrns garinpos de dia¡nantes, o rutilo era e4plotado como subproduto. Sua comercialização cobriria os

custos de lawa (IPT 1990b). Pode-se tambem incluir as fontes termais existentes na região como oufto
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recurso mineral que necessiø de uma avaliação criteriosa Quanto ¿ slas, Waring (1965) destacou a

ocorrência de quatro fontes termais na região francan4 uma situada aproximadamente a l8 hn ao norte

de Franca (São Jorge), uma no vale de Ribeirão Ca¡roas e duas no mwricípio de Ibiraci (MG), senq

entretanto, fomecer sua localização exata

A seguir são feitas considerações mais detalhadas sobre as argilas esmer:títicas e os

diamantes, relacionados com a Formação Franca.

7.1 Argilas Esmectíticas: Aspectos históricos e generalidades

Bentonita é urna denominação genérica aplicada aos argilominerais consituintes do grupo

das montmorilonitas ou esnrcctitas.

O termo esmectita é derivado da palavra grcga "esmectos", significando sabão, e a saponita

foi o principal argilomineral a ser descrito como urna esrrrcctita por Constedt em 1788 (Ross & Hendricks

re4s).

As esmectitas compõem um gupo de argilominerais. Embora de composição química

diferente, do gupo das montmorilonitas, possuem o mesmo tþ de estrutura cristalina. Uma das

caracteristicas mais importantes desses argilominerais é a sua capacidade de adsorver molécrrlas de fuua

entre as folhas, produzindo e4panção acentuada da esfutura.

Em 1847, essa variedade de argila foi descoberta em Montmorilloru região de Vienne, na

F*ça e designada de monftnorilonita (Andrews 1992). As montmorilonitas são minerais semelhantes às

micas, mas com ligação rnais fraca entre as camadas. Esta característic4 e seu elevado grau de

substituiSo isomórfica facilitam a clivagem de suas partículas em meio líquido. Posteriormente em 1888,

na região de Rock River, próximo do Forte Bentoq no Estado de V/yoming (EU1ù, foi descoberta uma

nova va¡iedade de esmectit4 a qual foi estuda em detalhe por W.C. Knight, em 1898, e denominada

'tentonita", visto que a ocorrência estava localuada nas imediações do Forte Bentor¡ na referida região

(Lira Filho 1973).

Existem viír'ras definições na literatura para esses argilominerais. No Brasil, o terrno bentonita

tem sido empregado para designar qualquer rnaterial argiloso, com predominâ¡rcia de esmectþ

independentemente da origern Ross & Shannon (1926) com base nas ocorrências de bentonita em viírias

regiões do EUA associadas a alterações de material vulcânico, postulou a seguinte definição: "Bentonita é

uma rocha composta essencialmente por um argilomineral montmorilonítico forrnado pela devitrificação e

subseqüente alteração química de um rnaterial vulcânico, tuualmente um tufo ou cinza vulcanica".
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Grint, 1962 deliniu bentonita como um mineral industrial constituído por argilomineral

essencialmente do grupo das esmectitas, independentemente da origem ou do tipo de ocorrência

lVos EUA, utiliza-se o termo "terra fuller" para bentonita cálcica composta de diversos

argilominerais, com predominância da monûnorilonit4 nontronita caulinit4 atapulgita e ilit4 tendo como

cátions trocáveis o c¿ílcio e o magnésio.

Já na Inglatena, a denominação "terra frÌller" é empregada para indicar as argilas descorantes

e adsorventes que, no estado natural" ou após tratamento químico ou füico, tem a capacidade de adsorver

impuresas e c;orantes de óleos vegetais, minerais, gorduras e ceras.

Esses argilominerais pertencem ao grupo de silicatos lamela¡es ou filossilicatos. São

constituídos por duas carrndas (foltâs) de silicatos tetraéclricos com urn¿r c¿unada central octaédrica,

unidas entre si por oxigênios comuns às camadas, constituíndo camadas do tþ 2:1. As folhas tetraédricas

são conpostas por tetraedros contendo um átomo de silício circundado por quatro átomos de oxigênio,

enquanto, que ris folhas octaédricas são compostas de octaédros contendo um átomo de aluminio e/ou

nragnésio c/ou ftrro, circundado ¡nr seis grupos de hidroxilas (OIÐ. As camada^s ao longo de si mesmas,

ou sej4 nos eixos cristalograficos a e b, são constínuas, e no sentido perpendicular elas se ahernam de

forrna regular ou não, dependendo do tþ de argilomineral. (Figura t2-p9.70)

O silício (ou alumÍnio) dos tetraédros podem ser zubstituídos isomorficamente por alumÍnio

(ou silício); enquanto que nos octaédros podení haver substituição por alumínio, ferroo magnésio e outroso

isoladamente ou combinados. Quando as posições octaédricas estêÍo todas preenchidas, o argilomineral

tem estrutura crist¿lina na forma trioctaédrica conm a saponita, sauconita e hectorita. Quando as posições

octaédricas são preenchida em apenas dois terços de seu todo, a estrutura torta a forma dioctaédrica

como a montmorilonita beideleit¿, nontronita e volconscoíta.

A fórmula teórica dos grupo das esnrectitas é ALSiO* (OÐ.([LO), mas os argilominerais

naturais sempre diferem desta composição devido as substituições isomórficas. Por exenplo, urna

esmectita policæiônica pode ter uma formula estrutr¡ral ertre extremos dos minerais tipícos, denominando

um dado mineral corno membro da serie rnontmorilonita-beidelit¿ ou nontronita-beidelita(Quadro 5-

ps.72).
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FIGURA l2 - Diagrama esquemático da estrutura da esmectita (apud Grim 1968).
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As características fisico-químicas desses argilominerais lhes contèrem uma série de

propriedades importantes como a tixotropia a troca catiônica e a plasicidade, que determinam a sr¡rr

aplicação na lama de sondagens rotativas (tem como fiurção a sustentação clas paredes {o fi¡ro,

resfriamento da broca e meio de transporte p¿ìra os detritos resuhantes da ação da broca). para estas

finalidades a esmectita deve preencher as seguintes características: granulometria menor que 200 mesl¡

peso específico I aZ e viscosidade de 9 a 15 cp), nas formas de fi.rndição (tem finção de aglonnrante no

molde. Pa¡a esta finalidade pode ser empregada a esmectita sódica ou crá.lcica, desde que preencha as

características de resistência a verde: 3,45 a4,83 N/cmz ,3,syode umidade e no m¡áximo, ph entre I e l0 e
uma granulometria de 200 mesh), ou como clarificantes de óleos (tem como frrnção eliminar o miximo

possível de impurezas e corantes contidos em óleos vegetais, animais ou minerais. Para esta ûnalidade,

pode ser usada aryilâ natural ou artificialmente ativada).

Ainda pode-se citar a utilização da esnrectita na indústia de vidro utilizada na produção de

fibras de vidro, na indústria de produtos asfalticos é utulizada como carga para dff zuspensibilidade à

mistur4 na indústda cerâmica colno ligante, na industrialização da bonacha como carga inerte em nïNsas

especiais, em produtos químicos como vedadantes, etc. O Quadro 6-pg.73, apresenta os princþais usos e

aplicações das argilas esmectíticas.

As principais fornus de identifica¡ esses argilominerais são: aruilises de difração de raios X,

aftí'lise térmica diferencial, aruílises químicas, microscopia elehônica de varredura (l\ßV) e capacidade de

troca de cátions (CTC).

Dentre os diversos estudos sobre esses argilominerais, merecem destaque os autores: Ross &
Hendricks (1945), Grim (1962, 1968), Callière & Ilènin (1963), Millot (19&,1970), Vy'eaver & pollard

(1973), Souzn Santos (1975), C'rim & Güven (1978), Nemecz (1981), Velde (1985), Gomes (1988),

Charnley (1989) e Weaver (1959).

Os argilominerais aralisados, presentes tn área em estudo, estão relacionados aos basahos

alterados da Fonnação Serra Geral e aos litotþs da Forrnação Franca Os derranres estiûc quâs€ que

totalnrente alterados (Fotos 40 e 4l-pg.74), dificilnrente encontram-se rochas frescas. Apresentam cores

v'¿riadas desde esverdeada a avermelhada, até termos arroxeados, e exiban veios e fissuras preenchidas

por material de cor clara (caulinita), as vezes esverdeada (nontronita). Esse material alterado, argiloso é

composto por esrnectitaC50o/o), caulinita (4045%) e ilita (5-10%).



Esmectita Dioctaédrica (heptafillítica)

Montmorillonita (OH)¿Sls (Al:.¡¿ Mgo.uu)Oro

J
Naooo

Beidellita (OH)o (Sro¡+ Alr uo)Al¡.¡¿Ozo
ouJ

Ntu¿e
Beidellita (OÐo (Sio Alz)At¿.¿+Ozo

J
Nao.ø

Nontronita (OÐ¡ (Siz¡c Alg.ø)Fe3*a O2s

ouJ
Nao.oo

Nontronita (aluminosa) (OÐu(Sru:¿ Alr ø)Fe3*c:¿ Ozo

J
Nao.ø

Esmectita Trioctaédrica (octafillítica)

Hectorita (OÐo (Srs(Mgs:¿ Lro.ø)Ozo

J
Nao.oo

Saponita (OÐ¿ (Sizv Aloø)M&Ozo
ou .t

Naoø
Saponita (aluminosa) (OÐo (Srooo Alr:¿) (Mgrra Alo.oo)Ozo

J
Naoø

QUADRO 5 - Fórmulas para algrnrs membros do grupo da esrnectita. (mod de Ross and Hendricks 1945).
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Bentonita in

Ativada naturalmcntc

Rclinação. <Iescoloração, pLrnlìcação c cstabilização tle óleos
vcgctais c gorduras a¡rirnais.

Rehnação, descoloração e extração cle betume.

lim extintor tlc inoêntlit/agente aglomerærte para óleo na água.

Iìefinação, descoloração e purificação de óleos minerais,
gorduras cera-s e parafina/catalizador para "craking"de óleo.

Refrnação de vinhos e sucoVestabilizante da cerveja/punfìcação <la

sacarina e xaropes.

Catalisador/Portador de c¿talisador, inseticidas e frngicidaVCarg¿$, agentes

desidratanteJpurificação de água e adsowentes para materiais radioativos.

Pigmcntos para produção de papcl para lìrtocópias coloridas. Adsorção tlc
impuezas em água.

Rcgencraçâo de fluídos
orgânicos para limpeza
à scco.

L\mpeza e polimento/aditivos para lavegcm e agentes

de limpeiza e produçõo de sabão.

Fabricação de metlicamentos, base para cremes e

cosméticos e espessador e aglomcrantes.

Agentes aglonrerantes ¡xra pelotização de nrinério.

Construção de paredes e obras subterrâneas,

impermeabilizante em subsolo, agelte antifricção e

aditivo para cimento, concretos, e argamassa.

Plastifi cante de compostos cerâmicoyincremento de

resistência./agentes fl uxantes

Incremento da qualidade do solo, pelotização de ração

ânrmâl e tratamento de atlubo líquido.

Suspcnsão tixotrópico para limpeza de Íìuos,
impo-rneabiliza$o de parcdes e lubrifica{ão das brocas.

Agerte tixotrópico para cmulsão de material asfáltico.

Espessamento, tixotropizacão, estabilização e ag,entes

anti-endu¡ecimento para tintas, vernizes, material
filtrante, cimento im¡rermeabilizante, cera e adesivo.

Agentes aglomerantes de
a¡eias tle moldagens
especiais.

Agcntes aglomerantes ¡rara
moldes de a¡eia sintetcos

Agøte aglomerantes para
lançffnento da areia anidra

Ind. Prod. Alimcnticios ----+

Produção de Enxofre --------¡

Conscwação da Água e-------r

Florestas

Ind. de Oleo Mineral

Bebidas e Ind. do ---------r
Açúcar

lnd. Química

Ind. do Papel

Detergentes e -------f

Agentes de
Limpesa

Produtos Farmacéuticos

Produção de Minério

Constn¡ção Civil

Ind. Cerâmica

Horticultura e Agricultura

Ind. de Perfuração ----+

Exploraçâo de Material

Ind. dc Tintas e Vernizcs

Fundição

---|'

QIIADRO 6 - Principais usos e aplicações das argilas esmectíticas (baseado em O'Driscoll 1989, extraído de
Tanno 1995).



,õ
Ê

.*i,i t
FOTO 40 - Vist¿ geral do perñl de altoaçao deseirvolvido sohe roctras basáltie.s no Mcnro do Sapr::do

(7-48\.

FOTO 4l - Detalhe do aflordr¡renûo

anterior, destacandose o Lrasalto

alterado c¡nn veios esbnançiçados
de caulinita suþualeln
(hidrotermalisno).
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Na Forrnação Franca as camadris de lamitos e lamitos arenosos, sobretudo na sua porção

basal são cornpostos principalmente por argilominerais do gt¡po clas esmectitas, que em alguns casos

sofreram transfonnações em superficie para caulinita. A Foto 27-pg.49, mostra uma camada de

argilito/lamito da região de Resting4 onde estudos analíticos revelaram a presença de 100% de esmectita

(Quadro 2-pg.39).

7.1.1 Ambientes Geradorcs

As argilas esmectitas formam-se em condições diversas, associadas aos processos de

intemperísmo e alteração hidrotermal ou a processos sedimentarcs e diagenéticos. Necessitarn, como

elementos essenciais à sua fonnação, o silício e o alumÍnio ou ferro, magnésio, c¡ilcio e agua.

Os ambientes de geração desses argilominerais tem algumas caracteristicas particulares que

os tonulm de uma certa forma raros no contexto geológico do Estado de São Paulo, para jazinrcntos

econômicos.

Os grandes jazimentos de bentonita estão freqüentemente relacionados a leitos marinhos,

parecendo indicar que alteração de cinza vulcânica para bentonita é åvorecida quando a rágua tem

composição salina ou o clima for ¿írido/semi-¿árido.

As argilas esmectíticas do Wyoming ("bentonitas') tem sua origem da alteração 'Tn situ" de

cfurE:as vulcânicas. A idéia de v¿irios autores é que a transformação do vidro vulcânico para montmorilonita

ocorre simultaneamente ou logo após a acumulação das cinzas, constifuÍndo-se basicamente na

devitrificação do vidro natural dacftuae cristalização da montmorilonita

Assim conro as argilas do Wyoming, a grande maioria desses jazimentos econômicos

concentram-se do período Cretaceo a rnais novos. Em rochas rnais velhas a bentonita geralmente altera-se

pelos processos diagenéticos, sofrendo a perda de suas princþais propriedades, como alto Índice de

expansão e alta propriedade coloidal, vindo a denominar-se meta-bentonitas. A Figtua l3-pg.76,

apresenta a abundância relativa dos princþais grupos de argilominerais em lamitos frnerozóicos,

mostrando que a esmectita (montmorilonita) decresce em rochas nrais antigas, especialrnente no

Paleozoico. Alguns estudos (V/eaver 1959; Millot I9&, entre outros), demonstra¡am que a

transfonnação de urna esrectita diocøédrica para outros argilominerais, nulna seqüência de rochas

sedimentares em profundidade, independe do tempo ou idade geológica e parece ser urna firção do

gradiente geotennaf ao qual as rochas foram submetidas.
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FIGURA 13 - Abundância relativa dos principais grupos de argilominerais em lamitos
fanerozóicos (Blatt I 9g2).

De uma maneira geral os argilominerais podem ser gerados tanto intempericamente,

hidrotermalmente colno por processos sedimenta¡es e diageneticos. Entretanto, em relação à bentonita a
grande nraioria dos depósitos econômicos estão rehcionados com proc€ssos sedimentares em arnbientes

nìarinhos e lagunares. A Figura l4-pg.78, mostra as possíveis orþens das esmectitas nos diversos

ambientes sedinrentares.

As argilas esmectiticas também ocorrem em solos onde atuam as hidrótiseg e a drenagem é

basønte frac4 suficiente para que as soluções permaneçam enquanto a evaporação acontece, e as

concentrarrl São caracteristicas dos solos calcimórficos hidromórûcos de países quentes, onde a nr¡í

drenagem e a evaporação acumulam sílic4 o alumínio, o magnésio e muitas vezes o ferro, num meio

alcalino rico em ions Mg* e Ca* (Millot ß6/i).

Jackson (1959) relatou que a ação do intemperísmo sobne rochas de tþs variados, sob
condições de intensidade rnédia em climas temperados e drenagem moderad4 pode levar à forrnação de

argilas do gupo das esmectitas e que o caráter di ou trioctaédrico do argilomineral produzido deve-se, em
grande parte, à composiçâo da rocha nmtnz. As rochas basicas e ultraMsicas contém minerais

magnesianos" que tendem a gerar argilas trioctaédricas e minerais ferromagnesianos que tendem a forma¡
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argilas dioctaédricas. As rochas acidas, por sua vea que contém minerais ferromagnesianos, produzem

normalmente minerais contendo íons trivalentes, resultando na formação de argilominerais dioctaffricos.

Grim (1968) tambem aprescntou algumas generalizações possíveis sobre a formação de

argilominerais a partir de rochas basicas e ácidas.

As rochas básicas, sob condições de drenagem pobre ou de pequena quantidarle de chuva"

formam esmectit4 ao contrá¡io. em condições de drenagem boa ou chuvas intensas, quando r:r magnésio é

lixiviado, formam caulinita

As roctr,as ácidas que contém potrissio e magnésio, formam ilita e esmectita. Ser o conteúdo

de potríssio é baixo forma-se esmectit4 e se o conteúdo de magnésio é baixo, forma-se ilita. A remoção

rápida do potássio e magnésio conduz a fonnação de caulinita-

Millot (1970) trata os processos de forrnação de argilas segundo três frtores Msicos: herança

detrític4 transforrnação e neoformação.

No processo de herança detrítica a argila já existente na rocha mãe é apems remobilizada em

meios onde ela pennanece estável.

No processo de transfonnação, as argilas pré-existentes, quando submetidas à alterações

fisicas e químicas do nrcio, 'þrocurarn" uma nova forma estável através da perda de elementos

(degradação) ou do ganho de elementos (agradação). As esmectitas neste caso podem se formar a partir

da degradação de ilita biotita, vermiculita ou clorita

No processo da neoformação, os argilominerais são formados a partir da combinação dos

ions resultantes da ação do intemperismo sobre alguns minerais ou a partir da combinação de ions em

solução no ambiente de sedimentação.

Os ambientes de neoformação não coexistem com sedimentação detrític4 pois a velocidade

de deposição de partíct'las herdadas e a natwezz- das soluções desse meio não deixam lugar para um
fenômeno de sedinrentação quÍmica A presença de partíc,,I* d"ffii"as em algumas ocorrências de

esmectitas podem ser interpretadas como contribuições eólicas no processo de neofonnação (caso do

depósito de Resringa).

Jazirr¡entos de esmectitas podem tambem ser formados por processos hidrotermais, como é o

caso dos depósitos da Califomia (EUA), Japão, Itatia e Espanha. Possuem formas inegulares e penetram

nas rochas hospedeiras através de zonas hidroterrnalmente alteradas. Em geraf a forma do deposito é

controlada por zon¿¡s de falhas e jturtas, que permitiram o acesso de soþões hidrotermais.



FIGLIRA 14 - Esquerna mostrando as possíveis origens das esmectitas em ambientes
sedimentares (Chamley I 989).
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Nessas zonas de alteração hidrotermal, a formação de esmectitas é diretamente condicionada

pela composição e temperatura das soluções percolantes e ao tipo de rocha sobre a qual os fluídos

hidrotermais agem. É provavéI, que concentrações de alto magnésio poderiam gerar clorita, em vez de

minerais esmectiticos (Velde 1985). Neste ¡nesmo trabalho, o autor mostra que as argilas esmectíticas

podem também ocorrer associadas a processos de origem deutérica. A ocorrência de tais argilas, a partir

de minerais ferromagnesianos em rochas enrptivas parece estar relacionada à fase tardia de resfriamento e

tem sido considerada como um produto de equilíbrio na cristalização a condições termais acima daquelas

de superficie. Isto é comum em algumas ror:has extrusivas básicas nas quais as esmectitas substituem

olivinq numa matriz.vttrea inalterada. Nos basaltos da Bacia do Paraná tem sido registrada a ocorrência

de esmectitas resultantes de fenômenos de origem deutérica (Rüegg 1975, Roisenberg el al. 1984)

8.1.2 Principais Depósitos

Os mais importantes depósitos de argilas esmectíticas ao nivel mundial estão concentrados

nos Estados Unidos (800 milhões de ton.) e na C.E,I. (250 milhões de ton.), que detênr mais da metade

do total das reservas mundiais, avaliadas em cerca de 1.600 milhões de ton. (Tanno 1995).

A produção mundial de argilas esmectíticas em 1990 foi da ordem de 9,8 milhões de ton.,

sendo que os EUA participaram com32Yo, a C.E.I com 3ülo, a Grecia com 12o/o. A produção brasileira é

bastante inexpresiva" tendo representado apenas 1o/o do total mundial (Quadro 7-pg.79).

PALSES PROIIiCAO
l0'ToN Vo\

ESTÂIX)S TJNIDOS 3.1 l2 3l .8

C.E.I. 2.9ü) 29.6
(ìRECTA 1.2ü) 122
JAPAO 526 5A

TTAI,IA 220 ))
ALEMAMlA 2ü) 2.0

MEXICO 88 9

ROMENTA 80 .8

ARGENTINA 50 5

I]RASIL t4 I
OUTROS t.ff)4 to2
'TOTAL 9.794 lu)

QUADRO 7 - Proùção Mundi¿l de B€ntonita em I99I (DNPM 1992).
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No Brasil os depósitos mais importantes de argilas esmectiticas estão localizados na região

nordeste e em São Paulo (Figura l5-pg 82) Outras ocorrências, atualmente sem interesse econômico,

devido ao caráter restrito dos jazimentos ou à baixa qualidade tecnológica de suas argila^s, já foram

explotadas na década de sessenta. É o caso da região do Triângulo Mineiro, próximo a Sacramento, onde

diversas ocorrências dessas argilas foram parcialmente lavradas.

No nordeste, os depósitos mais expressivos estão localizados no município de Campina

Grande (PB), distrito de Boa Vista, e na região de Vitória da Conquista (BA). No Estado de São Paulo,

os jazimentos mais expressivos estão situados na região do Vale do Paraíb4 próximo a Taubaté.

As reservas brasileiras estão estimadas em torno de 53 milhões de ton. e correspondem aos

depósitos localizados nos Estados da Paraíb4 Minas Gerais e São Paulo (DÌ.IPM, 1991). O Brasil importa

ainda de outros países, como a Argentina (53o/o), México (25o/o) e EUA (15%). Em 1991, as importações

de bentonita foram em torno de 21.000 ton., sendo que o produto argentino foi comprado þreço medio

anual) a US$ l45lt, o mexicano a US$ 350/t e o americano a US$ 445lt (DNPM, 1992). Os Quadros 8-

pg.80; 9 e 10-pg.81, apresentam respectivamente, i$ reservas, quantidade produzida e o valor da

produção de bentonita no Brasil em 1995.

U¡TIDADE DA

TEDERAçÃO /
MTJNICÍHOS

QUAIITIDADE (tcn)

MEDIDA INDICADA INFERIDA

MINERIO CONTIDO
(tcn)

TEOR
(/o')

TOTAL 28.623.216 5.028.905 7U.782
BAIIIA 3.7M.192

VITORI.A DA CONQUISTA 3.704.t92

MINAS GERAIS &3.837 102.049 66.75()

SACRAMENTO 83.837 t02.049 66.750

PARAIBA 19.714908 4.746'5¡99 513.977

CAMPINA GRANDE I1.5ó1.908 4.746.599 513.977

CUBATI 8.153.000

PARANA 156.il0 46570 164.055

PONTA GROSSA 156. I l0 46.570 164.055

SAO PAT'LO 436/..169 133.687

TAI.JBATE 592.079 133.687

TREMEMBE 4.372.090

QUADRO 8 - Reservas Brasileira de Beffionita em 1995. (DNPM - DEM l9%).
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Notas:(C)-CorrccssiiocleIlwa;(R)-l,rrwaltLrclirrlent¡r.(l)-Mesnrauu<frcle.loco

cstoque tin¡l e iniûial. Quando negatila rcfnqsLntada sìtrc fnrcntqlses.

QUADRO 9 - c¡antid¿¡dc produzida & Bcntoruta cm 1995 (Fontc: DNPM-DEM . t996)

N,k. (1) V¿rl'r tinitario <lc Translì:rc'cia T¿xa M.xlio Combio@

QUADRO l0 - Valor dn produção de bentonirâ em 1995 (DNPM-DEM 1996)

7.1.3 Tipos de Depésitos

Na região de Franca e Pedregulho, ocorrem dois tipos de clepósitos de argilas esmectíticas.

residual e sedimentar, ambos no ânrbito da Bacia do paraná.

ø)- Os depósitos residuais estão associados à alteração dos derrames basálticos da Formação

Serra Geral, localizados nas porções superiores þ 1030m) da Serra da Faquinha -Morro do Sapecado, a

leste da cidade de Pedregulho (Fotos 39-pg67 e 4}-pg74)

IIF

nntn'.r1ld¡ IìËNr,ltlctADA ((1)

CONTIDO

NA

PRODTJ(T.

PRoDUçÃo

DF^sTINos DApRoDrçÃo

vnru.qÇÃo

D()

nsTü)rnì

CÐNI'IDO

NA

PRoI)IJC

rRcruuç.4<_l DFXTINAD,{S

AO

MERCATX)

vARÌAçAO

m
F^STOQUE

(l) 'IR.,TI)\M. '¡'R^\SI:. VI,NI)A (2) (l) (2)

't()t'Àr, t6ó.675 l{0.835 26.t22 (e{r2) 130.(xx) 122.9{8 7.052

PB(c) 145.ós2 t21.243 25.45<) ( r .050) lt6.2t2 109.200 7.O12

sP((') 21.023 t9.592 1.363 68 l3.7fl8 t3.748 4{l

UF'

VALOR DA PRODIJçÀO BRUIA VALORDAPIì.ODUçÃO
BENEFICIADA

TOlAI,GERAL

UNffÁFJO

(R$ /trxr)

TOTAL

(R$)
I.]NIIÁRIO

(R$/tør)

TO'TAL

(Rj$ )

R$ ustt

TOTAL ?8,92 775.787 lüt3l r3.430.459 14.206.245 l5.5{D.00t

PB 2eA2 749.0(A 102,38 I l.tì97.785 t2.&6.788 13.806.537

SP 19,ó5 26.783 I I I,lfi 1.532.()74 t 559.457 1.7(n.49
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FIGURA I 5 - Principais depósitos e minas de argilas esmectíticas brasileiras (mod. de Tanno 1995).

Os derrames parecem ter sido pouco espessos, possível decorrência do posicionamento da

região em áieas marginais da Bacia onde o vulcanismo foi menos intenso e parcialmente erodido em

relação às partes mais centrais.

A parte superior dos derrames apresenta aspecto rnelafi¡ico e contém normahnente grande

quantidade de material víreo. (Fotomicrogafias 9 e 10, pg.83 e.84). As esnrectitas encontradas nos perfis

de aheração pare€em ter sido formadas diretanrente dos minerais sílico-aluminosos þlagioclásios e

piroxênios) e da matriz vítrea

A hidrólise desses minerais origina a nontronit4 que se forma nos primeiros estágios de

alteração, na presença de um meio saturado e parcialmente confinado. Nos ambientes mais bem drenados,

sobretudo na parte zuperior do p".fiI, a esmectita é solubilizad4 hlberando a sílica e precipitando

corPostos fèmrginosos, principalmente nas fraturas e diaclases. Condições intempericas compatíveis a

esse processo geÉtico relacionanrse com alterações em clirna rárido. A mirrrìalizaçã'o é bastafie høoogênea,
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refletirdo nb só as caracterlsticas texhxais e mineralógiJas da rocha basáltica, rna.s tambérn a spernrposição

de prrocessos irrenpeicos oenozóicos, relacionados com a evohr$o geornorfológica da área

Situação senplhante ocorre nas rochas vulcânica.s de Sacranrento (MG), onde os processos

intempéricos levaram à fonnaçilo de depósitos inegulares de argilas nontronlticas. A presença de minerais

de neoformaçfü0, contro a c¿ulinita e nontronita em veios seccionando o material alterado do Morro do

Sapecado, é evidêrrcia de que soluções ricas em ions percolam as fissuras, vesículas e amígdalas da rocha

basáltica Esses locais representam condutos preferenciais de circulação, ûansporte e deposição de

rnaterial durante a alteração hidrotermal. Os veios caulinfticos oc,orrem ao longo de todo o perfil de

alteração, são poucos espessos e rnosham um certo paralelelismo entre si (Foto 40-pg.74). Essa

confgrração de veios e fissuras na rocha alterad4 tornou-se indicativa da existência de um processo

hidroterrnal (Veldq I 985).

FOTOMICROGRAI.'L{ 9 - Aspecto da rocha basáltica oom cristais (rþifømes) de plagiocLásio inalterado

trl), cristais s¡bhédricos de clinopiroxênio e/o¡ olivina argilizados (L50\. Nicóis paralelos.

AumentoS0X.

Segundo Mllot (1964), quando os flufdos hidrotermais são ¿ácidos e a percolação 'þr
ascênsr¡¡n" intensg chega-se por lixiviação completa dos cátions à fonnação de catilinita

b) Os depósitossedinæntares estão relacionados com a Forrnação Franca (C¡rupo São Bento),

correspondendo aos jazinæntos de Restinga e Pedregulho. Esta unidade contém e4pressivas carnadas de

lamitos constituídas predominantemente, por argilas esmectitícas que sofreram transforrnação em
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superficie, degradando-se para ilita e catrlinita A sedinrcntação dessa Fonnação é essencialnrente detrÍtica

com conûibuição aúlgerøzubordin¡a¡la (nooforrnação). A rocha lamítica moshou teores médios em tomo

de 49o/ode argþ 360/o de sihe e 16% de areia A mineralogia d¿ fração argila é, principatnente, esrnectitia

6A-5 5%), ihta (40W e caulinita (UlU/o), (Quadro 2'pg.39).

I J'
FOTOMICROGRAFLA l0 - Dealhe da foúo anteric, destaco¡rdo a matriz e a porøo vltrea intøsticial

(recristalizaÉo de argilominerais do gnryo das esmectiAs - es), em omtato cøn plagioclásio þl),
clinopiroxårio þx) e opacos. Nioóis paralelos. Ar¡nento 200X.

A caulinita é também fieqtlente nos lamitos ar€nosos e arenitos lamfticos. O microscópio

ele6ônico de rarredwa (MEV), rerælou dois tþs rnrfológicos: o primeiro tþ composto por pequenos

cristais pseudohexagonais que gradarn a Ínssns inegulares, e estariam associados ao aporte de

sedinpntos (detrlticos) à bacia de sedinrentaçåo, serdo portanto de origem detrtica. O segurdo tþ, de

orþem autígena é represerúado por placa.s hexagonais de maior tamanho, com aspecto de *acordeon"

(Fotomicrogafias 12 e l3-p9.87 e 88).
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FOTOMICROCRAFLA I I - Fratura suþaralela premchida por caulinita (ka), e esnect¡ta (es) I¡calment€
manchas fernrginosas associadas aos min€rais opacos e/ou ferronagnesianos (Za9). Nioóis

cruzados. Ar¡mento 30X.

Essas argilas esnrectfticas de orþem sedftnentar, foram analisadas por microscópio eletrônico

de rarredr¡ra (MEÐ, e apresentåram dois tþs morfológicos: o prireiro constituido de fir¡as placas de

bordos arqueados (detrltica-ocorrência de Pedregulho, Fotomicrografia l5-pg.90), e o segundo com

as¡recto esponjoso característico, seûFlhantes a åvos de nrcl (neofonnação - ocorrência de Resting4

Fotomicrografia 1,1-pg.S9). A área fonte seria rN rochas basálticaso evidenciado pelo tipo de argilomineral

dominarúe, pertencente à série isornórfica nontronita-beidelita

Segrrndo Mllot (19&),no processo de rrcoformação, os argilominerais säo formados à partir

da combinação de ions resultantes da alteraçãa de alguns minerais ou à partir d.r combinação de ions em

solução em ambiente de sedinrentação. Os anrbientes lacustres, principalnrnte enr regiões de climas áridos

a semi-áridos, são åvoráveis à fonnação de esnnectitas autfgenas. As ágt¡âs devem ser calmas e o afluxo

de ions predominante de Mg, Ca e Na Derrc-se salientar que, dwante o "lago Restinga", ainda havia

atividade vulcânico na região, o que túo descartâ contibuição hidrotermal na fonnação do deposito.

As carnadas lamltica.s correqponderiam provavelmente às ffcies rnais distais de leques

aluviais, estando associadas a processos de flrnros de massa @edregglho). Por outro lado, o depósito de

argilas esrnectlticas de Restinga, eståria relacionado a runa pequena bacia lacustre, onde predominavarn
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condições ambientais de baixa energia (decantação), permitindo a deposição de material mais homogênio,

essencialmente argiloso (Foto 27-pg.49).

Estudos de caracterização tecnológica desses sedimentos reelizados por IPT (1990a) e Tanno

(1995), demonstra¡am que depósitos de argilas esmectíticas de qualidade heterogênea e aproveitamento

econômico restrito no seu estado natural. Os depósitos argilosos estudados ocorrem nas iíreas de

Resting4 Pedregulho e Morro do Sapecado (Serra da Faquinha).

O jazimento de Restinga é constituído basicamente por rochas lamíticas, com composição

mineralógica da fração argila essencialmente esmectítica. Os ensaios realizarlos indica¡am que o material

apresentou Índices de viscosidade de acordo com o padrão estabelecido pela Petrobnás, indicando que

podera ter aplicações industriais, após tratarnento com ca¡bonato de sodio (barrilha), que a tomaná uma

argila sodica com propriedades tecnológicas semelhantes à de Boa Vista (PB), ou nrcsmo às importadas,

tradicionalmente empregadas como argilas expansivas em diversos setores indusriais. Pa¡a o uso como

argila descora¡rte de óleos vegetais, este rnaterial deverá sofrer ativação quÍmica (com rlcidos inorgânicos

fortes-¿ícido zulftrico), jâque in notura a sua atividade descorante é normalmente baixa.



FOTOMICROCRAFLA 12 - Mcroscopia eletrônica de vanedura (t"ßÐ. Caulinit¿ arÍigênica vermiformg ('acødoon"),

associada aos lamitoe da Forma$o Frane(Ll9)
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FOTOMICROGRT{FIA 13 - Microsoopia eletr&rica de varredura (À4EÐ. Caulinita autigênica vermifmrne, (vista lateral),

associada aos lamitos da Formago Frana(2.54)



FOTOMCROGAFIA 14 - Mcroscopia eletônica de varreó¡¡a (NßV). Esmectita autigênic4 e aspecto eqponjooo,

senrclhan¡es a'Þvos de mef'. Depósito de Restirry¿, Z5l).



FOTOMICROGRAFIA 15 - Microscçia eletrônica de r¡anedura (l\ßÐ. Esnectita d€fftica" omstihfda por finas placas de

bordos arqueadoq pres€rit€s nos lamitos da Forma$o Franca (Zü'I-9A.)
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O depósito de Pedregulho é constituído por lamitos ¿uenosos contendo aproximadamente

48Yo de argil4 36Yo de silte e 16%o de areia. A fração argila é composta por esmectita (-50%), ilita

(40%) e caulinita (-10%). Os ensaios revelaram índices de viscosidade abaixo do padrão adotado

(Petrobras). Este resultado preliminar indicq que o material analisado não poderá ser utilizaclo, no seu

estado natural. como argilas expansivas. As baixas viscosidades aparente e plástica podem ser atribuídas

ao alto teor de minerais não reativos (quartzo, goethit4 etc), podendo, eventualmente ter algum uso

indusrial, se submetido a processos de beneficiamento para eliminar esses minerais não reativos.

O deposito do Morro do Sapecado (basalto alterado), é composto aproximadamente por

42Yo de aryil4 52Yo de sifte e 6V' de areia. Os argilominerais presentes são a esmectrta(-50%), caulinita

(40%) e ilila (-10%). Os resultados de ensaios também revelaram índices de viscosidade abaixo do

padrão (Petrob,ras). Portanto o material não poderá ser empregado, no seu estado natural como argila

expansiva.

7.2 Diamantes: Aspectos históricos e generalidades

A região francana foi no início do seculo XVilI, transitada por bandeirantes, mineradores e

comerciantes, a caminho das miras de ouro situadas em tenitório goiano, propiciando os prinriros

núcleos povoadores da região. Historicanrcnte é um dos rnais antigos pólos produtores de diamantes do

país.

A tradição do comércio de diamantes deveu-se à colonia árabe que se fixou na região,

comercializarrdo sal e trazendo para Franca diarnantes garimpados no Triângulo Mineiro e no Estado do

Mato Grosso.

A prirneira descoberta de diamante na região ocorreu em Cla¡aval (M.G)., datada de 1835. Já

em 1850, outro achado foi nas proximidades de PatrocÍnio Paulista (Conrado l9S9). A descoberta dos

diamarites em Franca motivot¡ já no início do se.culo, a implantåção da indústria lapidária na região, que

passou a ser um dos nrais inportantes centros de lapidação do Pais, ftvorecida pela situação geognifica

que permitia o afluxo de gernas oritmdas de Minas Gerais, Goirás e Mato Grosso. O primeiro þid.irio foi

instalado em Franca em 1915, e era movido a pedal. Lapidacões com motores elétricos foram instalados a

partir de 1935, passando assi4 a ser um dos mais irrportantes centros lapidários do Pais (IPT 1990b).

Como toda indústria de lapidação brasileirq a atividade se caracteruava princþalmente pelo

autodidatismo de seus profissionais.
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As mesmas clificulcla<ies encontradas a nivel nacional para a coleta de informações estatísticas

(produção, qualidade, preços, etc), sã<l agravadas a nível regional, estimando-se que apenas 30%o das

ativiclades de produção, lapitlação e cornercio estejam ofic;ialttrente caclastradas.

Segunclo o Sumário Mineral 1987 <lo DNPM, a produção trrasileira estim¿rcla em 1986

alcançou 625 000 quilates, distribuidos confonne apresentado no Quadro l1-pg92.

Esados Produtores Lapidável Industrial Total por Estado

Minas Gerais t60 000 40.000 200 00()

Mato Grosso 50 000 250 000 300.00r)

Roraima 40.000 10.000 50 000

Bahia 30 000 l0 000 40 000

Outros* 30.000 s 000 35 000

total 310.000 3 15.00- 625.000

Nota - Outrosr: Goias, Mato Grosso do Sul, Pará, l)mana, Iìondônia c São Paulo

QUADRO t I - Produ$o cstim¡d.r dc diarncnte no Brasil (DNPM 198ó).

A produção de diamantes, oficialmente registrada no Brasil, apresenta uma distribuição de

50Yo de bruto lapidável e SU/o cle bruto industrial. A atividade garimpeira ainda responde pela maior parte

da produção, embora a lavra rnecaniiada tenha apresentado avanços nos últimos anos (Foto a2 - pg.95).

Levantamento realizado pelo f)epartamento Nacional da Produção Mineral-DNPlr4, em

1975, atualizado em198l, revela os dados estatísticos relativ<¡s a industria de lapidação em Franca"

conforme mcstra o Quadro l2-p9.92.

Ano Garimpos Regisfados Oficinas de Lapidação Iapidarios

1975 42 40 180

l98l 9 35 100

QUADRO 12 - Estrutura da produ$o dianwûífera ent Franca. (IPT 1990b)

Dados mais recente sobre as reservas, quar:ntidade produzida e o valor da produção cle

diarnantes brasileiro, rìo ano cle 1995, pode ser visto nos Quadros l3(pg.93) e l4 e 15(pg.9a). Observa-se

que o Est¿do de São Paulo não apresenta reservas significativas.



UNTDADE DA

TEDERAÇÃO /
MUNICiPIOS

QUANTIDADE (m')

MEDIDA INDICADA INFERIDA

MINERIO CONTIDO
(ct)

TEOR
(ct/m)

TOTAL 529.636..U7 15.61r.648 0,029 70.03ó.303 125.772.627

BAHIA 3.657.977 183.187 0,050

LENÇOIS 3.657 .977 183.187 0,050

MATO GROSSO 8.231.850 249530 0,030 l 1543.837 48.101.951

ARENAPOLIS 3.593.000 l3-5 090 0,038 4 472 000 17.600.000

ARIPUANA 23-5.08 t 9.638 0,041 264.815 421 867

NORTEI.,ANDIA 4 403.769 104 802 0,024 6807 022 30.080.084

MINAS GERAIS 517.680.941 15.177.913 o,429 58.492.#6 77..670.676

ALVORADA DE MINAS 74 300 l4 860 0,200

BOCAIUVA 91.593.335 8.930.962 0,098 I0.354.914 504.000

BOTUMIRIM 557.040 I I 1.408 0,200

CARBONITA 620.780 145.883 0,235

coNcErÇAo Do MATO
DENTRO

1.934.146 101.864 0,053 187.429

COROMANDEL 3.584.900 t00.377 0,028 701.600 207.400

CORONEL MURTA 282.880 I 901 0,035 60.320

COUTO DE
MAGALHAES DE MINAS

48.206 1.350 0,028

DIAMANTTNA 386.723.520 3 749 596 0,0t0 4t 604 779 54.709.337

GRAO MOGOL 1.097.746 t0l 656 0,093 800.825 299 359

ROMARIA t.483.224 74,161 0,050 3.073.900 20.081.725

SERRO 2s.724.353 796 734 0,031 I 769 019 t.808.535

VARGEM DA LAPA 3.956.-5 t I 1.039. r61 0.263

PARANA 53.079 1.018 0,019

TELEMACO BORBA 53 079 1.018 0,019

QUADRO 13 - Reservas Brasìleira & diamanre (DI.IPM - DEM, l9%).
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IIF

BRUTA(M3) BENEFICI^DA (d)

CONTITX)

NA

PRODI.]C.

PRODUçÃO

DES'IINOS DA PRODIJÇÃO

VARIAçÃO

DO

ESI\XìUì

cûNt'tDo

NA

PRODIJC.

PRODUÇÃO DES'TINADAS

AO

ÌVÍERCADO

VAruAçÃO

DO

F,sTü¡Jts

(l) TRÂTAlvt .TRANSF. vH\¡DÀ (2) (l) (2)

'roT..u- 83.638 t 0.173.753 I 0. I ó9.037 4.7't6 676.269 676.269 703.321 (27.0s2)

lvfl-( C ) 1.4t 8 88.q)1 83.991 4.716 2.tì8fi 2.8tttt 2.860 20

MC(C) 80.1 58 10.080.869 I0.0E0.8ó9 56.460 56.4ó0 83.599 (27, l 39)

PR(C) 62 4.150 4.1 50 59 59 59

'12(E) 616.862 616.1Ì62 6ß.A62

Notas: ( C ) - Conurisâo dc låwir (R) - I;rwa Rudimcrrtar (l) - Msrna unidâde do contido na Re.serva

Esto<¡ue hnal e inicial. Quando negativa represcntada cntre parLrlte*ri Zt¿-llÍs não erytx.ilìca<las @) -

QUADRO I't - Q.ranûdadc prodrzida dc diam¿ntcs cm 1995 (DNPM-DEM 199(r)

QUADRO 15 - Valor d¿¡ prod¡çâo de diamantes em 1995 (DNPM-DEM 1996)

Mdida (2) - Dferença arte

f)adm estimados.

UF

VAI-OR DA PRODUçÄO BRUIA VALORDAPRODUÇÃO
BENMCIADA

TOTALGERAL

UNITARIO

(R$ /cÐ

TOTAL

(R$)

R$ us$

TOTAL tt2.76 76.257.395 76.257.395 83.250.43 r

l\fG I10.69 6.249.557 6.249.557 6.822.661

NfT t04.72 3V2.43t to2.43l 330.165

72 I13.00 69.705.40ó 69.705.q6 76.@7.60s

Noln: (l) Valorruritariodelr¿ursferenci¿r LL-Ilfsnãoespecilìørdas. taxanrctliac¿unbialparacnmpra(R$/IIS$) =9.916
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FOTO 42 - Garimpo m aluviões atuais, mprqando demorûo hiffiulico o &aga de suoSo (Ribeirão São

Toné, mruricþ de Itirapuã (MG) - Folha Capetinga (IPT 1990b).

FOTCI 43 - Garimpo abandmado em terrap do rio Santa Bárbara. Nctar a degrada@o do terreno (2.63).
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Em 1987, estimava-se a existência de cerca de 150 garimpeiros na região francana com ulna

produção local de 1000 a 5000 clano de diamantes lapidríveis (lct : I quilate : 100 pontos : 0,2 g);

comércio de 50.000 a 80.000 ct/ano na Praça Barão de Franca; 5 empresas organizadas e v¿i¡ias oficinas

artesanais (80 rodas, 80 serras e 40 tomos), responsávei" pela lapidação de 10.000 ct/ano (Gonçalves e

Algarte, 1988).

A explotação de diamantes na região francana é conhecida de longa data. Tratâm-se de

garimpos rudimentares, sejam nâ prospecção, avaliação ou lawa dos depósitos, trazendo frequentemente

reflexos nocivos ao meio ambiente, inutilizando extensões consideraveis de terra e contribuindo para o

assoriamento dos ctrsos d'fuua e degradação no terreno (Foto 42-pg.95). Os depósitos são de pequeno

porte, lawados em períodos de maior ou nrcnor intensidade.

A prospecção de novos depositos é feita de modo enpÍrico, quase senpre ao lado de cavas

antigas ou em trechos de aluviões anteriornrcnte explotados, sendo comum mais de uma frse de

garimpagen¡ pois, ao lado de cavas antig¿rs com pilhas de cascalho já coberto por vegetação, foram

observadas cavas mais recentes. Na prospecção leva-se em conta os minerais satélites, 'Tormas", que

acompanham o diamante por similaridade densimétrica ou de resistência ao desgaste. A relação desses

minerais e a designação ¡la¿la pelos garimpeiros é apresentada no Quadro 16-pg.98.

As mineralizações estão associadas a aluviões atuais e terraços constituindo concentrações

secr¡ndárias, segundo o nrodelo de depósito de dianra¡rte reciclado. Os principais aluviões e terraços

dianrantÍferos estão distribuídos ao longo dos rios Canoas, Sapucaizinho e Santa Bárbara, onde se

verificam teores de 0,02 a 0,18 ctlnf , com cerca de 70 a80o/o de gerras @tchebehere et al. 1991).

Referências sobre as ocorrências diarnantíferas da região francana, incluem trabalhos de

Bardet (1977),Lerte d al. (1984), CPRM (1984), IPT (1990b), Ponçano et al. (1992), entre outros.

7.2.1 Contexto Geológico - Fontes do diamante

A á¡ea é ab'rangida por unidades frnerozoicas da Bacia do Paraná e em menor extensão, por

rochas do embasamento pre-carnbniano. Ambos os conjuntos são recobertos por depósitos sedimenta¡es

inconsolidados (eluvios, coluvios e aluviões), ta¡nbém potencial em termos diamantíferos. As rochas da

Bacia do Paran¡i são constituídas além de sedimentos, por rochas hísicas intn¡sivas e extrusivas.



FOTO 44 - Cam do ggimpo ativo da Fazcnda do Btro Prcto. O materi¿l do cm manm avermelhada

reftrese ao capearncnto ar€noso coluvimar, dificr¡ltando a erylm$o dæ nfi¡eis

ørglmerátioos (7.Ã5).

As unidades pré-carnbrianas afloram no exherno nordeste da área, juttto ao rale do Rio

Grarde. Pela posição estratigráfica são reñridas por algutts autores como Grupo Canastra (Barbosa et al.,

1970). hedominam quartzitos, quartzomicaxistos, micaxistos ftldspóticos, biotita e/ou npscovita xisto,

xistos granatlfenos, clorita xistos, n¡etabasitos, rnetauhabasitos, milonitos e cataclasitos (IPf, l98la).

Estas rochas são fortenpnte cizallrrdas e podem hcluir crisais de cianita epldoto, rutilo, turnalina,

fufu, estaurolita Sana¿a,etc, os quais são tanùém ohen¡ados na an¡{lise dos mirrerais pesados

presentes na Fomação Frarrca

A associafão secundária obtida pelo estudo dos minerais tan^sparentes e não micáceos'

constitui-se, pedominarúementg de cianilu, turmalin4 zfucÅo, estar¡¡olita, rutilo, nrlmúz epidoto,

gfluda, esfrlerit¿ e anatásio. A magnetita é o 'þesado" lnais abundanæ nas amosEas analisadas. Não fbi

obseruado, em nenlurna das armstras analisadas e ernrpnhum depósito da região, a ocorrêrcia de piropo

ent¡,e os satélites. Os Quadros 4 þg.51) e 16 (pg.98), mostram respec{iwmente a composição

minÊralógica dos pesados da Fonnação Franca e os princþis satélites dos gariryos de diamarrtes da

região francana
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Mineral ou rocha Jargão garimpeiro Fórmula química* ou curposi$o
química

Peso eçecífico

anat'ásio chumbada ou sencóna Ti02 3,9

alcedônia olho de peixe si02 2.,57 - 2,64

3ranila palha de arroz AlzSiOr 3,56 - 3,66

corindom €n¡pna AlO, 4-4,1

crisoberilo crisc*a BeAl¿Oc 3,75

ryidcfo esverdeada CazFeAlzO.H(SrzOÐ 3,35 - 3,45

go€thita (+ quartzo) canjica I-IFeO2 3,3 - 4,5

gorcerxita (+ godl¡ita) marumtÉ BeAl3 @O4Þ(OÐürO 3,04 - 3,r9

granada granada (src) A3B2(SiO4)3 3,5 - 4,32

ilmenita agulha ou fiindinho FeTiO: 4,7

itabirito lacre quartzathemdita

limcnrta feijão 2FezO¿.3HzO 3,6-4
magneüta cdir¡o de ftrro ou caboclo

lusfoso
FeFezO¿ 5,lg

manazita ogo (Ce,I-a, Y, ThXPOo) 4,6 - 5,4

çrartzo (cristaD dentÊ de cão ou crisøl sio2 2,65

rutilo ferragøn Tio2 4,18 - 4,25

Sílex caboclo ou caboclinho SiOz 2,65

hrmalina ou turmalinito Dr€tinhå (Na,Ca, Ð (Al, Li, Mg)
(Al,Fe,Mg)6 (BO¡)s (SreOtr) (OFÐ.

3,22

T-ATEDES(r978)

QUADRO 16 - Principais satélites do diamante nos g¡nmpos da região & Franca

Com relação às possíveis fontes que contribuiram isolada ou conjuntamente para os atuais

depósitos diamantíferos, observa-se que: cþ os diamantes são encontrados em aluviões de várzeas e

terraços; å)- dentre os garimpos visitados, parecem ser mais produtivos os instalados em várzeas; c)- a

garimpagem é mais intensa nos aluviões situados nos setores de planaltos rebaixados; e há também

garimpos no reverso do Planalto de Franca (evoluído a partir da Superficie do Japi), embora em menor

proporção. Estas observações são indicativas de uma proveniência de diamantes das porções planalticas

mais elevadas, passando por concentrações sucessivas através de processos fluviais.
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No que se refere à fonte primária cabe considerar os kimberlitos pré-carnbrianos

mineralizados. Estas rochas não foram ainda reconhecidas no Brasil, supondo-se sua existência em função

das próprias rochas originalmente detríticas, proterozóicas, portadoras de diarnantes. Em outros paises do

mundo, espe:cialmente na Plataforma Russa, ocorrem metakimberlitos, em geral diques, que apresentam

teores mais elevados que os próprios kimberlitos (IPT, 1990a). As rochas detríticas pré-cambrianas

(conglomerados), portadoras de diamantes, tem sido referido, como pertencente ao Complexo Fumas

(CPRM 1978); à base da Fonnação lbiá e as formações glaciais infra-Bambuí, das quais a Fomação

Jequitaí, por exemplo, é diamantifera (Tompkins &.Govaga 1989).

A Fonnação Aquidauana ab'range uma pequena faixa de exposição nas imediações do baixo

curso do riti das Canoas, com espessuras de até 50 metros (Soares et al. 1973). Esta unidade engloba

sedimentos essencialmente arÊnosos, diamictitos e lamitos subordinados, de cor avermelhada" depositados

em ambientu possivelnrente flúvio-glacial (Foto 1 7-pg.3 0).

A hipotese de ter a Formação Aquidauana contribuido para a mineralização dos garinpos da

região, deve ser considerada levando-se em conta a similaridade dos pesados desta formação e dos

satélites da região, ou sejanr, magnetitå" ilmenit4 rutilo, turmatina cianit4 nrcão, aruitasio, vesuvianita e

estaurolita-

Oppenheim (1936) apontou os sedinrentos glaciais do Grupo Tubarão como fonte secundiíria

dos diamantes da região do Tibagi (PR). Leite et al. (1984), relaciona¡am a ocorrência de diarnantes em

frcies conglomeníticas da Formação Aquidauana no Mato Grosso, localizado nas nurgens do rio Ágrra

Suja

Em termos de possibilidades dianrantÍferq a Forrnação Pirarnboia é descartavel, restando

apenas as ffcies conglomeraticas da Fonnação Botucatu. Vale ressaltar que na região de Romaria (MG),

onde afloram litotþs da Forrnação Botucatu, ocorre um conglomerado basal considerado diarnantÍfero.

Os trabalhos de campo na região, revelaram a ocorrência destas fácies na folha visinhâ (Capetinga) (Foto

19 pg. 33).

Barbosa et al. (1970), noticiaram a ocorrência de um possível kimberlito na Fazenda

Caxambu" situada cerca de 40 km a sudeste de Sacramento (MG). Se confirmado, será este o kimberlito

conhecido mais próximo da á¡ea de estudo, embora não tivesse sido mencionaÅa a ocorrencia de

diarnantes.

Ocorre tambenL na fu% uma enonne intn¡são de diabasio, conhecida como 'Sill Borda da

lvlata" (Soares et al. 1973), que tem grande importância para o estudo do diamante da região, ou seja:
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a) serviu como soleira, ou barrarnento rochoso dtuante o entalhe de cursos d' agua

condicionando o estabelecimento de níveis de base locais, e, conseqüentemente, a própria

deposição de aluviões, atualmente garimpados ou potencialmente explotável;

b) propiciou a formação de corredeiras, poços e "marmitas", ou sej4 um substrato irregular,

propício a nrccanismos de concentração e seleção de minerais pesados, inclusive o

diamante; e

c) pode ter atuado como "escudo" para eventuais diatremas kimberlíticos, devido a su¿t

grande esp€ssura (- l00nr) e ao li¿ttramento menos intenso, relativamente aos basaltos

da Fonnação Sena Geral.

Quanto aos basaltos da Fonnação Serra Geral, sua natureza não permite que tenham

potencial diarnantfero, pois a ocorrência de dianrantes so foi relatada em rilcalibasalto (Gold 1984, apud

rPT 1990b).

Do ponto de vista do potencial diamantÍfero alguns aspectos devem ser destacados com

relação a Fonnação Franca. Primeiramente. nota-se que as assembléias de minerais pesados, de suas

rochas conglomeraticas (auadro 4-pg.5l), são conpatíveis com os satélites dos diamantes da região,

zugerindo portanto que sejam fontes secund¡árias deste mineral. Em segturdo lugar, destaca-se a presença

de um microdiamante em lâmina delgada do depósito de Resting4 descrito pelo geologo Evaristo P.

Goulart @T, l98lc), corroborando que a Formação Franca possa hospedar diarnantes em suasfcies

conglomeraticas.

Observa-se também que algrms garirnpos e ocorrências diarnantÍferas estilo situados a oeste

das escarpas que limitam o Planalto de Franc4 no âmbito de terraços alwiais, o que permite supor que os

sedimentos da Forrnação Franc4 principalmente os níveis conglomeniticos, possam ser diarnantÍferos.

Nascentes dos rios francamente diamantíferos (Canoas e São Tomé), sih¡ados próximos a depósitos

conglomeráticos da Fomração Franca, localizados na Serra de Franc4 junto a rodovia Franca-Ibiraci, é

åto basønte sugestivo para indicar possível contnbuição destes sedinrentos para os depósitos

diarnantÍferos atuais.

Ocorrem tarnbem nø ërea, os sedimentos cenozóicos, incluindo depósitos eluviais, aluviais,

coluviais e de tálus, que podem apresentar potencial diarnantÍfero, principalnrente os aluviões e os terr¿ços

fluviais de toda ráre4 os quais estão sendo garimpados ah¡almente.

Os terraços se dispõem em patanures situados em tomo da cot¿ 710 rn São constituídos por

depositos conglonreníticos, com espessuras geralnrente entre 20 e 40 centÍnptros, raramente atingindo um

INSTITUTO DE GEOCIÊNCI/i.S - USI,
BlBl-lol-tcA
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metro. As cascalheiras são cornpostas geralmente por clastos de quartzito, laterit4 quartzo, etc. As

estruturas sedimentares são ra¡as (imb'ricamento de seixos - Foto37 na pg.66). Em alguns locais são

observados blocos de quartzito com nnrcas de percução ("emburrados"), indicando faixas de ah¡ação
_L 

:,.1 1 .

hidraúlica mais intensa" em canais favoráveis à seleção mineralógica e consequentemente acumulação de

minea¡ais pesados, os quais se associam elevados teores de diarna¡ltes (Foto 38-pg.66).

As cascalheiras dos terraços são geralmente capeadas ¡nr solo coluviona¡ (marrom

avermelhado), maciço, mascarando a forma original rnais plana dos terraços, dificultando o seu

reconhecimento em fotos aereas l:25.000.

Os coluviões tarnbém não apresentam potencial diarnantÍfero; constituem-se em depósitos

mais espalhados por toda a iárea, recobrindo as rnais variadas formas de relevo e tþs de rochas, até

nrcsrno aluviões. Quando espessos, constituem obst¿ículos à exploração dos níveis conglomenâticos

dianwrtÍferos sotopostos (Foto 44-pg.97)

Os depositos de talus oconem nos sopés das serras e morros mais elevados, constituídos por

detrítos conglomeníticos, com cliístos grossos. Não apresentam interese econômico para diamantes.

Alguns autores (i.e. Torrpkins & Govaga 1989), têm considerado como fonte primária dos

pláceres e paleopliáceres brasileiros, os kimberlitos proterozoicos intn¡didos nos crátons do Amazonas e

do São Francisco, atribuindo aos eventos glaciais superimpostos a dispersão de diarnantes. Todavia, tendo

em conta o aporte detrltico de diamantes a partir de alguns termos n¡dáceos da Fonnação Franca- as

fontes primárias para as areas diarnantÍferas do nordeste de Estado de São Paulo podem esta¡ vinculadas à

elevação dos arqueamentos regionais, ou sej4 a flexura de Gioânia e o Soerguimento do Afto ParanaíbA 
¡

possíveis alojadores de corpos kimberlíticos e lamproíticos mineralizados, passíveis de terem seus ,

conteúdos diamantíferos remobilizados p¿ra o domÍnio sedimentar da Bacia do Parana.

Neste sentido, rebaixamento cronoestratignífico da Fonnação Franc4 na região, i.r,pli*

tarnbenu direta ou indiretamente, em uma reavaliaçäo prospectiva para os bens minerais associados,

princþalnrcnte o diamante e as argilas esmectíticas.

No caso do diarnante aluvionm, tendo cÆmo fonte intermediária os sedimentos da Fornração

Franc4 a genção primaria da mineralização teria o limite tenporal m¡iximo no Cret¿áceo Inferior,

desconectada" assirn, do evento tectono-magnriítico posterior relacionado com o soerguimento do Arco

do Alto Paranaíba Uma possível origem prirniria a ser investigada na região pode estar relacionada aos

kimberlitos e lanproítos associados ao final do nrag¡natismo Serra Geral
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8 CONCLUSÕES

Os dados geológicos e analíticos obtidos neste trabalho, analisados de maneira integrada

permitem às seguintes conclusões que se segue:

ø/- Revisão do posicionamento estratigr¿ifico dos sedimentos suprabasálticos

Os estudos realizados na borda nordeste da Bacia do Pa¡aná, nas folhas tle Franca e

Pedregulho-SP, enfocando os sedimentos suprabasálticos, até então considerados ora Baurg ora ltaqueri.

A revisão do posicionamento estratigrafico destes, permitem considera-los corno seqüência únicq inserida

no Grupo São Bento (Cretaceo). Propõe-se aqui, para esta seqüênci4 o status de Fomação, ou sej4

Formação Franca, visto que são atendidos os requisitos para proposição formal desta unidade

estratiglíûca

å/- Reconhecimento das litofücies da Forrnação Franca.

Na Formação Franca, podem ser reconhecidas quatro litoficies: rudácea (Frácies A),

psamitica (Fácies B), lamítica (Fácies C) e pelÍtica (Fácies D).

c,)- Natureza sedinrentologica da Formação Franca

Trata-se de unra seqüência exclusivamente detrítica imatura incluindo desde termos

conglomeráticos até fácies essencialmente argilosas. Predominam rochas arenosas de granulonrctria e

selecionarnento variado, maciças, rararnente estruturadas, imaturas (mineralogicamente e texturalmente).

São freqüêntes a presença de conglomerados polimíticos (clastos de até 20 cm de diâmetro) e arenitos

conglomeráticos. Intercalam-se, comumente, bancos de lamitos arenosos e lamitos e mais raramente

argilitos.

d)- Características mineralógicas e texturais dos sedimentos da Forrnação Franca

As características mineralógicas, textwais dos sedimentos da Fomração Franca indicam que

estes se fonnaram em condições paleoclirnlticas riridas a semi-¡iridas, onde constata-se a existência

freqüente de clastos instáveis em climas mais úmidos (feldspatos e basaltos), estratos de natureza

arcosiana, presença de argilas esmectíticas, tanto na forma de matriz quanto constituindo camadas

argilosas nrais puras e a presença de ventiåctos, considerados indicativos de clima quente e seco.

e/- Ambientes de Sedimentação da Formação Franca

A associação frciológica desta unidade caractenza-se, preferencialmente, pela deposição em

a¡nbiente de alta energi4 típico de sistemas de leques aluviais, envolvendo principalmente depósitos de
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fluxos de massa (facies A), secturdariamente depósitos de canais (facies B) e lençóis de escoamento (åcies

C) e lacustres (åcies D).

.l)- Potencial Mineral da Fonnação Franca

No tocante ao çrotencial mineral da Formação Franc4 destacam-se as argilas esmectíticas e

os diamantes. A revisão do posicionamento estratþiífico desta unidade implic4 de certo modo, também

na reavaliação prospectiva para os bens minerais associados (argilas esmectíticas e os diamantes).

¡r- Tþs de argilas esmectíticas nos sedimentos da Formação Franca

Na região francarur ocorrem dois tþs de depositos de argilas esmectÍticas, classificados de

acordo com sua gênese: sedimentar e residual. Dessa forma a prospecção de depósitos de argilas

esmectíticas de natureza sedirnentar na região deve ser analisada sob esse novo enfoque. A Fonnação

Franca cont:im importantes camadas de rochas lamíticas correspondendo aos depósitos associados a

fluxos de lama (argilas de natureza detrÍtica, ocorrência de Pedregulho) e a bacia lacushe (neofonnação,

ocorrência de Restinga). Tais depositos embora estejam inseridos na nrcsma seqüência diferem

texturalmente e mineralogicamente. No c¿rso do deposito de Restinga provavelnrcnte ocupou

embaciamento mais perene, propiciando a açã.o mais efetiva de processos de decantação, não se

descartando o eventual aporte de soluções de natureza hidrotermal.

å/- Oconência de esmectita formadas pela alteração dos basaltos

Trata-se de depósito residual esta associado à alteração (hidrotermalismo e intenperismo)

dos derranres basáhicos da Forrnação Serra Geral, localizado no Morro do Sapecado (Sena da Faquinha),

a leste da cidade de Pedregulho. O material aherado é composto por 42Yo de argþ 52o/o de silte e 60/o de

a¡eia. Os argilominerais presentes são a esmectita (70-80%), caulinita (20-30%) e ilita (0-10%).

f- Consequências na interpretação dos recr¡rsos minerais devido a interpretação da Forrnação

Franca corlto geneticamente relacionada ao Grupo São Bento

A colocação da Forrnação Franca no Cretiíceo lnferior, não ahera as stras

interpretações paleoambientais, sendo que as formas dos jazimentos esperados continuam

relacionados a paleolagos Qtlaya lake) asnciados a þues aluviais. Por outro lado, a proximidade

no tempo, dos processos sedinrentares da Formação Franc4 com o evento magntítico Sena

Geral, bem como as características texturais e mineralógicas do depósito de Resting4 inserido

nesta seqüência" sugere a influência da contemporaneidade vulcânica na gênese desses depósitos

(i. e. eventual contribuição hidrotermal).
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l/- Oconências diamantíferas relacionadas a geomorfologia

Tratam-se de depositos de pequeno porte, lawados em forma de garimpos rudimentares e

baseados na experiência dos garimpeiros. Entre os danos que causam ao meio ambiente incluem-se a

degradação das terras, tomando-as impróprias para atividades agropecuårias e o assoriamento dos cursos

d'água. As principais ocorrências estão associadas aos sctores de planalto rebaixados topograficamente,

ao longo dos rios Santa B¡írbara Sapucaizinho e das Canoas. lncluem garimpos nas várzeas e nos baixos

terraços. Nas v¿árzeas, os conglomerados aluviais diamantíferos são compostos principalmente por seixos

c blocos de diabasio, basalto, quartzitos, quartzo e arenitos, bem arredondados. Nos terraços, os

conglomerados têm espessuras inferiores a 1,0 n¡ apresentam seixos bem arredondados de quartzitos,

quartzo e canga limonÍtica e são capeados, geralmente, por colúvios arenosos mÍrrrom-avermelhados,

friáveis, com estnrtura maciça e espessuftrs de até 8,0 m. Ocorrem dia¡nantes pequenos, de boa qualidade,

em geral bem anedondados e com superficies foscas. Em menor número são encontrados diarnantes

maiores, amarelados ou com imperfeições.

*/- Possíveis Fontes do diamante

Entre as possíveis fontes do diarnante francano incluem-se a Fonnação Franca (a mais

provável), a base da Formação Botucatu e a Fonnação Aquidauana. Fontes primárias não podem ser

descartadas. As áreas-fonte destas formações sedimentares, por sua vez, situam-se em tenenos pre-

Cambnianos adjacentes, expostos à erosão durante o Paleozoico (Flexura de Goiânia) e no Mesozoico-

Cenozóico (Soerguimento do Alto Paranaiba). As fontes primarias podem esta¡ vinculadas à evoþão

desses arqueanrentos, que são possíveis alojadores de corpos kimberlíticos e lamproíticos mineralizados,

passíveis de terem seus conteúdos diamantíferos remobilizados para o domínio sedimenta¡ da Bacia do

Para¡la.
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ANEXO 1

MAPA DE PONTOS DD AMOSTRAGEM E DDSCRTÇÃO GEOLÓGrCA (1:100.000)



Mapa de Pontos de Amostragem e Descrição Geológica
das Folhas de Franca e Pedregulho - SP.





ANEXO 2

MAeA GEoLócICo E nRTNCIPATS OCoRRÊNcns MINERAIS (1:100.00)



Mapa Geológico e Principais Ocorrências Minerais
das Folhas de Franca e Pedregulho - SP.





ANAXO 3

ANÁLIStr GRANULOME,TRICA DA FRAçÃO TOTAL



-t------- ______+
Análise GranuÌométrica por pipetagem e peneiranento

+------- ___+
Amostra: Z-2A

+------ ______-l-
Peso tot.al iniciaÌ : 38.91g peso de seixos = 0.009
Peso total f inal 39.059 Fat.or de correção 1.00+------- *__+

pesos porcentagens retidas
simpJ_er acumul_ada

granuì-ometria
(mm) (f i ¡

2.830-2.000 -1.0
2.000r-1.410 -0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0. 500-0. 354 1 . 5
0.354-0.250 2 .0
0.250-0. 177 2 .5
0.171-0.r25 3.0
o.725-0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
o.062- 0.031 5.0
0. 031-0. 01 6 6. 0
0.016-0.008 7.0
0.008-0.004 8.0

(s)
2, AI
1/ 15
0, 91
1, 53
?,05
3, t5
3, 10
2,92.
3,30
2,-lo
I,39
2, 55
2,06
1,30
1, 0B

6,I'l
2,94
2,33
3,92
q. aÊJ, ¿J

B, 07
'7 ,94
7 ,48
B, 45
6, 9r
3,56
6r 53
5,28
3,33
2,'l'7

10, o1
12,96
15,29
19,2I
24, 46
32t52
40, 46
4't ,94
56,39
63,30
66,86
''t3 , 39
'78,61
82,00
B4 ,'16

0 . 004 >9. 0 5, 95 I5,2 4 gg, gg
+--- _____+

eo se i xos 0.00 % silte : 17.90
% grânuJ-os 10.01 eo argi la : 15 .24
eo areia : 56. B5

+----- _______+
Classificação de Sìrepard (1954): areia síltica.{.----- _____+
Parâmetros estatisticos de Fo.l_k & Ward (1957)
Diâmetro Médio 3.48 areia nruito f ina
Desvio Padrão 3. 4 3 nruito pobremente seleci orraclo
Assimetria
Curtose

: 0.21 Assimet.ria positiva
: ! 0.91 mesocúrtica

1m

60

8so
40

æ

n
10

iE simptes

l-+ acumulada

-1.O Ð.5 0.o o.5 1.0 1.5 2.O 2.5 3.O 3.5 4.O 5.O 6.0 7.O 8.O >90



-+---*-- _____1_
Análise Granul-ométrica por pipetagem e peneiramento

+----- ______+
Amostra: Z-16

+------- _____+
Peso total inicial- 29.51q peso de seixos 0. 009
Peso totaL final 29 .1.39 Falor de correção t . 02

granulometria
(mm) (f r )

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.3s4 1.5
0.354-0.250 2 .0
0.250-0.n1 2.5
0.171-O.I25 3.0
o.r25-0.088 3. s
0. 0B B-0 .062 4 . 0
0.062-0. 031 5. 0
0.031-0. 01 6 6.0
0.016-0. 008 1 .0
0.008-0.004 8.0

pesos
(s)
0,00
0, 01
O,04
0, 04
0,16
O,'7 4

I,'13
I,'72
1, BB

2, 5'7

2t40
0, B1
I,95
0, BB

I,'/3
),69

10,78

porcentagens retidas
simpler acumul-ada

0r 00
0,03
0,I4
0,I4
0, 55
2, 54
5, 94
5, 90
6t 45
B, 82
8,24
2.t78
6, 69
3t02
5, 94
5, B0

3] ,0r

0, 00
0,03
0,1,'7
0, 31
0, B6
3, 40
9,34

r5,24
2r,7 0

30,52
38,'16
4r, 54
48,23
Ê1 atr-JLraJ

5'l ,79
62,99
99,99

% silte 2I.46
% argila 37.01

seixos 0.00
grânu.Ios 0.03
areia 41.50

+---- ______+
Cl.assjficação de Shepard (1954): areia argiÌosa+--- _____+
Parâmetros estaLísticos de Fol_k & Ward (1957)

o
'ó

o'o

ô'o

Diâmetro Médio =
Desvio Padrã<r
Ass imet r ia
Cur tose

5.4 1 silte médio
2.84 muito pobremente seÌecionado

-0.09 aprox_imadamente simétrj-ca
0.5tJ mu j Lo plat j cúrtica

fm

iri=-;''pË i

^--t-_ acunrulada j

10

-1.5 -1.O Ð.5 0.o o.5 LO 1.5 2.O 2.5 3.O 3.5 4.O 5.0 6.0 7.O B.O >9.O {ft}



-t-------- _____+.
Análise Granul-ométrica por pipeLagenr e peneiramento

+------- ____+
Amostra: Z-I1

+------- ___+
Peso total iniciaÌ : 50.48q peso de seixos
Peso total final_ 49.95q Fator de correção

0.009
1.01

granulometria
(nun) (f i )

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
r.470-1.000 0.0
1.000-0.71 0 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1.s
0.354-0.250 2.0
0.250-0.171 2.5
0.171-O.r25 3.0
0.r25-0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
0.062-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 1.0
0.008-0.004 8.0

< 0.004 >9.0

pesos
(s)
otlg
0,2I
0,23
0t52
7t54
4, 4'l

70 ,'Ì I
1 ,44
3, BB

2 ,19
1, 58
0, 64
I, 45
1, 03
0,12
1 , ??

11 / 33

porcentagens retidas
simpler acumulada

0,38
0, 42
0, 46
It04
3,08
B, 95

2r, 44
IA, Bg
'7,J]
5r 59
3,I6
I,28
2,90
2, 06
I,44
2,44

22, 68

0,38
0, B0
I,26
2,30
5/ 3g

14,33
35,78
50t61
58, 44
64,02
6'7 , rg
68, 41
'71. , 3'7
'7 3, 43
'74,8'7
-Ì 1 ?)

99,99

eo seixos 0.00
eo gl ånuì os 0 . B0
eo âr€iâ : 6'7.61

+------ _____+
Cl-assi f i cação cle Sheparcl (1954 ) : areia argi losa

l'---- -- 
''-- 

------l-
Par:âmeLros e.statisticos cJe For-k o wará (1957)

9. silte 8.85
å argiJ.a - 22.68

3.-16 areia muito fina
3.08 muito pobremente selecionado
0.69 Assimetrj a muito positiva
0.60 muito pì_aticúrtica

Di ânre t ro Mécl i cr

Desvi o Paclrão
Assinretria =
Curtose =

I
Ilrml ;1 .;ø .-

BO

70

60

8so
40

30

n
'to

o

i¡¡ie - .-;þ; 
I

;--û- _ -_acumulada ;

-1 .5-1 0Ð5 00 0.5 1.O 1.5 2.O 2.5 3.O 3.5 4.O 5.O 60 7.O 8.O>90 (n)



+------- ___.f
Anal-ise Granul-omet.rica por pipetagem e penei_ramento

+------- ___1,
A¡nostra : Z-I8

+------- ____t-
Peso total- inic.ial:3137 . 13g peso de seixos = 268 .669
Peso toLal finaÌ :3030.36g Fator: de correcao: 1.04-t-------- ____t_

granulomet¡ ia
(mm ) (fi)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
r . 000-0. 71 0 0. 5
0.710-0.500 1.0
0. 500-0. 354 1.5
0.354-0.250 2.o
0 .250-0 . n1 2 .5
o.1'71-O.125 3.0
0.r.25-0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
o.062-0.031 5.0
0.03.1-0.016 6.0
0.016-0.008 1.o
0.008-0.004 B .0

< 0.004>9.0

pesos
(s)

44 t 56
34 ,5'l
15,36
13,06
33,03

r02, r'l
2't5t79
282,1 O

245, B3
2.6r,79
209 ,7 2

116,00
1Bg,?_7
I2B,2g

66, O"l

101,40
643 ,'t 5

porcentagens retidas
simples acumul-ada

1, 6I rt67
r,25 2, U'7

0r 56
ot4'l
r,20
3 ,1O
9, 99

I0,24
B, 90
9, 46
'l ,59
4 ,20
6 9,')

4, 65
2,39
3t6'7

23,3r

3, 42
3, B9
5r 09
8 ,19

IB ,'t 8

29,01
3't | 9I
4'7 ,3"7
54,97
5g, r'Ì
65, gg

1Ot63
'13 , 02
16, 69
99,99

+------- _____1_
i, .seixos B . 87 !, si.Lte - IS . 91
1. granuìos: 2.6I ,r; argila: 2I .24
i ar_eia 5l.31

-t ------- __________.t.
Classifjcacao cle Sl-reparci (l 954) :ar:eia argitosa

+---- ______t-
Paramet.ros estal_ j-sticos de Fol-k & Warcl (l g57 

)Diametro Medio: 4.21 sil_te grosso
Desvj o Padrac.¡ = 3. O0 muil_o pobrerrrente sel-ecionaclo
AssinreLria
Cu¡ tose

= O .42 assimetr ia muito posi tiva
0. 61 muito pl aticurt j,ca

1m
90

80

70

60

ñso
40

30

n
10

0

I simples

-+- act¡mulada

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3o 35 4o 5.0 6.0 7.0 6.0 >9.0

(n)



+------- ____j.
Análise Granul-ornétrica por pipetagern e peneirarnento

+------ ____+
Amostra: Z-20

-f--- _____+
Peso total inicial 37.169 peso de seixos
Peso total final 36.549 Fator de correção :

0.009
r .02

granul ome tr i a
(nm) (f j )

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.O00 -1.0
2.000*1.410 -0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.'/10-0.500 1.0
0.500-0. 354 1 .5
0. 354-0.250 2.0
0.250-0.177 2.5
0.171-0.125 3.0
0.I25-0.088 3.5
0.088-0.062 4 .0
o.062-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0.01 6-0.008 7.0
0.008-0.004 8.0

< 0.004 >9.0

pesos
(q)
0r 9B
1, 56
1,18
1, 59
2, 93
3, 90
4, 50
2,33
l, 35
I,3?.
I ,26
O,''l4
1, 95
0, BB

1/ 15
1,18
-1,-Ì4

porcentaqens retidas
simpler acumulada

2, 6B
4,2'l
3,23
4,35
8,02

r0, 6't
12,32
6,38
3, 69
3t6f
3,45
2, 03
5,34
2, 4I
3, 15
? 12

21,I8

2, 68
6, 95

10, 1B
14, 53
22,55
??'-)a
-)J, ¿.L

45, 54
5r,92
55,61
59,22
62, 61
64 ,'Ì O

70,03
12, 44
75r 59
18,92
99, 99

å sei xos 0.00 o
'ó

-o

silte I4.12
å gr:âr'iul os 6.95 argila : 2I.IB
å areia 51 .14

+----- _____-l^
Cl.assificação cle Sheparcì (.l954): areja ar:gj..losa't'--* _____+
Parâmetros estat.isticos de F,c¡lk & Vrtard (19S7)
Diâmetro Méclio
Desvio Paclrão
Assinrel-ria
Crl r tos e

3.38 areia muito fina
3 . 55 nui to pobrenrerite sef ec_ionaclo
0. 4 B Assimetria mu j.t.o posi tiva
0.61 muito platicúrtica

(fi)



+--- ___+
Análise Granul-ométrica por pipetagem e peneiramento

+--- ___+
Amostra: Z-23A

+--- ____+
Peso total- iniciaL 40.00g peso de seixos : 0.00q
Peso total final 38.259 Fator de correção : 1.05+---- ___+

granuì-ometria pesos porcentagens retl-das
(mm) (fi)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
1.410-1.000 0.0
1 .000-0.71 0 0. 5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1 . 5
0.3s4-0.250 2.0
0.250-0.177 2.5
0.171-0.I25 3.0
0.I25-0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
0.06? -0.031 5.0
0.03r-0.016 6.0
0.016-c).008 7.0
0.008-0. 004 B. 0

(q)
0, 0-l
0, 00
0,03
0/ 06
0,28
o, 62
1, B0
2, 63
3, 40
4,38
3, 65
I, 4I
3,30
\, 5'l
1, B'7

0,15
72, 43

0, 1B
0,00
0,08
0r 16
0t13
I, 62
4, -lI
6, BB

B, B9
11,45
9,54
3, 69
8,63
4,10
4,89
I,96

32, 50

simpJ-el acumul-ada
0r 1B
0, 1B
0,26
0, 42
1,15
2 ,'7'7
7,48

14, 35
23,24
34, 69
44,24
4'7 ,92
56,55
60,65
e,5, 54
61,50
99, gg

e. silte 19.58
e. argi J- a 32 . 50

% seixos
eo grânulos
e" areia

0. 00
= 0.18

47 .14
-t---- ____l_

Classificac;ão de She¡rarcì (1954): areia ar:g.i.l_osa
l"----- _____+

Parânretros estatist-j,cc_rs cle foLk & Ward (1957)
Di.ânretro Médio =
Desvic-r Padr ão
AssilneLri a
Cur tose

4.95 silte grosso
2.'78 muito pobrremenLe selecionado
O.29 Assinretria positiva
0.57 muito platicúrtica

1m

r50

(fl).t.-r -1.0 -0.J 0.0 0.t ¡.0 t.t 2.0 2.5 3.0 3.5 .1.0 -1.0 ó_0 7.0 t.0 >9.0

I



+------- ___+
Análise Granul-ométrica por pipetagem e penei-ramento

+---- ___+
Amostra: 2-238

+------- ____+
Peso total- inicial : 53.13q peso de seixos 0.009
Peso total final : 51.659 Fator de correção 1. 03+------- ____+

porcentagens retidas
simpì er aculnul-ada

0,'12
2,28
1, B0
1, 30
1, B0
2, 59
5, 52
'l t2B
B,'l'7

12, 45
Ir, 46
5, 61
7, 55
2,15
7 ,96
r, gg

24, r6

granuJ-ometria
(mm) (f i )

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-r.4r0 -0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0. 500-0.354 1 .5
0.354-0.250 2.O
0.250-0.171 2.5
0.171-O.725 3.0
o.I25- 0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
0.062-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0.01 6-0.008 7.0
0.008-0.004 8.0

< 0.004 >9-0

pesos
(q)
O,37
1r 1B
0r 93
0, 6-l
0,93
7,34
2, B5
3 t'16
4,53
6, 43
5, 92
2, 90
3, 90
I, 42
l, 01
1, 0:l

12, 48

0,72
3, 00
4,8o
6,I0
'l ,90

1O, 49
16,01
23,29
32, 06
44,5r
55,9-l
61,59
69,r4
'7r,89
'73,84
'15, 84
99,99

eo seixos 0.00
eo grârrulos : 3.00
"o are1a 58.59

+--- ____f
c lassi f i cação cle sil'reparcì (l954 ) : a¡:eia ar:gil c¡sa+--- ______+
Parânretros esl-atísIicos cie liolk & I/üar:d (1957)

% silEe 14.25
t argila 24.16

4.34 silte grosso
3.12 muito pobremente selecionado
0.35 Assimetria muito positiva
0.70 platicirrtica

Diâ¡netro Médio
Desvio Padrão
AssinreLria -
Cur bose



+---- ______+
Aná,li-se Granul-ométrica por pipetagem e peneirament.o

+------- _____+
Amostra: Z-23F

+--- _____+

Fator de correção : 1.03
Peso total inicial = 32.22c¿
Peso total f inal_ 31.38g

Peso de seixos 0.009

porcentagens reti.das
simplel acumul-ada

granulometria
(mm) (f i ¡

' A.ooo-2. B3o -1 .5
, 2.830-2.000 -1.0
, 2.000-1.410 -0.5

7 .470-1 .000 0.0
' 1. ooo-0.710 0.5

0.710-0.500 1.0
! 0. 500-0. 354 1 . 5

0.354-0.250 2.0
0.250-0.171 2.5
0.171-O.t25 3.0
0.r25-0.088 3. s
0. 08 8-0 .062 4 . 0
0.062-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 "Ì .o
0.008-0.004 8.0

pesos
(s)
0,00
0/ 00
0r 00
0/ 00
0, 13
1, 09
2, gg

2, B0
2t69
3r 1B
2, 4I
O, 82
4, 05
3,19
a cat
L¡ JJ

1, 38
4, 06

0/ 00
0, 00
0,00
0,00
0, 4r
3tA'l
9, 53
8,92
B, 57

10,13
J ,68
2, 6I

12, gr
r0,7'l

O t LJ

4, 40
12,94

0,00
0, 00
0,00
0,00
0t4I
3, B9

r3, 42
22,34
30,91
41, 05
48,73
5r,34
64 ,24
'14, 4r
B2ì66
B'/ ,06
99t99

e. seixos = 0.00 % silte 35-12
eo grânuJ-os 0.00 eo argila : 12.94
eo areia 51 .34

+--- ______+
Classj.ficação de Sheparcl (1954): areia siltica

+--- ____t_
Paråniet.ros estatistjcos cle Folk & Ward (Igbj)
Diâmetro Médio = 4.23 silte grosso
Desvio Padrão 2.s4 muito pobremente selecionado
Ass imet r ia
Curtose

O .28 Assimetria posit i-va
0 .19 pJ-aticúrtica

-l
I

1æ

.1.5 -1.0 -O.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.O 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 LO >9.0 (ft I



+--- ___+
Análise Granulo¡nétrica por pipetagem e peneiramento

+*-- ___+
Amostra: Z-24A

+------ ______+
Peso total inicial 42.98g peso de seixos
Peso total final- 4I.22q Fator de correção :

pesos porcent.agens retidas
simple: acumul_ada

0. 00q
1 .04

granulometria
(mm) (f 1)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
7.4r0-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0. 500-0. 354 1 . 5
0.354-0.2s0 2..0
0.250-0.171 2.5
o.I't1-0.r25 3.0
0.r25-0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
o.062- 0.031 5.0
0.031-0.'016 6.0
0. 01 6-0.008 7 . 0
0.008-0.004 8.0

(s)
0r 00
0r 00
0,00
0,06
0, 31
1r 16
2, 60
2, 68
t q,1

2,95
. l:ÔL, Ja

0, 91
3, 05
3, 53
3,'19
1; 6o

73, 49

0, 00
0,00
0,00
0,15
O,'Ì5
2, BI
6r3\
6/ 50
6,23
'7,16
6,II
2,2I
'7 ,40
8,56
9/ 1g
3, BB

32,73

0, 00
0,00
0,00
0r 15
0, 90
3,1r

IO,02
I6, 52
22,7 6

29, gr
36,03
38,23
45, 63
54,20
63,39
6'7 ,2'l
99,99

"" seixos
, ? grânulos

¿--=a¡¡r. - e. areia

Desvio Padrão
Assimetria
Curtose

2.84 muito pobrenente sel,ecionado
-0.09 aproximadamente sjmétrica
0.59 muito platicúrtica

= 0.00
= 0.00
= 38.23

% silte
å argila

29.O4
32 .13

+----- ___+
c,lassificação de sheparcì (1954): areia sittico argil-osa

't ---- ____+
Parâmetros estatísticos de Fol-k & Ward (1957)
Di âmetro Mécìio : 5 . 33 sl l te médio

60

8so
4
30

n
10

o



-t'--- ___+
A¡iál-ise Granul-ométrica por pipetagem e peneirarrrento

+------- _____+
Amostra: 2-36A

+----- _______+.
Peso total inicial_ 32.31g peso de seixos
Peso total- final : 31.34g Fator de correção

0.009
1.03

granulometria
(mm) (f r )

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1 .0
2.000-r.4r0 -0.5
1".410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0. 500-0. 354 t" . 5
0. 354-0.250 2 .O
0.250-0.171 2.5
0.171-0.725 3.0
0.I25-0.088 3. s
0. 0BB-0. 062 4 . 0
0.062-0.031 s.0
0. 031-0. 01 6 6. 0
0. 01 6-0. 008 1 .0
0.008-0.004 8.0

< 0.004 >9.0

pesos
(s)
0, 00
0,00
0r 05
0,30
7,3'7
2,11.
2.t34
1, 35
0, BB
0, B0
0,1 6
0,3B
I ,20
0,44
Ur l¿
?.,30

76, 34

porcentagens retidas
s impJ- er acumul-ada

0r 00
0,00
0rI6
0r 96
4,3'7
6,13
'l ,4-l
4 ,3I
2, BI
2, 55
2, 43
I,2I
3/ B3
7.,40
2,30
'7 ,34

52,14

0r 00
0,00
0r 16
7,12
5, 49

12,22
19, 69
23,99
26, B0
29,36
3I ,'l B

32¡99
36, 82
38,23
40, 52
4'l , 86
99, 99

å sei xos 0. 00 å sil-te : 14. 87
eo argiJ-a 52.14eo grânul-crs 0.00

eo areia 32 .99
{----- _____+

cla.ssi-f i.cação de shepard (1954 ) : argira arenosa+--- ______+
Par:âmetros estatisLicos de FoLk & I¡rlard (1957)
Diâmetro Médio
Desvio Padrå<¡
Assinretria
Cu rLose

6.05 sil.te fino
3.24 muito pobremente selecionado

-0.75 Assimetria muito negativa
0.57 muito platicúrtica

I

.]

G.
o\



Análise Granuf ornétrica por pipetagern e peneiramento

Amostra: 2-368
+--- ___J.

Peso total- inicial : 29.9Iq peso de seixos = 0.00q
Peso total fi.nal 29.099 Fator de correção 1. 03

granulomet.ria
(mm) (f i ¡

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.s
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1.5
0.354-0.250 2.0
0.250-0.171 2.5
0.171-O.725 3.0
o.I25-0.088 3.5
0. 0BB-0. 062 4 . 0
0 .062-0. 031 5. 0
0.031-0. 01 6 6.0
0.016-0.008 7.0
0.008-0.004 8.0

< 0.004 >9.0

pesos
(s)
0, 00
0,00
0r 00
0, 01
0r 09
0,21
0, BB

I,2-Ì
r, 4r
I, 61
I,36
O, 62
3, 65
3, 58
3, -19

2, 40
8,15

porcentagens retidas
simpì-er acumulacla

0r 00
0,00
0, 00
0,03
0, 31
0r 93
3, 03
4,3'7
4, B5
5, 53
4, 68
2tr3

12, 55
12,3r
13,03

R ?q
28,02

0, 00
0, 00
0,00
0r 03
O,34
I,2"1
4,30
B, 66

13,51
r9, o4
23 , ''12

25,85
38r 40
50,70
63, -13
-lI , gB

99,99

% silte 46.r3
eo argiJ-a 28.02

+-r--- -----+classif,icação de shepar:d (1954): silte ar:giì.o arenoso+--- ____+
Parâmetros estatísticos cle Folk & Vüard (1957)
Diâmetro Médio = 5.69 sitte médio
Desvio Padrão : 2.s4 muito pobremente sefecionado

eo sei xos 0.00
e. grânulos 0.00
% areia 25. 85

Assimetria
Curtose

-0. 15 Assimetria negat.iva
O.-lI pl_aticúrtica

i (f¡l

_l



-f--- ______+
furálise Grariul-ométrica por pipetagern e peneira¡nento

+--- ______+
Amostra: Z-36C

+--- _____+
Peso tol-al- inicial 4I .92g peso de seixos = 0.009
Peso total- final 4I.B9g Fator de correção 1. OO

granulometria
(mm) (f :i. ¡

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0. 354 1 .5
0.354-0.250 2.o
0.250-0.171 2.5
0.171-0.125 3.0
0.r25-0.088 3. s
0.088-0.062 4.0
0.062- 0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0. 01 6-0.008 7. 0
0.008-0.004 8.0

< 0.004 >9.0

pesos
(s)
r, 54
2,30
r, 40
1, 65
2', B0
4, 6I
5, 6'7

3,34
7 ,90
7 ,29
0, B6
0,50
I,''ÌO
l-, Bl
1, 68
7,'79
'l ,05

porcentagens retidas
simpler acumulada

3, 68
5, 49
3,34
3,94
6,68

11,01
13r 54

'7 ,97
4, 54
3,08
2, O5

I,19
4, 06
4 ,32
4, OI
4,?-l

16, B3

3r 68
9,7-l

12, 51
r6, 45
23, 13
34, I4
4'7 ,61
55,65r
60, 1B
63,26
65, 31.

66, 5I
'7 0, 57
14, Bg
78,90
83,17
99,99

% sil-te 16.66
"o arglla = 16.83

eo sei.xos = 0.00
å qrånuJ-os 9 .I1
eo areia = 57.34

+ ---- ___+
Classificação de Sheparcì (1954) : areia argilosa+--- ______+
Parâmetros estatisticos de Folk & Ward (195?)
Itj-âmet_ro Méclio 3.2I areia muito fina
Desvio Padrão 3.55 mui Eo pobremente sel-ecionadoAssimet-ria 0. 4 9 Assimetria muito positiva
Curt_ose 0 .16 platicúrtica

(fi)



Análise Granulornétrica por pipetagern e pe'eiralnento

Amostra: Z-3BC
+-------

P,eso total inicial
Peso total final

32.I49 Peso de
31.48q Fator de

SC]-XOS
correção

0.00q
I.02

granulometri a
(mm) (f i )

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000*1.410 -0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0. 354 1 .5
0.354-0.250 2.0
0.250-0.171 2.5
0.I11-0.I25 3.0
0.I25-0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
0.062-0.031 5.0
0. 031-0. 01 6 6. 0
0.016-0.008 1.0
0.008-0.004 8.0

< 0.0114 >9.0

pesos
(s)
0,1'2
0, 05
0,05
O,22
1r 33
3r 68
6,22
4,I4
1 ,92
1r 1B
0, BB

0, 4J
1/ 05
0, BB

r, 34
0, gg
6, 96

porcentaqens retidas
simpler acumul.ada

0,38
0r 16
0,16
O, -10

4,22
7I, 69
79,1 6
13,15
6,10
3, -15

2 ,80
I, 49
3,34
2, B0
4,26
3tr4

22, r7

0,38
0, 54
0,-Ì0
I, 40
5, 62

11 ,37
31 ,0'7
50,22
5€,,32
60, 07
62, B-l
64,36
6'7 ,69
'7 0, 49
14,-15
'7'l , Bg
99,99

% seixos =
% grânulos
o-é arela :

+---

0.00
0.54

63 .82

o
b
o
ó

si lte
argila

13.53
2.2 . 11

Classificação de Shepard (1954) : areia argilosa
Parâmetros estatÍsticos
Di.âmetro Médio
Desvio Padrão

de Fol k & I¡üard ( 19S7 )

areia muito fina
muj-to pobrenrente sel_ecionado
Assimetria muito posi tiva
muito platicúrtica

3.73
3.10

Assimetr:ia
CurLose

+ ----

: 0.68
0. 59

i

l t-
I

@

I

':: I



+------- ___+
Analise Granulometrica por pipetagern e peneiramento

+------- ______+
tunostra:Z!{-11

+---- ------l-Peso total_ inicial_: 33. 7 99 peso de seixos 0 . 0Og
Peso totaL final 34.689 Fator de correcao: O.g-t+------- ____t-

granulometria pesos porcentagens retidas(¡run) (fi) (q) simpÌes acumul-ada4.000-2.830 -1.5 o,2L 0,61 0,612.830-2.000 -1.0 0,14 0,40 1,012.000-1.410 -0.5 o,0B 0,23 r,241.410-1.000 0.0 0,10 Ot2g 1,531.000-0.710 0.5 otlg 1t41 2,g40.710-0.500 1. O 7, 04 3, 00 5 t 940.500-0.354 1.5 1,86 5,36 11,300.354-0.250 2.0 r,15 5,05 16,350.250-0.ú1 2-5 2,42 6,98 23,33o.r11-o.r25 3.0 3,86 11,13 34t460.125-0.088 3.5 4t52 13,03 4-t,4g0.088-0.062 4.0 3,O2 B,1I 56,200.062-0.031 5.0 5,25 15,14 77,340.031-0.016 6.0 z,-tg B,O4 -79,38
0.016-0.008 1 .O Lt-t} 5,13 84,52
0. 008-0. 004 I.0 t , 03 2, g-Ì B-t , 49< 0.004 >9. 0 4,34 12 t 5r gg t gg-t-------- ________+

.: se-l_>íos = 0.00 I sil-te : 3I .29
¡ argila: 12 . 5 1

granuì-os= 1 . 01. arel ct 55 . 19
+.------ ______*+
Classif icacao de Shepard (1954 ) : areia si_ltica-l-------- ______ 

t_Pararnetros e.statjstjcos cle Fol-k & Warcl (195?)
Diarnel-ro l'1edio: 4 . J.1 sill-e grosso
Desvio Padrao : 2.40 lnuito pobremente sel_ecionaclo
Assimetrj.r 0. 30 assimetria muito positiva
Curtose 1.11 rnesocurtica

----+

f simples

-.- acumulada

100

90

80

70

60

4
30

s

2.5

(n)

10

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.O 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 >9.0



+---- _____+
Análise Granulométrica por pipetagem e peneiramento

1.------ ___+
Amostra: ZW-24

+------- _______+
Peso total inicial : 39.91q Peso de seixos 0.00q
Peso total final 39.019 Fator de correção I.O2

+------- ______+
granu Iome t:: i a

(nun) (fi)

Di ånìeLr:o Médi.c.r
Desvio Padrão
AssimeL-ria
(lurLose

pesos
(q)

porcentagens retidas
simpler acumul-ada

4.000-2.830 -1.5 0,00 0,00 o, o0
2.830-2.000 -1.0 0, 00 0, o0 0, oo
2.000-1.410-0.5 0,00 0,00 o,o0
1.410-1.000 0.0 0, 01 0,03 0, 03
1.000-0.710 0.5 0,72 0,31 0,33
0.'710-0.500 1.0 0,70 L,'79 2,13
0.500-0.354 1.5 2,52 6,46 8,59
0.354-0.250 2.0 3,42 B,-t't 17,35
0.250-0.111 2.5 3,15 B,O'7 25,43
0.17]-0.I25 3.0 2,''t6 ?,OB 32,5C)
0.125-0.088 3.5 1,84 4,12 31,22
0.088-0.062 4.0 0,'t'7 r,9-t 39,20
0.062-0. 031 5. 0 2, 85 7 | 31 4 6, 50
0. 031-0 . 01 6 6. 0 3,72 9, 54 56, 04
0.016-0.008 1.0 4,32 7r,O-t 61 ,r7
0. 008-0 . 004 B . 0 3, 62 g,2B 1 6,39

: { -'---o--Yll-l- -_n_'-1'_ _3j:_'}_____ 
ee ' ee

---+
e¿ seixos = 0. 00 e. silte 31 .20
e. grânulos 0.00 9o argila : 23. 61
å areia 39.20

+--- ___+
Class j f icaç:ão de Shepard (1954 ) : areia sil ti ca

+*---- ___1-
Parâmetros estatisticos de FoIk & Ward (1957)

5.19 silte nrédio
2.14 muÍto pobremente selecionaclct

-0.07 aproxinradamente simétrica
0. 5B mui tc¡ pìal-j cúrtica



Anal-ise Granul-ometrica por pi-petagem e peneiramento
+------- ___l-

Amostra:ZW-26
+------- ___+
Peso total_ i¡ricial: 34 .99q peso de seixos 0 . OOg
Peso total- final- 35.03q Fator de correcao: 1. O0+------- ___l_

granuJ-ometria porcentagens reti-das
(mm) (fi)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
1.410-1.000
1.000-0.710
0.710-0.500
0.500-0. 354
0.354-0.250
o.250-o.771
o .T't't -o . r25
0.125-0.088
0.088-0.062
0.062-0.031
0.031-0.016
0.016-0.008
0. 008-0. 004
< 0.004

pesos
(s)

0,00
0, 00
0, 00
0, 05
0,1'2
0, 69
2t94
2,59
2t'76
2,15
1,l-8
0, 68
3,50
3,04
3, B4
3, 15
8,34

simples
0, 00
0, 00
0, 00
orI4
0r 34
r, g'l
8r 39
I ,39
'l ,gg
6,I4
3,37
Ltg4
9t99
8r 68

ro, g6

8, gg

23,8I

acumul-ada
0, 00
0, 00
0, 00
o, 74
0, 49
2, 46

10, B5
r9,24
26, 12
32,26
35,63
37 ,5'l
41 ,56
56t24
6'l ,20
16,19
gg, gg

0.0
0.5
1.0
1.5
2.O
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

>9.0

+----

?. seixos = 0.00
l, granuJ-os= 0.00
I areia : 37.57

'i: sil-te : 38.62
t, argiJ-a= 23.81

----+Cl-assif icacao de Sheparcl (1954 ) : siÌt.e arenoso+------- ___________+
Parametros est_atisticos de Folk & Ward (1957)
Di-ametro Medio: 5.14 sil-te medi<>
Desvio Padrao : 2.i'r muito pobremente seleci-onacro
Assimetria -0.06 aproxi_madamente simetrica
Curtose 0. 58 muito platicurtica

100

f simples
--.- acumulada

2.5

(n)

80

70

60

Æ

30

n

s

>9.0

10

-1.5 -1 .0 -0.5 0.0 0.5 t.o 1.5 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0



+------- _____+
AnaLise Granul-ometrica por pipetagem e peneiramenLo

Peso t.otal- inicial-: 32 .9Og peso de seixos
Peso totaL fina-L 32.29g Fator de correcao:

granulomet ria porcentagens retidas
(mm) (fr)

0.009
7..02

------+

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1 .0
2.000-1. 410 -0.5
1.410-1.000
1.000-0.710
0.710-0.500
0. 500-0.3s4
0.354-0.250
0.250-0.r't1
0 .71't -0 .725
0.125-0.088
0.088-0.062
0.062-0.031
0.031-0.016
0.01 6-0.008
0.008-0.004
< 0. 004

pesos
(s)

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
ot02
o,22
1,06
l, B0
3,25
4,90
4, 69
2,16
3, 60
1, B1
r, 92
1, 60
c 

^aJ, ¿t)

s imples
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0,06
0¡ 68
3,29
5t51

10, 07
15tI7
I4t52

6, 69
11,15
5, 61
5,95
4,96

r6, 2g

acumulada
0, 00
o, oo
0, 00
o, 00
0,06
O,'14
4, 03
gt60

79t61
34t84
49,3'l
56r 05
61 ,20't2tBI
79,'76
83 ,17
99, gg

0.0
0.5
1.0
1,5
)(l
)\
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

>9.0

selxos 0.00
granulos: 0. 00
areia 56.05

\

¿

(

----;-;,;;"-:-;; 
;;---------+

r argila: 16.29

Cl-assificacao de Shepard ( 1954 ) : areia siltica-l'---*--- ________.1
Paralnetr:os estatisticos de Folk & hlarcl (1957)
Dia¡netro Med j.o: 4 .63 sil,te çJrossoDesv,io F'adr:ao = 2 .49 mui.to pobremente sel ecionacro
Ass.imetr_ia O.52 assirnetria muito positiva
Curtose = 0. B0 p.l_aticurtica

I simples
---- acumulada

2.s

(n)

1æ

70

50

30

s

>9.0

n

-1 .5 -1 .0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1 .5 2.O 3.0 3.5 4.O 6.0 7.O 6.0



"t-------
Ana-l ise Granulometrica por pipetagern e peneir:amento

Amostra: zw-32
+--- - --- --
Peso total
Peso tota.l

inicial-: 30.BBg
f inal- : 31.30g

Peso de seixos 0.009
Fator de correcao: 0.99+---

grarrulometria
(mm) (fi)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
1.410-1.000
I . 000-0.71 0
0.710-0.500
0.500-0.354
0.354-0.2s0
0.250-0.I11
o .71't -o .I25
0.125-0.088
0.088-0.O62
o.062-0.031
0. 031-0. 0t 6
0.016-0.008
0.008*0.004
< 0.004

s ei-xos

Asslmetria
Curtose

100

90

pe sos
(q)

0, 00
0, 00
0r 00
0, 00
0, 02
0r 06
o,52
0r 89
1r 3B
') ')q- t -r
2,85
2,0'7
6r 05
3,09
2,54
rt69
l tBg

simples
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, O6
0,19
)., 66
2,84
4, qI
1 ,19
9, 11
6, 6r

19,33
gtB"l
9t1,2
5r 40

25 ,27,

acumul-ada
0,00
O, 00
0, 00
0r 00
0r 06
o,26
rt92
4,'l 6
g, rJ

16,36
25, 46
32t08
51,41
6rt28
69,39
74t'lg
gg, gg

porcentagens retidas

0.0
0.5
1.0
1.5
2.O
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
?n
8.0

>9.0

0.00 1 si.Lte : 42.12
: argila: 25.2fgranul-os: 0.00

arel-a 32.08
-t.------- ___________-l
classi-f icacao de shepard (1954 ) : siÌte argii-o arenoso

I ------- _________1
Parametros estat j sticos de Fol,k & War cì (1957 )Di,a¡netro Mecìio: 5 . 41 si_l_te rnedio
Desvio Padrao = Z.38 muito pobrement.e sel_ecionado

0.22 assimetria positiva
0.63 rnui_to platicurtica

I simples
*+- acumulada

2.O 2.5

(nt

80

70

50s

30

n
10

-1.5 -1.0 {.5 0.0 o 5 1.0 1.5 3.O 3.5 4.0 5.0 7.O 8.0 >9.0



+------- ___-t-
Analise Granulometrica por pipetagem e peneiramenLo

+------- ___+
Amostra:ZW-36

Peso total inicial_: 32.329 peso de seixos 0.OOg
Peso total- finaÌ : 31.0Sg Fator de correcao= l_.04+------- ___{.

granulometria
(mm) (fi)

4 .000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.s
1.410-1.000
1.000-0.710
0.710-0.500
0.500-0.354
0.354-0.250
o .250-0 . 111
0.).'77 -0.125
o.725-0.088
0.088-0.o62
0.062-0.031
0.031-0.016
0.01 6-0.008
0. 008-0.004
< 0. 004

pesos
(s)

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,06
ot21-
o, 62
o, g1

7,11
1, B5
3,33
3t46
l,60
2, 07
r,'lg
1r 36
6,13

porcentagens
s imples

0, 00
0r 00
0r 00
0, 00
0r 19
0, 68
2tOO
2, go
3,1'l
5, 96

1,0 ,1 2
11r 14
24,48

6, 41
5,'73
4,39

2r, 61

ret idas
acumul-ada

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0r 19
0, B7
aoaLtAt

5, 67
g,44

15r 39
26,12
31,26
67,'14
68t2r
'13 , 95
79,33
99, 99

0.0
0.5
1.0
1.5
2.O
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
't.o
8.0

>9.0

0.00 î: sil-te : 41 . 06
t argila: 2I.61

i

+------
Cl-a.ssif icacao de Shepard (1954 ) : silte arenoso

J.------- ___+
Pararnetros es t_atisticos de Fol- k & Ward ( 1 957 )
Di-ametro Medio= 5.26 sil-te medio
Desvio Padrao : 2.3s muito pobremente ser-ecionacro
Ass j-metria 0.34 assimetria muito positiva
Curtose O.76 platicurtica

I simples
--.- acumulada

i seixos
granulos= 0.00
are]-a 31.26

1l

i

ir
I

I
ir

100

æ

70

60

50

Æ

n

ñ

2.O 2.5 3,0 3.5 4.0 5.0 6,0 7.O

(n)

t0

-1.5 -1 .0 -0.5 0.0 0.5 1 .0 1.5 8.0 >9.0



+-

+------------* __---____--_*__+
Análise Granulométrica por pipetagem e peneiramento

Amostra:Am.1
+_____----__-_ -_-_---_-__-___--+
Peso total inicial = 21.229 peso de seixos = 0.00g
Peso total final = 21.4S9 Fator de correção = 0.g9
+-------------- __---____-__----+

granulomelria pesos porcentagens retidas
(mm)

4.000-2.830
2.830-2.000
2.000-1.410
1.410-1 .000
1 .000-0.710
0.710-0.500
0.500-0.354
0.354-0.250
0.250-0.177
0.177-0.125
0.125-0.088
0.088-0.062
0.062-0.031
0.031-0.016
0.016-0.008
0.008-0.004

< 0.004

-1,s 0,00
-1,0 0,00
-0,5 0,00
0,0 0,00
0,5 0,00
1,0 0,01
1,5 0,02
2,0 0,07
2,5 0,16
3,0 0,42
3,5 0,62
4,0 0,34
5,0 2,85
ô,0
7,0

0,00 0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0,05 0,05

(fi) (g) simptes acumutada

0,00
0,00
0,00

1,59 7,65

0,09
0,33
0,75
1,96
2,89

0,14
0,47
1,2'l
3,17
6,06

20,93
27,Og
38,04
44,62
99,99

1,32
2,35

8,0 1,41
>9,0 11,88

13,29
6,15
10,96
6,57
55,39

+-------------- _-__--___________+

% seixos = 0.00 % silte = 36.g7
% grânulos = 0.00 o/o areila = SS.3g
o/o areia = 7.65

+--*---------- ___-__-__________-+

Classificação de Shepard (19S4): argila síttica
+-------------- _____-______--__+

Parâmetros estatísticos de Folk & Ward (19S7)
Diâmetro Médio = 7.23 silte muito fino
Desvio Padrão = 1.96 pobremento selecionado
Assimetria = -0.60 assimetria muito negativa
Curtose = 0.84 platicúrtica

100

f Ëã¡mp-les-l
[<-acumuta¿a I

-1, 5 -1,0 -0,5 0,5 1,5 2,O 2¡5 5,Cr ó,0 't,O B,O >t,O $ll



+-------------- _-___------___-_+

Análise Granulométrica por Pipetagem e peneiramento
+------------ ---_____---_-__-_+

Amostra:Am.2
+------------- ___--__--_-___--_+

Peso total inicial = 23.529 Peso de seixos = 0.17g
Peso tolal final = 23.619 Fator de correçåo = 1.00
+------------ --_-_-_---_-_--__+

granulometria pesos porcentagens retidas
(fi)

-1,5
(g) simples acumulada

o,22

(mm)
4.000-2.830
2.830-2.000
2.000-1.410
1.410-1 .000
1.000-0.710
0.710-0.500
0.500-0.354
0.354-0.250
0.250-0.177
0.177-0.12s
0.125-0.0E8
0.088-0.062
0.0ô2-0.031
0.031-0.016
0.016-0.008
0.008-0.004
< 0.004

-1,0 0,04
-0,5 0,04
0,0 0,02
0,5 0,07
1,0 0,06
1,5 0,37
2,0 1,0E
2,5 2,92
3,0 3,20
3,5 2,51
4,0 o,77
5,0 2,70
ô,0 2,06
7 ,0 1,97
8,0 1,03

>9,0 4,3E

= 0.34 assimetria muito positiva
= 0.71 platicúrtica

0,94
1,11

1,28
1,37
1,66
1,92
3,50
8,11

12,46 20,56

0,94
o,17
0,17
0,09
0,30
0,26
1,58
4,61

13,65
10,71
3.28

8,79
8,40
4,39
18,69

34,22
44,92
48,21

11,52 59,73
68,52
76,92
81,31
99,99+__------_-___- ______-__----__--_+

o/o seixos = O.72 o/o silte = i2.87
% grânulos = 1.10 o/o argila = 1g.55
o/o ãreiã = 46.76

+-------------- ____----___--_____+

Classificação de Shepard (19S4): areia síltica
+----------- _-______-__-______--+

Paråmetros estatísticos de Folk & Ward (19S7)
Diâmetro Médio = 4.E7 silte grosso
Desvio Padrão = 2.52 muito pobromente selecionado
Assimetria
Curtoso

-{-aculnu lad¿

Ë



+------------- -__-________-__+

Análise Granulométrica por Pipetagem e Peneiramento
+-- -------------+

Amostra:Am.3
+-----------..------- -------+
Peso total inicial = 23.799 Peso de seixos = 0.00g
Peso total final = 23.149 Fator de conoçåo = 1.03

granulometria
(mm)
4.000-2.E30
2.830-2.000
2.000-1 .410
1 .410-1 .000
1 .000-0,710
0.71&0.500
0.500-0.3s4
0.354-0.2s0
0.250-0.177
0.177-0.125
0.125-0.088
0.088-0.062
0.062-0.031
0.031-0.018
0.016-0.008
0.008-0.004
< 0.004

.-+

acumulada
0,00
0,00
0,00
0,09
0,13
0,43
3,20
8,86
19,19
30,25
37,34
39,46
51,77
58,34
67,24
72,13
99,99

pesos porcentagensretidas
(fi) (g) simples
-1,5 0,00 0,00
-1,0 0,00 0,00
-0,5 0,00 0,00
0,0 0,02 0,09
0,5 0,01 0,04
1,0 0,07 0,30
1,5 0,64 ?,77
2,0 1,31 5,66
2,5 2,39 10,33
3,0 2,56 1 1,06
3,5 1,64 7,09
4,0 0,49 2,'12
5,0 2,85 12,32
6,0 'l,52 6,57
7,0 2,06 8,90
8,0 1 ,13 4,gg
>9,0 6,45 27,97

o/o seixos = 0.00
o/o grånulos = 0.00
o/o aßia = 39.4ô

+---

Classificação de Shepard (1954): areia sittico a¡gilosa
+-----

Parâmetros estatlsticos de Folk & Ward (1957)
Diåmetro Médio = 5.21 silte medio
Desvio Padråo = 2.61 muito pobremente seleclonado

o/o silte = 32.67
% argila = 27.87

Assimetria
Curlose

= 0.16 assimetria positiva
= 0.56 muito platicúrtlca

l0c

9C

BO

10

60

50

40

30

2t)

10

()

Erirnpf *
i:t-:ruì:då



-----------------+
Peso total iniclal = 21.0gg peso de seixos = 0.00g
Peso total final = 20.359 Fator de coneção = 1.04+-------------- 

--___-__-___-___+
granulometria pesos porcenlagens retidas

(mm)
4.000-2.830
2.830-2.000
2.000-1 ,410
1 .410-1 .000
1 .000-0.710
0.710-0.500
0.500-0.354
0.354-0.250
0.250-0.177
0.177-0.125
0.125-0.088
0.088-0.062
0.0ô2-0.031
0.031-0.016
0.016-0.008
0.008-0.004
< 0.004

Assimetria
Curtose

(s)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,5 0,00
0,00
0,04

2,0 0,09

0,00 0,00

(fi)
-1,5
-1,0
-0,5
0,0

1,0
1,5

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,20

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,20

1,33
3,44
6,58
8,40

22,90

43,88
54,30
99,99

simples acumulada

0,39 0,59
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

7,0
8,0

>9,0

0,1s
0,43
0,64
0,37
2,95

2,16
2,12
9,30

0,74
2,11
3,14
1,82
14,50

6,0 2,11 10,37 33,27
10,61
10,42
45,70

o/o àreia = 8.40
+-------------- 

-_____-_-_______-__+

Classificação de Shepard (19S4): silte argitoso
+-------------
Parâmetros estatísticos de Folk & Ward (1957)
Diåmetro Médio = 6.98 silte fino
Desvio Padrão = l.g4 pobremente selecionado

o/o seixos = 0.00
0,6 grânulos = 0.00

% silte = 45.90
% argíla = 45.70

= -0.44 assimetria muito negativa
= 0.76 plat¡cúrtica

>e, o (nl



ANEXO 4

ANALISTI GRANTJI,OMÉI'RICA DA T|RAÇÃO AR,EIA



+------- --------+
A¡ialj-se Granufo¡netrica por Pipetagern e Peneiramento

l-------- ---+
Amostra:Z-2A

+------- ---+
Peso total inicial-:7O4.079 Peso de seixos
Peso total finaL :1O4.O'79 Fator de correcao=

pesos porcentagens retidas
(q ) simples acumul-ada

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

36,4'1 5,18 5,18
28 t 86 4, rO 9,28
48,52 6,89 16,r-7
65, 02 9,23 25, 4r
99,90 I4tf9 39,59
98,32 13,96 53,56
92 , 61 13, 15 66,'lr

ro4 t 66 14 ,86 8 1, 58
85,63 12,16 93,1q
44,08 6,26 99 t 99
0, 00 0, 00 99, 99
0,oo 0,00 99,99
0, 00 0, 00 99, 99
0, 00 0, 00 99, 99
0,00 0,00 99,99

seixos 0.00
granuÌos: 0.00
ar:ei.a =100.00

+------- -----+
Cfassificacao de Slrepard(1954) :areia

f ------ --------f'

Parametros estatisticos de Fol-k & Warcl (1957)
Diametro Medio- 1. B1 areia ¡ned.ia
Desvio Padrao : I.26 pobrernente selecionado
Assimetria -0 . 13 assimetria negati-va
Curtose 0.93 rnesocurtica

+------- ---+

0. 009
1.00

granulomet r ra
(mm) (f i )

4.000-2.830 -1. s
2.830-2.000 -1.0
2.000-1. 410 -0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.71.0 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1.5
0.354 -O.250 2..O
0.250-o.),-t1 2.5
o.r11-o.I25 3.0
0.125-0.088 3.5
0.088-0.462 4.0
o.062-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0. 016-0. 008 7 .0
0. 008-0.004 I .0

< 0.004 >9.0

siLte : 0. 00
argila: 0. 00

100

Ð
80

70

60

50

Q
30

n
10

o

I simples

--+- acunrularla

8.0 >9.0

(fi I

s

.1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0



+------- ---1.
AnaÌise Granulomel-rica por Pipetagem e peneiramento

+----- -----+
Ànrostra iZ-76

+------- ---+
Peso total inicial-:379.259 Peso de seixos 0.00g
Peso total fj nal :319.259 Fator de correcao: 1.00

+------- ---+
gra nu lorne t r j- a
(mm) (fi)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1. 0
2.000-1.41"0-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.-i10 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1.5
0.354-0.250 2.O
0.250-o.I-t1 2.5
o.I'71-0.125 3.0
0.125-0.088 3.5
0.088-o.o62 4.0
o.062-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 7.0
0.008-0.004 8. 0

< 0.004>9.0

Assinretria
Cur t.ose

pesos
(s)

0,00
0, 00
1, 25
)-, 25
5, 02

23,2r
54,2'7
53,96
58,97
80, 62
15,29
25, 4I
0r oo
0,00
0,00
0/ 00
0,00

0, 00
0, 00
0,33
0, 33
I,32
6t12

14,31
r4 ,23
15,55

porcentagens ret-idas
simples acumul-ada

0,00
0, 00
0, 33
0, 66
f , 98
8r 10

22, 47
36, 64
52, r9

2.1 t26 '73,45
93,30
oô oo

0, 00 gg, gg
0, 00 gg, gg

19, B5
6,'l O

0, 00
0, 00
0, 00

99, 99
qg_ gc)

99,99

' seixos 0.00
' granuJ-os: 0.00
i areia =100.00

{.---- ------l-
Classif icacao cle Shepar:d (1 954 ) : are j a

+------ -------+
Pararnetros estal-is t-icos de Folk & Ward (1957 )

Diametro Medio: 2.32 areia fina
Desvio Padr.ao : 0.89 moderadamente sel-ecionado

: sil-te - 0.00
'j argila: 0.00

100

90

80

70

60

sso
Æ

30

n
10

o

-0.18 assimetrj-a negativa
0.78 platicurtica

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.s 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 >9.0

(n)

I simples
--¡-- acumulada



+------- ---+
Analise GranuLometrica por Pipetagem e Peneiramento

+------- ---l-
Amostra ; Z-I1

+------- ---.+
Peso toLaL inicial:).A14.289 Peso de seixos : 0.009
Peso total f inal- :14 5 4 .2Bg Fator de cc¡rrecao: 1 . 00

-l ----- -------- r

granulornetria
(mm) (fi)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1. 410 -0.5
1. 410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 t-.5
0.354 -O.250 2.O
o.250-o.771 2.5
o.I71-O.1.25 3.0
o.I25-0.088 3.5
0.088 -o .062 4 . 0
o.062-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 1.o
0.008-0.004 B.0

< 0.004 >9.0

pesos
(s)

0, 00
0, 00
9, 90

22,31
66126

I92,33
460, B1
320,11
!66, 94
r2o, o4

6'7 ,98
2'1 t54

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

31,69
22,0r
11,48
8,25
4, 61
1,89
0, 00
0, o0
0, 00

porcenl-agens ret,iclas
simpJ-es acumul-ada

0, 00
or 0o
0, 68
L,54
4¡56

73,23 20, OO

51,69
't3 tlO
85,18
93, 43
98,11
99,99
oo oq

99,99
99,99

0, 00 99, 99
0, 00 99,99

0, 00
0, 00
0, 68

6,78

t seixos 0.00 ï
!i.

sil-te : 0.00
argil-a: 0.00t. granulos: 0.00

t areia :100.00
J ------- ------{
Classificacao de Shepard (1954) :areia

l.------- ----.t.
Parametros es t.atisticos de Fol-k & Ward ( 1957 )

Diametro Medi<¡: 1. 60 areia media
Desvio Padrao - 0.81 moderadamente sel"ecionado
Assimetria 0.2I assimetria positiva
Curtose 1.19 leptocr:rtica

+.------- ---l-

1æ
æ
BO

70

60

sso
40

30

20

10

o
6.0 >9.0

(n)

-1 .5 -1 .0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0



+-----
Ar¡al-ise Granul-ometrica por t)ipetagem e peneiramento

+------- ___________+
Amostra:Z-IB

+------- ___________J
Peso t-otal j nicial-t 554.859 peso cle seixos 0.00c;
Peso total f inal- :1554. B5g Fator cle correcao: 1.00

+------- _______ I

granuJ-ometria porcentagens retidas
simpJ-es acumul-ada

0r 00 0,00
(mm ) (fi)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.OOO-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1.5
0.354-O.250 2.O
0.250-O.r11 2.5
0.111-0.125 3.0
o.125-0.088 3. 5

0.088-0.062 4 .0
0.062-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 7.o
0.008-0.004 I .0

< 0.004 >9.0

pesos
(s)

0, 00
0, 00

15,36
13,06
33,03

I02, I1
215 ¡'t 9

282 ,'7 O

245, B3
26r | 19
209,'7 2

I16/ 00
0,00
0,00
0, 00
0/ 00
0r 00

0r 84 1r g3
2t12
6,5'l

71 t'l4
18,18
15, B1
16,80
13,49

'l ,46
0, 00

0, 00
o, 99

0, 00
0, 00

3, 95
10,52
28,26
46,44
62,25
'79t05
92t54
99,99
oo oo

0, 00
0r 99

99t99
99,99

o, 00 gg, gg
0, 00 gg, gg

t seixos 0. 00
t granuì-os: 0.00
t areia :100. 00

-t-------- ________+
Classjficacao cle Sheparcì (1954) :areia

+------- ___+
Paranetros estal_ist_icos de Fol_k & I¡,/ard (1957 )

Diametro Medio: 2,15 areia fina
Desvio Paclrao : 0.93 moderadamente selecionado
Assimetria O . 02 aproximada¡nente simetrica
Curtose 0.84 pì-aticurtica

+------- ______+

t sil-Le = 0.00
t argila: 0.00

fl'*isl*
Itol*I ss.l*l*l.
I'olo
I

I

It____.

6.0 >9.0

(f¡ )

I simples

-o-- acumulada

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.O 2.s 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0



-l-------- ---------t-
Analise Granul-ometrica por pipetagern e peneiramento

+------- -----+
Amostra.Z-20

+------- ___-t_
Peso total- iniciaÌ:2018.539 peso de seixos 0. OOg
Peso total final :2OIB.53g Fator de correcao: 1. O0

+------- ___1_

pesos porcentagens retidas
(S ) simpÌes acumul-acìa

0,00 0, 00 0,00
0,00 0,00 0,00

1,I2t8B 5,59 5,59
I52 t 1L 7 ,54 13, 13
280,30 13,89 2'l ,o1.
373,09 19,49 45,50
43O, 49 2L,33 66, 82
222,90 11, 04 11 , 81
129, 15 6, 40 84,2'l
126 t 2B 6,26 90,52
r2o,54 5 , g'l 96, 49
10,'79 3,51 gg,gg

0, 00 0, 00 gg, gg
0,00 0,00 ggtgg
0,00 0,00 gg,gg
0,00 0,00 ggtgg
0,00 0,00 ggtgg

granulornetria
(mm) (f i )

4.000-2.830 -1 .5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
1.4r.0-1.000 0.0
1.000-0.7i0 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1 . 5
0.354 -0 .250 2.0
o .250-0 . \1't 2 .5
o .111-0 .I25 3 . t)
0.125-0.088 3.5
0.088-0. 062 4 .0
o .062-0. 031 5 . 0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 7.0
0.008-0. 004 8. 0

< 0.004>9.0

!i seixos 0.00
-i granulos: 0.00
* areia =100.00

: siÌLe : 0.00
i argila: 0.00

Paralnetros estatisticos
Di-amet ro Medio: I .23
Desvio P.¡cjrao : 1.1'/
Ass ime t. ria
Curtose

de Fol-k & Ward (1957)
areia media
pobrernente sel-ecj-onacJo
assilnetria positiva
mesocurt ica

0.16
i..11

1æ

æ
80

70

æ
às 50

Æ
30

n
10

o

I simples

-o- acumulada

-'l .5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6,0 7.0 8.0 >9.0

(f¡ I
'__.______l



+------- ---+
AnaLise Granul-ometrica por Pipetagem e Peneiramento

-t-------- ---1-
Amostra:Z-23A

-f------- ------------l
Peso total- inicial: 1B.269 Peso de seixos 0.009
Peso total- final- 1,8.269 Fator de correcao: 1.00

{'------- ----'}
granulomeLr.ra
(mm) (f i )

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1 .0
2.000-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1.5
0.354-0.250 2.0
o.250-o.111 2.5
o.111-O.125 3.0
0.125-0.088 3.5
0.088-0.062 4 .0
0.062-0.031 5.0
0. 031-0 . 01 6 6. 0
0.016-0.008 1.0
0.008-0.004 8.0

< 0.004>9.0

pesos
(s)

0, 00
0, 00
0, 03
0,06
O,28
o, 62
l-, 80
2, 63
3r 40
4 ,38
3r 65
1,4r
0, 00
0, 00
c, 00
0, 00
0, 00

porcentagens retidas
simples acumulada

0, 00
0, 00
0r 16
0,33
1,53
3,40
9, B6

r4,40
I8, 62
23,99
]-9,99

'7 1')

0, 00
0, 00
0,16
0, 49
2, 03
5, 42

15,28
29, 68
48,30
-t2 2q
92,28
99,99

0, 0o 99,99
0, 00 99,99
o, 0o 99, 99

oÕ oo

99,99
o, 00
0, 00

i seixos = 0.00
i gr anulos= 0 . 00
: arei a :1 00.00

+------- -----{-
Classifi.cacao de Shepar:d (1954) :areia

+------- -----1.
Para¡ne1-r.c¡s estatisticos de Folk & lrlard (1957)
Diametro Medio: 2, S4 areia fina

!r. sil-te : 0.00
1: argi.la: 0.00

Desvi-o Paclrao:
Assi¡neLria
Cur tose

O.82 moderadamente seleclon"¡do
-0. L9 assimetria negativa

0. B9 platicurtica

I simples

--o- acumulada

8.0 >9.0

(n)

1m

90

80

70

d)
sso

Æ

30

n
10

o
-1.5 -1.0 -O.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0 6.0 7.O



+,------- ------'t'
Anal-ise Granufometrica por Pipetagem e Peneiramento

+------- ---+
Amosl-ra:Z-238

+------- ---+
Peso total- inicia-l-:805.92q Peso de seixos 0.009
Peso total fi nal- :805. 929 Fator de correcao: 1 .00

l-------- ---'f
granulometria pesos

(q)
0, 00
0, 00

24 ,1'l
I-l , B4
24 , -l'l
35, 69
75,90

100,14
120,65
ft1,25
1.5'7 , 6'l

1'Ì ,2q
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00

2,2r 5 t 29
3,O'l Br36

porcent-.agens retidas
sinples acu¡nul-ada(mm) (fi)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
1.410-1.000 0.0
1 .000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1 .5
0.354-0.250 2.O
o.250-o.711 2.5
o.t11-0.I25 3.0
o.125 -0. 088 3.5
0.088-0.062 4 .0
o.062-0.0J1 5. L)

0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 1.0
0.008-0.004 8.0

< 0.004>9.0

Desv-io Padrao :
Assimetri-a
Cur l-ose

0, 00
0, 00
3, O'l

0, 00
0, 00
3, O7

2r,25 7 0, 85

4, 43
9, 42

12, 43
74,9'l

19,56
9,58
O, 00
0, 00
o, 00
0, 00
0r 00

72|-t9
22,2r
34, 63
49t60

90, 42
qq qq

oo o(l

99,99
99t99
99, 99
99, 99

'i seixos = 0.00
i granuJ-os: 0.00

1 si.l-te : 0.00
T, argil-a= 0.00

i areia :1 00 . 00
+------- ---'l-
Classifj.cacao de Shepard ( 1954 ) : areia

+------- ----l-
Parametros estal-isti-cos de Folk & V'lard (1957 )

Diarnetro Medio: 2 .33 areia f ina
1 . 07 pobremente sel-ecionado

-0.33 assinretria mui-to negativa
f,02 mesocurtica

I simples

--o- acumulada

8.0 >9.0

(n)

1m
90

80

70

60

sso
40

30

n
10

o
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4,0 5.0 6.0 7.O



+------- ___.1
AnaÌise Granul-ometrica por pipetagem e peneiramento

ì-------- _____+
Amostra:.Z-23î

+------- ___________+
Peso l-otal- inicial: 1 6 . 119 peso de seixos
Peso total- final_ 16.119 Fator de correcao:

granulometrj a

0.009
1 .00

(¡nm) (fi)
4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1 .0
2.000-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1.5
0.354 -O.25 0 2.0
o .250-o . 7-t1 2 .5
o .711 -0 .725 3 . 0
0.125-0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
0.o62-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0 . 016-0 . 008 't .0
0.008-0.004 8.0

< 0.004>9.0

100

90

80

70

60

ñso
4
30

n
10

o

pesos
(s)

0r 00
0, 00
0, 00
0,00
0, 13
l-r 09
2,99
2,8O
2, 69
3,18
2, 4I
otg2
0, 0o
0, 00
0, 00
0r 00
0, 00

17,38 43,51
16, "7 O 60,2I
19,'14 'lgt95
14,96 94, gr

oo ôcl
qq qq

99, gg

99, 99

porcentagens retidas
simples acumuÌada

0, 0o
0, 00
0, 00
0,00
0, B1
6,'l-l

18,56

5,09
0, 00
0, 00
0, 00

0, 0o
0, 00
0, 00
0,00
0,81.
-l ,5'l

26, r3

t: seixos 0. 00
i granulos: 0.00
i areia :100. 00

-f------- ___________-t
Classificacao de Shepard (1954) :areia

+------- ___+
Parametros estatisticos de Folk & lrlard (1957 )

Diametro Medio: 2.Ig areia fina
Desvio Padrao : 0.85 ¡nocleradamente sel-ecionado
Assimetria -0.00 aproximadame¡rte si-metrica
Curtose 0.78 platicurt j_ca

l-------- ___+

0, 00 gg, 99
0, 00 99,99

i sil-te : 0.00
, argila: 0.00

I simples
--a- acumulada

>9.0-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5 o 6.0 7.O E O

1l',__t



Analise Granul-ometrica por Pipetagem e Peneiramento
'l-------- -------t

Amostra : Z-24A

Peso t-ota1 iliicial-: 15.76g Peso de seixos
Peso total- f inal- 15.16q L-ator de correcao:

0.009
1.00

granulometria
(nm) (fi)

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1 .0
0.500-0.354 1 .5
0.354-0.250 2.0
o .250-o . r'71 2 .5
o.111-O.725 3.0
0.125-0.088 3.5
0. 088-0. 062 4 . 0
0.062-0.0'li 5.0
0.031.-0.01.6 6.0
0. 0t 6-0. 008 1 .0
0.008-0.004 8. 0

< 0.004 >9.0

Desvio Padr ao :
Assirrret ria

pesos
(s)

0, 0o
0r 00
0r 00
0,06
0,31
I,16
2, 60
2, 6B
2t51
, oq
t c,)

0,91.
n rìrì

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00
0, 00
0,38
2,35
9,'7 r

26, 2r
43,2r
59r52
'18 , 24
94,23
oo oo
oQ oq

99,99
99,99
99,99
99,99

porcenl-agens retidas
simples acumulada

0, 00
0, 00
0, 00
0, 3B
r, 9'l
7 ,36

16,50
1'l , 01
16,31
78,'72
15,99

5 ,'7'l
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 0o

T seixos 0.00
, granulos: 0.00
: areia :1 00. 00

1'------ -------+
C.l.assif icacao de Shepard (1954 ) : areia

+------- ------+
Pararnel-ros est:at-_isticos de t¡of k & Vùard ( 1957 )

Dia¡neLro Medro= 2.19 areia fi-na

\ si.l- L.e : 0. 00
-r argila: 0.00

0. 90 moderadalnente sef eci.onado
-0. 04 aproximacìamente si¡neL¡ ica

Curtose 0. 7 9 platicurtica

1m
90

80

70

60

sso
Æ
30

n
10

o
-1.5 -1 .0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1 ,5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 E.O >9.0

(nt



{-------- ---+
Ana.l-ise Granulometrica por Pipetagem e Peneiramento

+------- ---+
Amostra:Z-36A

+------- ---t"
Peso total- inicial: 10.349 Peso de seixos 0.009
Peso total- f inal 10.349 L-ator de correcao: 1.00

+ ------- ----------*,1,
gra nul omet r ia
(mm) (f i )

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1.5
0.354-O.250 2.0
0.250-0.111 2.5
o.711-O.r25 3.0
0.125-0.088 3.5
0.0BB-0.062 4.0
L).062-0. 031 5 .0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 1.o
0.008-0.004 B .0

< 0.004 >9.0

pesos
(s)

0, 00
0, 00
0, 05
0,30
7 ,3-l
2,1'I
?., 3q
1, 35
0, Bg
0,80
0,'16
0,38
ll nll
0/ 00
0,00
0r 00
0,00

2, 90
13,25

porcentagens retj.das
simples acurnu.Iada

o, oo o, oo
0r 00 0r 00
ot48 0,48

3, 38
76t63

20, 41 31 , 04
22, 63 59, 6'l
13,06 12,13
8,51 Brt24
'l ,'l 4 88 , 9'l
? 

"(
3, 68

96,32
99,99

0,00 99t99
0, 00 99,99

99,99
99,99
99t99

0, 00
0, 00
0, oo

' .sc:i>l<-.,:; ().00
i ç;rariulos- 0.00
'i areia :100.0t)

-r------- ------- t
Cl.assificacao de SÌ-repard (1954) :areia

¿ siÌte = 0.00
r arÇ,i-l a= 0. 00

Paranretros estati-sti.cos
Dianretro Medi.o: 1.48
Desvio Padrao : 1.04

de EoLk & Viarcl (1957 )

areia media
pobr. emente sel,ecionado
assimetria positiva
mesocurtica

Ass imet r :i a
Curtose

o .21
0. 96

100

90

80

70

60

sso
Æ
30

20

10

o

I simples

-+- acumulada

.1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 >9.0

(n) 
l



I ------- ______-t.
Anal-ise Granu.l-ometrica por pipetagem e peneiramento

+------- ___-f
Amostra:Z-368

+------- ___+
Peso totaf inicial: 1.52g peso de seixos 0.009
Peso tot.al- f inal- 1 .S2g E.ator de correcao: 1..00

+------- ______,t
granulomet r::.a
(mm) (f i )

4.000-2.830 -1. s
2.e30-2.000 -1.0
2.000-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1 .0
0.500-0.354 1.5
0.354 -0.250 2.O
o.250-0.I11 2.5
o.I11-O.r25 3.0
0.125-0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
o -062-0. 031 5 .0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 1.o
0.008-0.004 B .0

< 0.004 >9.0

pesos
(q)

0, 00
or 0(-)

0, 00
0, 01
0, og
o,2'7
0, BB

I,2'l
I, 4I
I, 6I
I,36
0, 62
0r 00
0, 0o
0, 00
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0,13
I,20
3,59

18,75
21, 4l
l_8,09

0, 00
0, 00
0,00
0, 00

0, 13
1,33
a9)

99,99
99,99
99t99
99,99

porcentagens ret:_das
simples acumr,rl-ada

0, 00
O, 00

0,00 0,00

II,lO 16,62
I6tBg 33,51

52,26
'13 , 6'l
9r ,16

8t24 gg,gg
0/ 00 gg, gg

! seixos 0.00 ! sil-te : 0.00
!r argila: 0.00i granulos: 0.00

!r arei.a :100.00
I ---- ________ |
C.lass j.f icacao de Shepard (1954 ) : areia

+------- ________+
Par:ametros estatisticos de Fol-k & Ward (1957)
Diametro Medio: 2.39 areia fina
Desvio Padrao : 0.83 moderadarnent.e sel-ecio¡raclo
Assimetria
Curtose

-0 . 11 ass j-metria negativa
0.83 p.laticurt j_ca

I simples
--+- acumulada

1æ
90

BO

70

60

s50
Æ
30

n
10

o
>9.0

(ñ)

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6 0 7.0 6.0



1-------- ----'l^
Anal"ise GranuLometrica por Pipetagem e Penej-ramento

+------- ---+
Amostra:Z-36C

+------- --*--------+
Peso totaf inicial-:855.979 Peso de seixos 0.009
Peso totaf final :855. 979 Fator de correcao: 1.00

+------- ---- r.

gr:anul-ometria pesos
(s)

0, 00
0, oO

49,89
58, B0
99,78

r64,28
202 | 05
rr9, 02

61 ,17
45, 91
30, 65
L'7 ,82
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

(mm) (fi)
porcentagens retidas

simples acumulada
4.OOO-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0.354 1.5
0.354-O.250 2.O
0.250-o.711 2.5
o.111-O.1,25 3.0
0.I25- 0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
0.062- 0.031_ 5.0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 't.o
0.008-0.004 8.0

< 0.004>9.0

î seixos

Assirnetria
Curtose

0, 00
0, 00
5r 83
6,8'l

Lr, 66
r9t\9
23, 60
13,90

-l ,9I
5,31
3,58
2, Og

O, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00
5, B3

1,2 ,7 O

24,35
43,55
67 ,15
Bl-,06
88,9'l
94,34
97 ,92
99, 99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99

0.00 Ç. silte : 0.00
î argila: 0.00i granulos: 0.00

i- areia :100.00
-r ---- --------- I

C.Lassif -icacao de Shepard (1954 ) : areia
+------- ----+
Parametros estat-isticos de Fol-k & Ward (1957)
Diametro Medio: 1.15 areia media
Desvio Padrao : 1.04 pobremente sel-ecionado

0.05 aproxilnacJarner¡Le simetrica
1.18 leptocurtica

I simples
--G- acumulada

100

s
80

70

60

sso
Æ
30

n
10

o
-1.5 -1 .0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1 .5 2.0 2 5 3.0 3.5 4.0 so 60 7.0 8.0>s.o 

I(fit 
I



+------- ___+
Anal-ise Granul-ometrica por pipet.agem e peneiramento

+------- ___+
Amostra : Z-3BC

+ -- - ----
Peso total jniciaL:I492.Igg peso de sej.xos
Peso total_ final_ :I 492.Igg Fator de correcao:

pesos porcentagens retidas
(S) simples acumul-ada

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o, o0
3, "7I o,25 o ,25

16,34 1,10 1,34
98,'lg 6,62 't,g6

213,33 18,32 26,28
46I,9 g 30, 96 51 ,24
307,50 20,61 '/1 ,85
\42, 6I 9,56 g'l , 41

B'7 , 64 5, B't 93,28
65, 36 4, 3g g'7 , 66
34, 97 2,34 gg, gg
0/00 0,00 gg,gg
0,00 0,00 gg,gg
0,00 0,00 ggtgg
0,00 0,00 ggtgg
0/ 00 0, 00 gg, gg

i silte : 0.00
; argifa: 0.00

0.009
1.00

granulometrra
(rrun) (f i )

4.000-2.830 -1.5
2 .830-2. 000 -1 . 0
2.000-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.71.0 0.5
0. 710-0. 500 1 . 0
0.500-0.354 1.s
0.354-O.250 2.0
0.250-0. 1'l'7 2.5
o.I1'7-O.I25 3.0
o.r25-0. 0BB 3. s
0.088-0.062 4.0
0.062-0.031 5.0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 7.o
0. 008-0. 004 B. 0

< 0.004>9.0

r¡ seixos 0.00
" Çrarrulos: 0. 00
Ì areia :100.00

-t.--*---- __________+
Cl-assificacao de Shepard (1954) :areia

+------- ___+
Parametros estal_isticos cle Fol.k & Ward (195? )
Diametro Medio: I.4g areia media
Desvi<¡ Paclrao : 0.Bt moderacramente serecionado
AssimeL¡ ia
Curtose

0.22 assimetria positiva
1 .27 J-eptocurtica

100

90

BO

70

60

ñ50
40

30

n
10

o
6.0 >9.0

(nt

I simples

-.- acumulada

-1 5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0 6.0 7.O



Anal-ise Granul_ornetrica
-t------ _ï:_:l::::::'l e Peneirarnenro

-----+

pesos porcentagens retidas
(q ) simples acumu-lada

/Unostra :.fun - 1
-t-------- ___l_

Peso total_ inicial: I.649 peso de seixos 0.009
Peso total- f ir¡al, I.649 Fator de correcao: 1. 0O+-----

granulometrj_a
(mm) (f i )

4 .000-2. 830 -1 .5
2.830-2.000 -1. O

2.000-1.410 -0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2ì
2.5
3.0
2Ã

4.0
5.0
6.0
-t .o
8.0

>9.0

': si-l-te : 0.00
'i argil-a= 0.00

1.410-1.000
1.000-0.710
0.710-0.500
0.500-0.354
0.354-0.250
o .250-0 .1.11
o.r't'l -0.125
0.125-0.088
0. 088 -O . O62
0.062-0.031
0.031-0.016
0.01 6-0. O0B
0.008-0.004
< 0.001

0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0r 01
o, 02
0, 07
0r 16
o, q2
o, 62
0r 34
0, 00
0, 00
0, 00
0, 0o
0, 00

0, 00
0, 00
0,00
0/ 00
0, 00
o, 6r
7t22
4,21
9t'l 6

25, 6r
37, B0
20¡13

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0r 61
1, 83
6, 10

15,95
4I, 46
'Ì g, 21
99, gg
99tgg
99, gg
99, gg

99, gg
99t99

sei xos 0.00
Çranuì-o.s: 0.00
areia =1 00. 00

'1.------- _________t.
Classificacao cle Sheparcl (1954 ) :areia

+----- ___l-
Parametr:os estati.sticos de [.o]-k & Vtarcl (1957)
Di-arneLro Meclio: 3.05 al:eia muito fina
Desvio paclrao :
Assinretria
Curtose

O .52 moderadamente sel.ecionacio
-O .2'7 assimetria negativa

0. 9B mesocurtica

2.5

(n)

60

50

N

s

i

æ

-1.5 -1.0 -0.5 00 0.5 1.0 1.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.O 8.0 >9.0



Anal,ise Granul-ometrica por pipetagem e Penei ramento
+ -- - ----

Amostra : Anr. -2

Peso total inicial_: 1l_.04g peso de seixos 0.00g
Peso total, final- 11.04g lator de correcao: 1.00

+------- ___.t-
granul-ometria porcentagens ret.idas

(mm) (fi)
4.000-2.830 -1.5
2. 830-2.000 -1 .0
2.000-1.410 -0.5
1.410-1.000
I .000-0.710
0.710-0.500
0. 500-0.354
0.354-0.250
0 .250-o - 111
0.71-t-o.!25
0.125-0.088
0.088-0.O62
0.062-0.031
0.031-0.016
0. 01 6-0.008
0.008-0.004
< 0.004

100

pesos
(s)

0, 00
0, 00
0r 04
O, 02
0, o'l
0,06
o,31
1, 0B
to)L t ¿L

3,20
2,5r
ot7'l
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

acumul- a d a
0, 00
0, 00
0r 36
0,54
l,18
I ,'12
5, 07

14, B6
41,30
lOt2g
93,03
99t9g
9g, gg
99, gg

99, gg
gg, gg

99, 99

sirnples
0, 00
0, 00
0,36
0, 18
0, 63
o,54
3r 35
9t'79

26, 45
2B, gg
22,14

6, 97
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

r sil-te : 0.00
!i argila= 0.00

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
'7.0
8.0

>9.0

se.i>:os 0.00
granulo5: 0. 00

,,. areia :100. 00
+------- _____+.
Cl-assif-jcacao de Sìreparcl (1954 ) :arej.a

-t.------- ____ 
|

Parametros estatisticos de [,o]_k & Vùarcì (1957)
Diametr:o Medi o: 2 .64 areia f ina
Desvio Padrao : 0.61 mocreradarnente selecionado
Assi.metri.a -0.07 aproximadamente simet::ica
Curtose = 0. 98 mesocurtica

90

80

70

60

50

Æ

30

n

s

I simples
*+- acumulada

2.5

lfi )

10

.1 .5 -1 .0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1 .5 2.O 3.0 4.O 50 60 7.0 6.0 >9.0



+------ -------+
Anal-ise Granul-ometrica por Pipetagem e peneiramento

+------- ---.1.
Amostra:Am. -3

+------- ---1-
Peso total- inlcial: 9.139 peso de seixos O.0Og
Peso total- final- 9.13g Fator de correcao: 1.00

+------- ---1-
granulometria porcentagens retidas

(nun ) (f i )

4.000-2.830 -1.5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
1.410-1 .000
1.000-0.710
0.71 0-0. 500
0.500-0.354
0.354-0.250
0.250-o.I-t't
o.71'7 -0. 125
0. 1.25-0.088
0. 088 -o . o62
0.062-0.031
0.031-0.016
0 . 01 6-0. 008
0.008-0.004
< 0.004

pesos
(q)

0, 00
0, 00
0, 00
o, 02
0, 01_

0, 07
O, 64
1,31
2,39
2,56
1t64
o, 49
o, oo
0,00
0, 00
0, O0
0, 00

s impJ-es
0, 00
0, 00
0, 00
0,22
0,11
O,'7'l
7t01,

14,35
26, r8
28, 04
I'l ,96
5,3'l
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00

acumul-ada
0, 00
0, 00
0, 00
o,22
^ ')')
W I JJ

1, L0
8r 11

22, 45
48,63
-16, 6'7

94t63
gg, gg
gg, gg

99,99
99, 99
99, 99
99,99

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
-t.o
8.0

>9.0

se lxos 0. 00 r sil-te : 0. 00
r' argila: 0. 00gralruJ-o.s: 0. 00

'" arei-a :100 . 00
+------- ___+
C.lass j-f icacao de Shepard (1954 ) : areia

t-------- _-_*-t
Parametros estati.st,icos de FoÌk & Vüarcl (1957)
Diametro Medio= 2.50 areia fina
Desvio Padrao : 0. 66 ¡noderadamente sel-ecionado
Ass imet ria -0.07 aproximada¡nente simetrj-ca
Curtose O.97 mesocurtica

90

80

70

60

50

Æ

n

s

2.5

{n}

>9.0

10

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.O 3.0 6.0 7.0 E,O



1

I

+------- ____+
Anal-ise Granufomel-rica por pipetagem e ,peneiramento

.f------- ___+.
Amostra:Am. -4

+------- ___-t_
Peso total- iniciai_: 2.38g peso de .seixos
Peso total f inal- 2 .3Bq [.ator de correcao:

+----
granuJ-ometria porcenlagens retidas

(rrun) (fi)

0.009
t-.00

4 .000-2. 830 -1 .5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410 -0.5
1.410-1.000
r.000-0.710
0.710-0.500
0.500-0.354
0.354-0.250
o .250-o .7'7-t
o.11't -0. 125
0. 125-0.0BB
0. 088 -o. o62
0.062-0.031
0.031-0.016
0. 01 6-0. 008
0.008-0.004
! 0.004

pesos
(gl

o, o0
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
O, 02
0, 05
0, 10
0,25
o, 62
0r 87
O'4'l
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

acumul-ada
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,84
2, 94
1 ,14

1.-7 , 65
43 t'l O

8O¡25
99t99
gg, gg

99tgg
gg, gg
9g, gg
99, gg

s impJ-es
0r 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0/ B4
2tIO
4 ,20

10,50
26, 05
36,55
19,15

0r 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00

r sifte : 0. 00
'i argif a: 0.00

0.0
0.5
1.0
1.5
2.O
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.O
8.0

>9.O

' seixos 0. 00
i granu.l-os: 0.00
' areia :100. 00

+------- _________l
Classificacao de Shepard(1954) :areia

-t ---- ---+
Parametros est_at ist icos cle Fol I: & Warcl (1957 )
Diametro Medio: 3.01 areia muito fina
Desvi-o Padrao : 0.55 moderadamerrte sel_ecionado
Assimetri_a
Cur t ose

-O .29 assimetr.ia negativa
1.01 nlesocurtica

I simples
--.- acumulada

2.5

(n)

80

70

50

Æ

30

n

s

to

-'t .5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 3.0 3.5 4.0 7.0 8.0 >9.0



+------- ------+
Anal-ise Granul-olnetrica por Pipetagem e Penei-ranlento

+------- ------'l
Arnostra:Arn.-5

+------- ---+
Peso total- inicial-: I .7 lg Peso de seixos 0 . 009
Peso total- f inal I .1Ig Fator de corl:ecao: 1 . 00

+------- --------+
granuJ"omet-ria porcentagens retidas

(mm) (fi)
4 .000-2.830 -1 .5
2.830-2.000 -1 . 0
2.000-1.410 -0.5

pesos
(ç,)

0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,04
0,08
0, 15
o, 43
O, 64
O,3'l
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0, U0

s imples
0, 00
0, 0o
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
2,34
4t68
B ,ll

25,15
31 ,43
2rt6q

0, 00
0r 00
0, 00
0, 00
0, 00

acumulada
0r 00
0, 00
0, 0o
0, 00
0, 00
0,00
2,34
'7,02

75 ,'7 9
40,94
78,36
99,99
gg, gg

99t99
99,99
99,99
99, 99

1.410-1.000
I .000-0.71 0
0.710-0.500
0.500-0.354
0.354-0.250
0.250-0.111
o.11'1-0.125
0.125-0.088
0.088-0.062

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

0.062-0.031 5.0
0.031-0.016
0.01 6-0.008
0.008-0.004
< 0.004

Assimetri a
Curt-. ose

6.0
1.O
8.0

>9 .0

1; sel_xos 0.00 ; sil-Le : 0.00
t arg il-a: 0 . 00: granulos: 0.00

r arei-a =100 . 00
+------- --------+
Cl-assificacao de Shepard ( 1954 ) : areia

a ------- ---T

Parametros estatisticos de ['o] k & War:d (1957)
Diametro Medio: 3.05 areia muito fina
Desvio Padrao : 0.53 rnoderadamente se]eclonado

= -0. 30 ass imetria negativa
1.01 rnesocurtir:a
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l-------- -------'l'
Ana.l-ise cranul-ometrica por Pipetagem e Peneirameni-o

+------- ---+
Amostra:ZVl-24

+------- ---------l
Peso total- inicial: 15.299 Peso de seixos 0.009
Peso totaf final 15.299 Fato:: de correcao: 1.00

+------- ----l-
granulometria
(mm ) (fi)

4.000-2.830 -1 .5
2.830-2.000 -1.0
2.000-1.410-0.5
1.410-1.000 0.0
1.000-0.710 0.5
0.710-0.500 1.0
0.500-0,354 L 5

0.354-O.250 2.O
0.250-0.711 2.5
0.I11-0.125 3.0
0.125-0.088 3.5
0.088-0.062 4.0
o.062-0.031 5 .0
0.031-0.016 6.0
0.016-0.008 1.0
0. 008-0. 004 B .0

< 0.004 >9.0

: .Se].XOS
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Cur l-ose
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0, 00
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) qt
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3,15
?- ,'l 6

1-, 84
0 , 

-l'7

0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00

porcentagens retidas
simples acumulacla

0, 00
o, 00
o, 00
0,07
0,7B
4,58

1,6, 48
22t31
20, 60
18, 05
L2¡O3
5,04
0, 00
0, 00
0,00
0,0o
0, 00

0, 00
0, 00
0,00
0, 07
0r 85
5r 43

2L, 91.
44t28
64, 8B
82t93
94, 96
oo oq
qq qq
qq qq

99,99
99,99
99, gg

0.00 : silte : 0.00
. argila: 0.00:: grartuJ.os: 0.00

' areia :100.00
-1.---- ------l
Cla.ssi f icacao de Shepard (1954 ) : areia

-1.---- -_-_ I

Ilarametr:os estatisticos cle FoIk & Warcl (1957)
Diametro Meciio: 2.78 arei-a f ina
Desvio Padrao : 0.80 moderadarnente sel-eci.onaclo

0.08 aproximaclamente simetr j-ca
0. BB platicurtica

I simples

-a- acumulada
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ANEXO 5

DIFRATOGRAMAS DE RAIOS.X DA FRAÇÃO ARGILA
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