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ABSTRACT
Mapping survey over135,000 km? in the Stateof Silo Paulo, made by Departamento de Aguas e Energia Eletrica do Estadode Silo Paulo(DAEE) in cooperation with other organisations, allowed the stratigraphical characterization of the Cretaceous rocks younger than Serra Geral
Formation (lower Cretaceous) in that region. Due to the regional stratigraphical analysis of these sediments is proposed for them the term Bauru Group which is constituted by the following four Formations:
1) Caiua Formation: fine to medium sandstone with regular to good sorting and purple color,
bearing large cross stratification; occurrence limited to the Pontal do Paranapanema region; it is in
unconformity over basalts of the Serra acral Formation.
2) Santo Anastacio Formation: very fine to medium sandstone, red to purple colors; low angle
cross stratifications to horizontal bedding, with rare mudstone beds intercalated; occurrence mainly
in southwestern portion of Sao Paulo State; gradational over Caiua Formation and with discordance
over basalts.
3) Adamantina Formation: a) Aracatuba lithofacies - thick beds of mudstones" dark brown to
greenish grey colors, with variations to siltstones and claystones; restricted occurrence in the southwestern portion of Sao Paulo State and wide one in the western and northwestern portion of the State; overlying Santo Anastacio Formation and Serra Geral Formation; b) Taciba lithofacies - beds
of very fine to fine sandstones, with small to large size cross stratifications, intercalated with beds of
reddish to brownish sandy mudstones; incipient lamination and sandstone' lens; wide occurrence
from south to the north of the State over Santo Anastacio Formation (south), Aracatuba lithofacies
(west, and northwest) and basalts (northeast); c) Ubirajara Formation - coarser sandstones than
that one. from Taciba lithofacies, textural and mineralogical imatures, with occurrence in mid-east
portion of the State over basalts, lateral gradation to Taciba lithofacies toward west and north.
4) Marilia Formation: coarse to conglomeratic sandstones plentiful of calciferous cement and
nodules; occurrence in the wathersheds of the principal drainages in Sao Paulo State inland.
The contact relationship and regional distribution of the stratigraphic unities suggest a partial
contemporaneous deposition in a complex fluvial system, with regional and chronological variations
in the clastic affluence, in the climatic characteristics, in the subsidence ratio and in the marginal
areas uplift rate.

INTRODUCAo
Desde 1974, 0 Departamento de
Aguas e Energia Eletrica do Estado de Silo Paulo
(DAEE) vem realizando por meio de convenios com a
UNESP, a USP e 0 IPT levantamentos geol6gicos sistematicos no Estado. Nos trabalhos efetuados nas regioes
6, Ribeirllo Preto (Soares et al., 1972), 7,8 e 9, Silo Jose
do Rio Preto, Bauru e Aracatuba (Suguio et al., 1977); e
10 e 11, Presidente Prudente e Marilia (Soares et al.,
1979), um dos objetivos alcancados foi a divisllo da entllo considerada Formacao Bauru em unidades mapeaveis na escala 1:250.000, embora com criterios variando
de uma regillo para outra. Tais unidades designadas informalmente membros ou lito facies ou mesmo facies
puderam ser reconhecidas em trabalhos de campo posteriores objetivando a integracao aqui apresentada.
Ogres de Bauru, conforme foi definido por Gonzaga de Campos em 1905, tem sido objeto de intensas e detalhadas investigacoes mas, dadas a extensllo de sua

• UNESP - Campus de Rio Claro, CEP 13500, Rio Claro, SP
•• DAEE - Rua Riachuelo, l lS, Sao Paulo, SP

ocorrencia e a ausencia de horizontes litoestratigraficos
ou bioestratigraficos, nllo existe ainda uma divisllo em
unidades caracterizaveis regionalmente dentro de uma
classificacao estratigrafica formal. Dai a razao porque,
face Ii existencia das citadas observacoes de campo por
toda a area de afloramento no Estado de Silo Paulo dessa unidade estratigrafica, e aqui apresentada uma proposta de subdivisllo da mesma.
OS diversos trabaDIVISAO ESTRATIGRAFICA
Ihos escritos sobre 0 Bauru consideraram-no Serle (Freitas, 1955), Grupo (Almeida e Barbosa, 1953; Barbosa et
al., 1967) ou Formacao (Washburne, 1930; Arid, 1967;
Suguio, 1973; Mezzalira, 1974; e outros). Em geral, esses trabalhos trataram de temas especiflcos, como sedimentologia (Freitas, 1955; Suguio, 1973; Coirnbra,
1976; e outros), paleontologia (Price, 1950, 1953; Arid e
Vizotto, 1965; e outros), ou estudos regionais (Barbosa
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et al., 1%7 e 1970; Arid, 1%7; Suarez, 1975; Brandt Neto, 1977; e outros), ou, ainda, trabalhos com enfoque
maior na distribuicao vertical das litologias (Mezzalira,
1974).
Diversos autores procuraram definir 0 relacionamento estratigrafico entre as varias facies ou conjuntos
de facies mas, tendo em vista a nao-ocorrencia em toda
a bacia de deposicao dessas diferentes unidades e as
complexas relacoes de contato, nao conseguiram concluir par uma sistematica litoestratigrafica.
Ap6s esses trabalhos relacionados, Soares et al.,
(1979) mapearam a reglao em que se encontra 0 mais
completo registro do Cretaceo medic e superior do Estado de Silo Paulo, 0 Sudoeste, caracterizando as diferentes unidades geneticas mapeaveis, Baseando-se nesse
mapeamento enos realizados por Soares et al. (1974) e
Suguio et al. (1977), foi organizado 0 presente ensaio no
qual e proposto que a Formacao Bauru passe a categoria de Grupo Bauru constituido de quatro formacoes
que silo aqui definidas e caracterizadas: Formacao
Caiua, Formacao Santo Anastacio, Formacao Adamantina e Formacao Marilia (Fig. I).
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(1974), a mesma se acha encaixada como Formacao no
Grupo Silo Bento. Propoe-se aqui que esta unidade seja
incluida no Grupe Bauru tendo em vista as similaridades litologicas com as unidades que Ihe sucedem.
.A principal caracteristica da Formacao Caiua esua
notavel uniformidade litologica, representada por arenitos de muito finos a medics, com estratificacao cruzada
de grande porte. Os arenitos apresentam selecao boa
nos niveis de estratificacao, variando entre lAminas de
areia fina e lAminas de areia media e muito fina. Matriz
lamitica erara, inferior a 5"10. Ocasionalmente, ocorrem
lAminas de arenito com teor elevado de matriz. Os grllos
silo de subarrendondados a bem arredondados com
grau variavel de esfericidade, envolvidos par uma pelicula de limonita que fornece cor de vermelha-escura a
arroxeada para a rocha. Muito provavelmente, essa Iimonita e 0 resultado da alteracao de minerais de ferro
(magnetita) existente na unidade. Os arenitos silo quartzosos (quartzarenitos) embora 0 conteudo em grllos de
calcedonia e opala as vezes chegue a atingir 15%.
Como estruturas sedimentares s6 tem sido observada estratificacao cruzada de grande porte, tangencial na
base. Na maioria dos casos silo concavas em planta no
sentido do mergulho das lAminas. 0 azimute medio do
mergulho e para oeste, aproximadamente, com boa per.
sistencla da dlrecao,
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Figura I - Quadro estratigrafico do Grupo Bauru

FORMA<:AO CAIUA
Definirilo e caracterfsticas
litologicas
A Formacao Caiua, apesar de definida
M bastante tempo (Washburne, 1930), tem uma posicao
estratigrafica discutivel. Assim, ap6s uma discussao que
durou alguns anos sobre sua posicao, se abaixo ou acima da considerada Formacao Bauru, tendo sido constatada a validade da primeira hipotese (Landim e Soares,
1976), resta ainda 0 problema de sua classificacao estratigrafica. Veja a prop6sito que, segundo Schneider et al.

A Formacao Caiua foi definida por Washburne (1930) na regillo do Pontal do Paranapanema par suas exposlcoes nas barrancas do Rio
Parana em Porto Presidente Epitacio, no lado paulista.
No Estado de Silo Paulo, as exposicoes dessa unidade
estllo restritas a essa area. Sob outras unidades do Grupo Bauru tem sido encontrada em poucas perfuracoes
nessa regillo restringindo sua ocorrencia a oeste de Pirapozinho e Presidente Prudente e sui de Panorama (Soares et al., 1979).
No Estado do Parana, sua ocorrencia em superficie
cobre extensa area na regiao noroeste, tendo sido representada no mapa geologico do Parana na edi~llo de
1956. Apresenta ai as mesmas caracteristicas que no Estado de Silo Paulo.
No Estado de Mato Grosso do Sui, regiao sudeste,
ha tambem ocorrencia extensiva, tendo sido rnapeada
apenas por Stein et al. (1979). Nos demais Estados do
sui, nllo se tem noticia da ocorrencia da Formacao
Caiua.
A maxima espessura conhecida desta Formacao e
no noroeste do Parana com cerca de 200 m no Morro
dos Tres Irmaos, reduzindo-se para norte e oeste.

. Relar(Jes de contato

0 contato basal da Formacao
Caiua se faz com os basaltos da Formacao Serra Geral.
E discordante, embora nao haja uma caracterizacao
adequada desse contato pois os afloramentos estao geralmente intemperizados. Tem sido admitido tambem
um cicio erosivo entre ambas as formacoes (Soares e
Landim, 1975). A presenca de solo f6ssil e a inexistencla
de brecha de topo de derrame no contato entre essas
duas unidades foram verificadas em sondagens nas
obras da barragem de Porto Primavera. (Soares et al.,
1979). Isso euma indicacao de que 0 transporte e a sedimentacao de areias do Caiua nao estariam ocorrendo
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nos episodios finais do vulcanismo, havendo, sim, urn
hiato entre uma unidade e outra, com erosllo e formacao de solo. Desse modo, essesarenitos nao estariam associados ao ambiente de deposicao da Formacao Botucatu.
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ta-se com inclinacao maior de 10° ou em corpos acanalados.
Nos corpos tabulares com estratificacao plano-paralela ocorrem camadas descontinuas ou lentes de lamito marrom-avermelhado, macico, intercalados em arenitos de muito finos a medics, lamiticos.

Ambiente de deposicao

As caracteristicas litol6gicas
da Formacao Caiua, especialmente a homogeneidade
textural e a estratificacao cruzada de grande porte, com
ausencia de outras facies, sugerem deposicao e6lica.
Mesmo nos arenitos basais conserva-se essa homogeneidade litologica, com corpos de arenitos muito finos e
medics bimodais e arenitos finos unimodais com boa selecao, Outras feicoes, como estruturas deformacionais
par rompimento de camadas e niveis de dettacao, estllo
presentes indicando origem e6lica. Alem disso, a ausencia de conglomerados, mesmo sobre a superficie do basalto, nllo indica sedimentacao fluvial.
FORMA~AO SANTO ANASTACIO

Definicao e

caractertsticas IitolOgicas

0 nome Santo Anastacio
foi utilizado inicialmente por Soares e Landim (1975)

como uma facies da Formacao Bauru: a facies de arenitos finos, situada na porcao inferior daquela formacao.
Posteriormente, em consequencia do mapeamento realizado na regillo do Pontal do Paranapanema, Landim e
Soares (1976) caracterizaram essa facies com estudos sedimentol6gicos e a designaram membro Santo Anastacio.
o nome foi dado Ii unidade porque as melhores e
mais caracteristicas exposicoes silo encontradas no vale
do Rio Santo Anastacio, afluente do Rio Parana na regillo do Pontal do Paranapanema, Estado de Silo Paulo. Tambem e no leito desse rio, na estrada que, saindo
de Presidente Venceslau, margeia 0 Rio Parana, em direcao ao Porto Castilho, que foi encontrado urn afloramento do contato basal dessa unidade com a subjacente
Formacao Caiua. Nas cabeceiras desse rio encontra-se 0
contato com a sobrejacente Formacao Adamantina ou,
ainda, a sui, na Rodovia da Integracao entre Maraba
Paulista e 0 Rio Santo Anastacio. Devido Ii inexistencia
de exposicoes continuas e raridade de afloramentos nllo
foi possivel definir secao-tipo para essa unidade.
A Formacao Santo Anastacio e constituida dominantemente de arenites de granulacao de muito fina a
media, com pouca matriz, em geral inferior a 15%. Os
graos, de tamanho medio, apresentam-se em parte arredondados, indicativos de uma contribuicao a partir da
Formacao Caiua, e de subarredondados a subangulares.
Contem uma elevada porcentagem, ate 15"70, de grllos
de opala e feldspato, e os grllos de quartzo apresentamse cobertos com uma pelicula limonitica, 0 que confere
aos arenitos uma cor marrom-avermelhada com pintas
brancas. A selecao dos arenitos e de regular a boa, com
pouca variacao textural, e localmente ocorre cimento
calcifero, com concrecionamento do arenito e formacao
de figuras irregulares e n6dulos.
Os arenitos da formacao Santo Anastacio silo pobres em estruturas sedimentares, aparecendo em bancos, espessos de 2 a 3 em, macicos com incipiente estratificacao em cortes de estrada. A estratificacao dominante e plano-paralela e a cruzada de baixo Angulo (de
5° a 10°) planar tangencial na base; raramente apresen-

Ocorrencia e espessura
A Formacao Santo Anastacio ocorre em superficie em estreita faixa no flanco norte do valedo Rio Paranapanema, contornando a regiao do
Pontal, pelo Morro do Diabo e Planalto do Sui; tern
maior expressllo no vale do Rio Santo Anastacio com
espessura da ordem de 80 m e no vale do Rio do Peixe e
afluentes da margem sui com espessura em torno de 5060 m. A faixa de afloramento contorna 0 espigao de
Dracena-Tupi Paulista, pr6ximo Ii margem do Rio Parana, em Panorama, penetrando para leste, no vale do
Tiete, com espessuras inferiores a 40 m.
Em subsuperficie, sua ocorrencia esta limitada para
oeste de Pirapozinho, Paraguacu Paulista e Osvaldo
Cruz. Volta a aparecer com espessura entre 30 e 40 m na
regillo centro-ocidental do Estado, tendo sido caracterizado por Brandt Neto (1977) como litofacies de arenitos
vermelhos do Membro Inferior da Formacao Bauru.
Ocorre tambem na regillo norte-ocidental do Estado,
como em SIlo Jose do Rio Preto, con forme descricao de
pecos nesta regillo (Arid, 1967; Mezzalira, 1974). Suguio et al. (1977) referem-se Ii ocorrencia nessas regiOes
de arenitos vermelhos de granulacao de fina a media, incluidos na parte inferior da litofacies Aracatuba que,
pelas caracteristicas e posicao estratigrafica, correspondem Ii Formacao Santo Anastacio, Localmente, nllo
ocorre essa unidade como em Pereira Barreto, devido
possivelmente Ii existencia de altos paleotopograficos da
superficie basaltica.
Nllo ocorre nas regioes centro-Ieste e nordeste do
Estado e no Triangulo Mineiro. No norte do Parana,
ocorre apenas \10 testemunho conhecido como Morro
dos Tres Irmllos em Terra Rica. Ocorre tambem no leste
de Mato Grosso do Sui, sendo sua extensllo para oeste
desconhecida.
Relacoes de contato
A Formacao Santo Anastacio
esta em contato com as formacoes Caiua e Serra Geral.
Com a primeira, foi observado em apenas urn local, no
leito do RiQ Santo Anastacio pr6ximo ao Rio Parana.
Verifica-se uma transicao textural entre as duas unidades: arenitos da Formacao Caiua estllo aparentemente
macicos, sendo recobertos por arenitos com caracteristicas texturais similares, aumentando para cima 0 teor de
matriz e diminuindo a selecao nas sucessivas camadas
decimetricas plano-paralelas. A abundante ocorrencia
de grllos bern arredondados, tipo Caiua, na parte basal
da Formacao Santo Anastacio, bern como a mudanca
brusca no tipo de ambiente e meio de transporte, e ainda
a distribuicao espacial dessas unidades, indicam uma
descontinuidade na sedimentacao que, embora possa ser
representada por aparente discordancia, nao tenha envolvido hiato significativo no processo deposicional.
Com a Formacao Serra Geral, 0 contato e discordante erosivo e apresenta relevo suave, embora com desniveis significativos que causam uma reducao na espessura ou mesmo ausencia local da Formacao Santo Anas-
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tacio como em Presidente Prudente, no medio vale do
Rio do Peixe ou no vale do TietS no Saito de Avanhandava.

[dade e ambiente de deposicao
Na Formacao Santo
Anastacio nllo foram encontrados f6sseis, nllo havendo
indicacao direta de idade. Soares e Landim (1975), baseados emestudo comparativo da evolueao tectOnica e
sedimentar da parte norte da Bacia do Parana com a Bacia de Santos, sobre a Plataforma Continental Brasileira, atribuem idade de deposicao desses arenitos ao fim
do Cretaceo inferior (Aptiano?) tendo em vista que essa
sedlmentacao foi anterior a penecontemporanea com 0
inicio do soerguimento no Albiano-Turoniano do arco
de Ponta Grossa.
As caracteristicas litol6gicas indicam que a deposi~1I0 dos arenitos dessa unidade deve ter-se realizado dominantemente em canais de meandrantes a retilineos,
com pequena profundidade, e em planicies de transbordamento arenosas, refletindo um suprimento lento, uniforme e regular de areia com deficiencia na area-fonte
de material argiloso. As facies peliticas de baixios de
inundacao, de diques marginais e parte superior de barras em pontal, raramente foram observadas, sugerindo
ser muito restritas ou inexistentes. Corpos lenticulares
de argila, de preenchimento de canais abandonados, sugerem canais largos e pouco profundos. As facies de
transbordamento parecem constituidas essencialmente
de dep6sitos arenosos de espraiamento. Essas caracteristicas sugerem um modelo fluvial meandrante de a
transicional para anastomosado essencialmente psamitico.
Definicao, caracteA Formacao Adamantina e aqui formalmente proposta como denomina~1I0 a um conjunto de facies cuja principal caracteristica
e a presenca de bancos de arenitos de granulacao de fina
a muito fina, cor de r6seo a castanho, portando estratificacao cruzada, com espessuras variando entre 2 a
20 m, alternados com bancos de lamitos, siltitos e arenitos lamiticos, de cor castanho-averrnelhado a cinza-castanho, macicos ou com acamamento plano-paralelo
grosseiro, frequentemente com marcas de onda e microestratiflcacao cruzada.
Essa formacao apresenta certas variacoes regionais, 0 que tem conduzido diversos pesquisadores a
apresentarem denominacoes informais como membro,
facies ou Iitofacies para esse conjunto, Nesse sentido,
Soares et 0/., 1974, mapearam e descreveram, na regillo
norte-oriental do Estado de Silo Paulo, um pacote denominado membro inferior da Formacao Bauru; Suguio et
0/.(1977) distinguiram a litofacies Silo Jose do Rio Preto e a litofacies Aracatuba, parte siltica de Brandt Neto
(1977), na regiao norte-ocidental desse Estado; Soares et
0/. (1979) caracterizam para a regillo sudoeste do Estado
as facies Taciba e Ubirajara. Essas diferentes designa~lles informais justificam-se tendo em vista as caracteristicas regionais dessa unidade, embora 0 termo facies
nllo seja 0 mais adequado por incluir diversas facies geFORMAc;AO ADAMANTINA

risticas IitolOgicas e secao-ttpo

neticas,
Como secao-tipo da Formacao Adamantina silo
apresentadas secoes parciais levantadas entre Adaman-

tina e Valparaiso, na estrada de terra que liga essas duas
cidades e ao sui de Adamantina, entre 0 Rio Peixe e
Caiabu (Figs. 2 e 3). Verificam-se nessa regillo as caracteristicas descritas: repeticao eiclica de bancos de arenitos finos com estratificaeao cruzada a macicos e bancos
de siltitos, arenitos, lamiticos, interacamados. Essas
constituem as duas principals facies deposicionais dessa
Formacao: a de arenitos com estratificacao cruzada a
macicos, ou fficies de canal, e a de interacamamento de
lamitos siltitos, arenitos mui finos, ou facies de planieie
de inundacao.
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Figura 2 - secao colunar parcial da Formacao Adamantina
medida e composta entre Adamantina e Valparaiso (SP).
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Figura 3 - S~aO colunar da Formacao Adamantina medida e
composta a sui de Marianopolis, entre os km 14 e 18, na estrada
para Adamantina (SP).

A litofacies Silo Jose do Rio Preto constitui uma
variacao mais arenosa, com cores acinzentadas e vermeIhas, com alguns corpos de conglomerado intraformacional, sendo que a facies de transbordamento constitui
menos de 30"70 da espessura da unidade. E freqilente a
ocorrencia de seixos de argilito da pr6pria unidade. E
mais comum que em outras areas a ocorrencia de cimento caleifero, finas camadas de arenito conglomeratico e
espessos bancos de ate 20 m da facies de canal. No poco
de Balsamo (Arid, 1967), ocorre desde a superficie ate a
profundidade de 112 m, onde se situa 0 contato entre as
Forrnacoes Adamantina e Santo Anastacio (Fig. 4).
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Arid (1967), Coimbra (1976), Suguio (1977) e Brandt
Neto (1977) apresentam caracteristicas sedimentol6gicas
texturais e mineral6gicas das rochas da regiao, as quais
se inc1uem na Formacao Adamantina, referidas como litofacies sao Jose do Rio Preto ou Aracatuba (parcial)
ou ainda membro medio da Formacao Bauru (Brandt
Neto, 1977)e parcialmente facies A de Coimbra (1976).
o di4rnetro medic esta entre areia fina e muito fina; a
seiecao e de boa a muito boa na fracao arenosa e de pobre a muito pobreno total. Barcha e Arid (1977)estudaram com mais detalhe as relacoes entre as propriedades
texturais dos sedimentos e suas estruturas sedimentares,
caracterizando bern essa unidade na regiao de sao Jose
do Rio Preto.

lam-se em bancos lamiticos, constituindo dep6sitos de
espraiamento (crevassa), Esses bancos repetem-se ciclicamente com urn fraco predominio das facies de planicie de inundacao, na regiao de Presidente Prudente. No
poco de Pirapozinho (Mezzalira, 1974) ocorre desde a
superflcie atingindo a profundidade de 182 m, sobre a
Formacao Santo Anastacio, constituindo a maior espessura preservada da Formacao Adamantina.
1.1
","~iIO 11110, "II~O

Lo",ilo

0.......

bOO, I~"",,,",i_

• ....110

lo"'('i~o

" .. ~i10 lino, ..'diO 1 "'uilo fjftO COM ""ra,m~ocio
P.II",'.IO • e,u . ." , ocono_

1.1

Lo"'"0,0~0"'0""~IO plo~o~llO'o"IO

'"

10/1I111*0 olldu'o4o

•

or,Hiu~,,"

sc

eo~volll'O\

~o

Plait,.

e.... ll~ol _
...._ ,
eono' eo'" O""'tot • 11I_

bOil

A,I/IIIO li~o. "'''ilO 'lno,~o", 'o"'inop ,101'10-"'101110,_
""diO 0 "'''ilO '''0,111101. orundo ,.IOltO', ",'dlo "'"
lo",ito o.. ~it;eo, ,n'"e, 111101 d. IHlllo •

'"
s

~

E
N

;::

-··

l

.e

•

1I

0

E

0

""Ri'"

,8

440

'·.

'0

~ ~

,10'" eru'ollo ,e/ •• I....

"

c.lcf,oro

".onIlO oonol"...,ollcO clUI"...

0

0"/1110

"'uito fl"",,"I.~60 ... , •• trol. e' ...., '" "'"'" PO'"

...

CIRIO_.loto

~:;ri.'l'o """"10_'0,110" ,clnlG ,

" .. lIiIO liftO. HllfGO 1>00, eor"ol .. (),5 a I""

,=""'''- .,..

",,,,lIfitofOo

cr"I040!Oli"'u" • <Olor ""dlo do "'""u'hO 210, lOa I

__ O'OIU"

UO

'1IIo,lIl,olilieoeao

e.u.0.......I.e60

_

Lo .. IlO ",""hO

.~;;/I.;t.•

0

,1'10""

gro..~ro
o'tllllO,,,",,,,,,,, ..

A".j,o

'~

0

••

",,/lito li/lo •

.,
..,

181

I,I';WII, lino 0

LO"'. " ... rode, ..1_

."i'dl",

olnIO·.IO<O

oHr ",,11110

....... I~II

yJ;·,
. 0.

Figura 5 - S"I'40 colunar parcial da lito facies Taciba medida
a leste de Anhumas (SP)

2) Litofacies Ubirajara, constituida por uma variapara leste da Formacao Santo Anastacio e da Iitofacies Taciba, caracterizada pela predomin4ncia de arenitos de granulaeao de fina a media, as vezes conglomeraticos, com seixos de quartzito, agata e basalto; tern
cor vermelha ou castanho-avermelhada, estrarificacao
plano-paralela, raramente cruzada de baixo lIngulo, selecao pobre, graos subangulares; raramente ocorrem
corpos de lamitos e arenitos lamiticos, descontinuos,
com acamamento plano-paralelo. Essa litofacies confunde-se com a Formacao Santo Anastacio na area de
Paraguacu Paulista, diferenciando-se desta pela imaturidade textural e mineral6gica dos arenitos. No poco do
Distrito de Sapezal (Mezzalira, 1974), ocorre sob a Formacao Marilia a partir de 63 m (cota de 477) ate a profundidade de 120 m, sobre a Formacao Santo Anastacio, com as quais a Formacao Adamantina esta interdigitada.
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Na regiao sudoeste do Estado, duas litofacies foram descritas por Soares et al. (1979):
I) Litofacies Taciba (Fig. S), constituida por uma
a1ternllncia entre facies de canal e facies de transbordamento. A primeira e representada por bancos de 2 a 3 m
de arenitos finos, raramente muito finos e medics, cor
r6sea a castanho-claro, estratificaeao cruzada acanalada e planar-tangencial de pequeno a grande porte, passando a grosseiro, macico, plano-paralelo, com microestratificado e tubos vermiformes no topo. A segunda representada por bancos de ate 10 m de espessura de
lamitos e siltitos castanho-avermelhados, arenitos mui
finos, macicos ou com laminaeao incipiente microcruzada e plano-paralela, raramente leitos calciferos, marcas
de onda, restos f6sseis e tubos vermiformes. Corpos tabulares de arenitos finos e brechas intraformacionais,
com abundante microestratificaeao cruzada e interca-

Ocorrencia e espessura
A Formacao Adamantina e
a unidade de maior distribuicao em superflcie no Estado
de SAo Paulo, at1orando extensivamente: a) nas regiOes
norte (bacia do Rio Turvo) e norte-ocidental (bacia do
Rio sao Jose dos Dourados e baixo Rio Tiete), sendo a
regiao de dominio da litofacies sao Jose do Rio Preto
com espessura maxima de 160 m; b) nos espigOes entre
os rios Tietl!e Aguapei; entre os rios Aguapei e Peixe, a
oeste de Tupa; entre os rios Peixe e Santo Anastacio na
regiao de Presidente Prudente-Presidente Venceslau;
entre os rios Santo Anastacio e Paranapanema na regiAo
de Mirante do Paranapanema, onde domina a litofacies
Taciba, com espessura maxima em torno de 190 m; c)
no espigao entre os rios do Peixe e Paranapanema, a
oeste de Quata; e medio e alto vale do Rio do Peixe e ya-

182

Revist« Brasileira de Oeociencias

Volume 10, 1980

Ie do Rio Turvo, na regiao de SlIo Pedro do Turvo-Ubirajara, onde ocorre predominantemente a litofacies
Ubirajara, com espessura em torno de 100 a 150 m.
Essas espessuras reduzem-se sensivelmente para leste e nordeste, de forma que na escarpa do Planalto Basaltico muitas vezes ja nao ocorre a Formacao Adamantina entre a Formacao Serra Geral e a Formacao Marilia, como em Sao Carlos e Bebedouro e no sui de Minas
Gerais, ou entao tem uma ou duas dezenas de metros de
espessura, como em Botucatu, Itaqueri e MatlIo.
Relacoes de contato
0 contato basal da Formacao
Adamantina, em toda a parte oeste do planalto, e com a
Formacao Santo Anastacio. E um contato caracterizado
por espesso banco da facies de planicie de inundacao,
constituida por lamitos siltitos e arenitos lamiticos, assentado sobre arenitos de granulacao fina e media, macicos, de cor castanho-averrnelhado, da Formacao Santo Anastacio por meio de uma superflcie de brusca mudanca litol6gica. Entretanto a litofacies Ubirajara parece estar interdigitada com a Formacao Santo Anastacio.
Nas demais regioes assenta-se discordantemente sobre
os basaltos da Formacao Serra Geral com conglomerado basal.
As relacoes de contato entre as litofacies sao bastante complexas; entre as litofacies Ubirajara e Taciba
ocorre forte interdigitamento, com predominio daquela
facies na parte basal e superior, no contato com a Formacao Marilia. Entre estas litofacies e a SlIo Jose do Rio
Prete, verifica-se rnudanca lateral progressiva nas caracteristicas, como reducao das espessuras dos pacotes
lamiticos.

Conteudo fossilifero
A maior parte dos f6sseis encontrados no Grupo Bauru situa-se na parte superior da
Formacao Adamantina, embora possa ser apenas coincidencia pelo fato de os principais centros urbanos, rodovias e ferrovias situarem-se nos espigoes e, ai, ocorrer
maior numero de escavaeoes para obras de engenharia.
Os jazigos fossiliferos apresentados por Mezzalira
(1974) situam-se na quase totalidade nesta Formacao,
exceto os da regillo de Marilia e Piratininga, e regiao
nordeste do Estado que se localizam na parte inferior da
sobrejacente Formacao Marilia.
Os principais grupos paleontol6gicos dessa unidade
sao: moluscos, conchostraceos, peixes, quelonios, crocodilideos e dinossauros theropodas e saur6podas, alem
de algas characeas e outros restos vegetais (Arid, 1%7;
Mezza1ira, 1974).

[dade e ambientede deposicao

0 conteudo paleontologico, de uma maneira geral, fornece pouca informaello cronoestratigrafica; entretanto a presenca de um titanossaurideo permitiu a Huene (1933, in Price, 1950),
por correlacao com f6sseis similares em sedimentos da
Patagonia, atribuir idade Senoniana do Cretaceo Superior a essa Formacao,
Soares e Landim (1975), por comparacao com a
evolucao da Bacia de Santos e devido a contemporaneidade com rochas alcalinas da Formacao sobrejacente,
na regiao do Triangulo Mineiro, atribuiram idade do
Cretaceo Medio, Cenomaniano a Santoniano ao intervalo correspondente a Formacao Adamantina. Essa am-

plitude de idade esta coerente com a idade Senoniana
atribuida aos f6sseis, pois estes se encontram na parte
superior da Formacao, Deve-se considerar tambem que
a secao preservada da Formacao Adamantina e parcialmente contemporanea a Formacao Marilla, tendo em
vista 0 interdigitamento entre essas unidades na regillo
norte-nordeste do Estado, conforme foi verificado por
Soares et al. (1973).
Considerando-se as diferentes facies deposicionais,
conclui-se que a Formacao Adamantina foi depositada
em urn extenso sistema fluvial meandrante dominantemente pelitico a sui, gradando para psamitico a leste e
norte, e parcialmente nessas regioes com transicao para
anastomosado. Os arenitos com estratificacao cruzada
passando a macicos e plano-paralelos representam dep6sitos em barras de pontal ou transversais realizados
nos canais. Os lamitos e siltitos foram depositados nas
planicies de inundacao em baixios, varzeas e lagoas, e os
arenitos ricos em rnicroestratificacao cruzada por rompimento de diques marginais e. espraiamento sobre a
planicie,

FORMA<;AO MARiLlA
Definicao, caracterlsticas
litologicas e secao-tipo
Define-se neste trabalho a
Formacao Marilia como uma unidade composta por
arenitos de grosseiros a conglomeraticos, com graos angulosos, teor de matriz variavel, selecao pobre, ricos em
feldspatos, minerais pesados e minerais instaveis; oeorrem em bancos com espessura media entre I e 2 m, macicos ou com acamamento incipiente subparalelo e descontinuo, raramente apresentando estratificacao cruzada de medio porte, com seixos concentrados nosestratos cruzados; raras camadas descontinuas de Iam.tos
vermelhos e calcario sao encontradas.
A designacao Formacao Marilia foi utilizada por
Almeida e Barbosa (1953) para urn conjunto similar de
litologias, tendo sido considerada como unidade superior do Grupo Bauru; ao mesmo tempo nomearam Formacae Itaqueri para a associacao litol6gica com as caracteristicas primarias similares, porem destituida de cimento calcifero, aflorante na Serra de Itaqueri e SlIo
Carlos. Essa divisao de Almeida e Barbosa (1953) foi
considerada inadequada (Freitas, 1955; Mezzalira,
1974), tendo sido posteriormente abandonada. Mapeamentos executados posteriormente mostraram que os
arenitos grosseiros conglomeraticos de Itaqueri, Sao
Carlos e MatlIo constituem uma facies pouco calcifera,
as vezes com cimento silicoso, que passa lateralmente,
no sentido oeste, para a facies de arenitos calco-conglomeraticos da Formacao Marilia, como foi verificado
por Soares et al. (1973). No presente trabalho, esses sedimentos sao referidos como litofacies Itaqueri.
A secao-tipo da Formacao Marilia localiza-se na escarpa sui do Planalto de Marilia, entre 0 Rio do Peixe e
a cidade de Marilia (Fig. 6). Outra secao de referencia
apresentada e a de Monte Alto na escarpa a sui desta cidade (Fig. 7).
Os arenitos dessa Formacao distinguem-se facilmente das outras unidades pela granulacao dominantemente grosseira, niveis de conglomerados com seixos de
quartzo, opala, basalto e argilito, e 0 carater macico dos
bancos. Sao raros os corpos, de urn modo gerallenticulares, de lamitos ou arenitos lamiticos no topo dos ban-
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Figura 7 - SOI'Ao colunar parcial do Grupo Bauru na regiao
de Monte Alto, nordeste do Estado de SAo Paulo

cos. OCorre frequentemente urn afinamento da granulometria, com arenites finos lamiticos vermelhos e macicos, lembrando regolito f6ssil, no topo dos bancos. A
presence em abundllncia de n6dulos carbonaticos irregulares, ora esparsos nos arenitos, ora concentrados em
nlveis, epigeneticos, ou ainda em bolsoes ou lentes por
retrabalhamento, e urna caracteristica da unidade. Os
arenitos nodulares e conglomeraticos dos contrafortes
dos espigoes de Echapora, Marilia-Tupa, Taquaritin-
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ga, Monte Alto e Monte Azul encontram-se fortemente
cimentados e com cores creme ou esbranquicadas. Soares e Landim (1975) caracterizaram esta unidade como
membro superior da Formacao Bauru. Incluiram neste
membra superior as facies de arenitos tufaceos, designada por Hasui (1967), de Formacao Uberaba e aflorantes
no Trillngulo Mineiro.
Em alguns locais sao encontradas Iinhas de seixo
que lembram lencois rudaceos residuals. Tambem algumas camadas de calcario, branco, micritico, as vezes
com graos e seixos de quartzo, sao encontradas nessa
unidade, especialmente na transicao com a Formacao
Adamantina, ou ainda concentracoes de seixos no topo
do banco, representando urn aumento de granulometria
de baixo para cima, como no corte do cruzarnento da
Rodovia Marechal Rondon com 0 leito da Fepasa, em
Botucatu. Essa granulacao crescente para cima e uma
caracteristica da unidade como urn todo, predominando
a presenca de conglomerados pr6ximo ao topo.
Suguio et 01. (1977)e Soares et 01. (1979)apresentaram caracteristicas granulometricas da unidade, com a
designacao de litofacies Marilla. Soares et 01. (1973) e
Amaral (1977) apresentaram caracteristicas de fotointerpretacso a partir de fotos aereas (Membra Superior
da Formacao Bauru) e de imagens de satelite (Lito facies
B.3), respectivamente.

Ocorrencia e espessura
A Formacao Marilia ocorre
extensivamente na parte leste do Planalto Ocidental do
Estado de Sao Paulo, prolongando-se para oeste nos espigoes entre os principals rios. Entre os rios Paranapanema e Peixe, ocorre no planalto de Bchapora, estendendo-se ate Quata, Entre os rios do Peixe e Aguapei,
prolonga-se ate as proximidades de Tupa. Na regilo
norte-nordeste ocorre entre Matao e Taquaritinga ate
Catanduva e, para norte, em Monte Alto ate Bebedouroo No nordeste do Estado, no planalto de Franca, e no
centro-leste, na Serra de Itaqueri e planalto de Slo Carlos, ocorre a litofacies Itaqueri, constituida de arenitos
de granulacao de fina a grosseira e conglomeratica, mal
selecionados, com graos angulosos, macicos, com cimento silicoso possivelmente substituindo 0 cimento
carbonatico.
A espessura da Formacao Marilia atinge 0 maximo
na cidade homOnima, com 160 m, recoberta por sedimentos cenoz6icos, da mesma forma que em Monte Alto, com cerca de 150 m. Reduz sensivelrnente para oeste
por erosao durante 0 aplainamento do cicIo Sul-Americano e ciclos erosivos posteriores.
.
Relac:lJes de contoto
A Formacao Marilia esta em
contato principalmente com a Formacao Adamantina,
com as facies Ubirajara, no centro do Estado, e Sao Jose do Rio Preto no norte-nordeste. A transicao se faz
por meio de sucessivas superficies erosivas, ora com mudanca brusca de litologia e conglomerado basal, ora
com recorrencia das Iitologias de uma unidade na outra,
indicando interdigitamento. A leste, maior e a aparencla
discordante do contato: sao encontrados leitos de conglomerado basal com seixos de arenito, argilito, basalto, quartzo e agata, e mudanca brusca da litofacies Ubirajara para os arenitos grosseiros carbonaticos da Forma~~o Marilia. Sobre a Formacao Serra Geral e fre-
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quente 0 contato nas ocorrencias mais a leste, como em
Itaqueri, Silo Carlos e Franca. 0 contato e por discordancia erosiva, com mais de I m de conglomerado com
abundantes seixos de basalto, quartzite, arenito e agata,
acima do qual ocorrem arenitos grosseiros e conglorneraticos da facies Itaqueri, Localrnente, sobre estruturas
domicas pre-Bauru, 0 contato e uma discordancia angular, podendo assentar-se sobre 0 Botucatu, Piramb6ia
ou mesmo sills de diabasio.
Na regiao de Monte Alto, Bebedouro e Olimpia, a
Formacao Marilia e c1aramente interdigltada com a facies Silo Jose do Rio Preto, tornando dificil a separacao
devido a presenca de corpos de arenitos calco-conglomeraticos que desaparecem para sui e oeste (Soares et
al., 1973) dentro da Formacao Adamantina.

ldade e ambiente de deposicao
A idade do inicio de
sedimentacao da Formacao Marilia pode ser estabelecida pela presence nas partes inferiores da associacao faunistica similar a da Formacao Adamantina, como os
restos encontrados em Colina (peixes, crocodilideos,
sauropoda e theropoda, e queillnios), ostrac6dios em
Sfio Carlos, restos de dinossaurios em Taquaritinga e
Fernando Prestes, etc. (Mezzalira, 1974). Nesses achados incluem-se restos de titanossaurideos encontrados
em Colina, na area de ocorrencia da Formacao Marilia,
aos quais foi atribuida a idade Senoniana, A sedimentacao dessa Formacao foi conternporanea com 0 soerguimente da parte norte da Serra do Mar e do arco da Canastra (Soares e Landim, 1975) ou do Alto Parnaiba
(Saad et al., 1971), e com 0 vulcanisrno associado com
idades entre 80 e 60 milhOes de anos. Dessa forma, a sedlmentacao da Formacao Marilia verlficou-se entre 0
Santoniano e 0 Maestrichtiano,
As caracteristicas texturais, mineralogicas, as estruturas sedimentares e a geometria dos corpos permitem
interpretar a sedimentacao dos arenitos conglorneraticos da Formacao MarUia como sendo por correntes de
alta energia, com transporte fora de canais em extensos
lencois de escoamento, com deposicao rapida, impedindo a formacao de estruturas. Esses corpos sedimentados
ficavam expostos durante longo tempo, permitindo que
processos pedogeneticos produzissem 0 concrecionamento com formacao das estruturas nodulares. 0 escoamento de novas torrentes retrabalhava esses sedimentos
transportando os n6dulos juntarnente com seixos trazidos da area-rente e redepositando-os. A ausencla de
matriz nos arenitos de deposicao rapida sugere clima
arido onde nao se formariam solos argilosos. A ocorrencia de dep6sitos do tipo calibre descritos por Suguio
et at, (1975) corrobora a interpretacao.

Tais condicoes de sedimentaeao por torrentes em
lencol silo caracteristicos de leques aluviais, onde a sucessiva mudanca dos lobos deposicionais com a subsidencia da bacia produziu a coalescencia e 0 empilhamento vertical dos diversos corpos. Localmente, entre
os leques formaram baixadas de restritos afluxo de clasticos grosseiros, produzindo depositos lamiticos ou finas camadas de calcario,
A granulometria crescente para cima indica que a
sedimentacao das Iitologias preservadas na Formacao
Marilia foi realizada cada vez mais pr6xima das cabeceiras desses leques, sugerindo incremento na taxa de soerguimento de arcos marginais.
ESBOC;;O DE EVOLUC;;AO PALEOGEOGRAFICA
DO GRUPO BAURU
Encerrado 0 vulcanismo basaltico no eo-Cretaceo, a Bacia do Parana foi submetida
a um rapido cicio erosivo. As condicoes climaticas poderiam ter favorecido 0 desenvolvimento de um deserto
com acumulacao de areia e6lica em grandes dunas, formada por ventos soprando de leste, na zona subsidente
sobre a regiao do arco de Ponta Grossa. Com 0 resfriamento regional, 0 deserto foi progressivamente sendo
substituido por um sistema fluvial, migrando de norte
para sui, e com direcao preferencial de escoamento para
oeste-sudoeste, com canais anastomosados e excesso de
carga arenosa, parcialmente derivada das areias e6licas.
No inicio do Cretaceo medio, 0 centro deposicional
migrou do noroeste do Parana para a oeste do Estado
de Silo Paulo; 0 sistema anastomosado foi substituido
por um imenso sistema fluvial meandrante (facies Taciba e Silo Jose do Rio Preto) e retraiu-se para as faixas
marginais (Facies Ubirajara). 0 clima passou a umido
com abundante deposicab pelitica, sob condicoes de
quiescencia tectllnica.
No fim do Cretaceo Medic, as faixas marginais
evoluiram para leques aluviais, com 0 clima tornando-se
novamente arido. 0 soerguimento crescente dos arcos
da Canastra e Serra do Mar, acompanhado de vulcanismo alcalino, produzia uma progradacao dos leques sobre 0 sistema meandrante periferico com posterior assoreamento da bacia.
No fim do Cretaceo ou inicio do Terciario, inicia-se
novo cicio erosivo na Bacia, culminando com 0 aplainamento Sul-Americano e posterior recorrencia de novos
ciclos erosivos cenoz6icos.
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