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A - RESUMO

1tste trabalho apresenta dados sabre a petrografia e a origem da
formacao Botucatu (arenito de facies predominantemente e6lico e facies
aquoso ) no estado de Sao Paulo. Sao descritos os metodos empregados
no estudo da granulometria, composicao mineralogica, arrendondarnento,
esfericidade, brilho, densidade, porosidade e permeabilidade, e os resul
tados sao comparados com outros obtidos para sedimentos eolicos atuais
e do passado, situados no Brasil e em outros paises. E' discutida a possi
vel correlacao de estratos encontrados nas rodovias Botucatu-Conchas e
Piraju-Fartura, assim como a velocidade do vento responsavel pelo trans
porte do material e a rocha que provavelmente originou tal arenito.

B - ABSTRACT

This paper presents some data about the petrography and ongm
of Botucatu formation (eolian and aquous facies) in the State of Sao
Paulo. Size distribution, mineral composition, roundness, sphericity, lus
ter, specific gravity, porosity and perm eability have been studied and a
description of the employed methods given . The results are compared
with other obtained from recent and ancient eolian sands from Brasil
and foreign lands. Probable correlation between the beds exposed along
the road Botucatu-Conchas and Piraju-Fartura is discussed. Source 0'
the material and wind velocity are also considered.

C - INTRODU<;,AO

Pretendemos com este trabalho contribuir com alguns dados para
o estudo do arenito Botucatu, como tambern divulgar alguns metodos
empregados na sedimentologia.
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o arenito Botucatu faz parte da sene Sao Bento, que e constituida
na sua partebasal pela formacao Botucatu e no seu topo pelos derrarnes
basalticos, dentro dos quais ocorrem lentes de arenito de caracteristicas
petrograficas sernelhantes, pelo que podem ser consideradas de igual
origem ,
, A extensao, idade e posicao estratigrafica desta formacao sao pon
tos controversos que, apesar de terem sido ventilados inurneras vezes, nao
lograram ainda uma elucidacao definitiva . Nao obstante, atribui-se-lhe
idade triassica, suposicao essa geralmente aceita porem nao comprovada,

o pacote de sedimento compreendido pelo arenito Botucatu e de
grande envergadura, chegando a atingir uma espessura de 240 m em
Alambari (15, p. 465). Aflorando numa faixa estreita ao longo das es
carpas basalticas, do estado de Sao Paulo ao Rio Grande do SuI, deve
ocupar uma area superior aquela ca1culada para os derrames, que s~

gundo Leinz (11, p. 5) seria de 1.000.000 Km2
• Apresenta-se com fa

cies predominantemente e6lico, com alguns estratos de facies aquoso
principalmente na parte inferior, e tornando-se mais raros entre as cama
das superiores ,

o material com que trabalhamos,. 'proveniente de diversas altitudes
das rodovias Botucatu-Conchas e Piraju-Fartura, foi recolhido em 1949
pelo professor dr. Otavio Barbosa, da Escola Politecnica da Universida
de de Sao Paulo,ao qual deixamos aqui 0 nosso agradecimento, como
tambern ao professor dr. Viktor Leinz, do Departamento de Geologia e
Paleontologia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Univer
sidads de Sao Paulo, que nos orientou neste trabalho.
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As amostras da rodovia Botucatu-Conchas foram retiradas entre 
as altitudes 520 rn .e 810 m e as da rodovia Piraju-Fartura entre 620 m
e 810 m. Dispusemos de amostras desde a base da formacao Botucatu
ate 0 seu contacto com 0 sedimento Bauru , A quase totalidade apresen
tava nitida estratificacao, com alternancia de camadas brancas muito
finas e camadas espessas avermelhadas, 0 que emprestava esta cor ao
conjunto, com raras excecoes que se apresentavam acinzentadas ou de 
cor creme.

D - METODOS

I - Desa8rega~ao: 0 material foi desagregada em agua fervendo 
durante tempo variavel (15 minutos a 3 horas ) , e para as amostras mais
compactas adicionou-se carbonato de s6dio para facilitar a desagrega
cao . Feito isto, procedeu-se a filtragem, seguida de secagem em estufa
a 100°C. 0 exame a lupa revelou aglutinacao do material na maioria
das arnostras (Bd 4, 5, 7, 8 e Fa 1, 2, 3, 4, 5, 6) durante a secagem, e
estas foram desagregadas novamente por cornpressao com rolo de bor
racha, a fim de evitar quanta possivel a fragmentacao dos graos ,

II - Granulometria: A separacao granulornetrica efetuou-se por pe
neu acao durante 10 minutos 'd e cerca de 100 gr de material de cada
amostra em peneira mecanica (tipo Ro-Tap), usando-se uma serie de
peneiras com malhas de, 1000, 500, 210, 105 , 74 e 53 microns. Do ma
terial retido nas varias peneiras foram separados os minerais pesados
por centrifugacao em bromoforrnio, a 1000 R. P . M. durante 10 minutos.
Das duas porc;;6es assim obtidas, isto e, da flutuante e, da submersa, foram
feitas laminas com balsarno de Canada. Nestas laminas foi efetuado 0

exame microscopico, procedendo-se a contagem dos direfentes minerais
contidos em varies campos colhidos ao acaso, a fim de determinar a
composicao mineralogica . Verificou-se que algumas laminas apresenta
yam ainda pequena porcentagem de aglomerados de material muito fi
no, principalmente nas granulacoes de 150 e 74 microns. Nestes casos
fez -se uma correcao, somando-se as porcentagens dos aglomerados a por
centagem do material menor que 53 microns .

Considerarnos desnecessaria a extensao da serie granulornetrica abai- ·
xo de 53 microns par ser muito pequena a quantidade desse material em
quase todas as amostras.

III - Arredondemento: Usando-se urn microscopic adaptado para
a micro-projecao sobre uma folha de papel branco, e com uma ampIia
c;;ao de aproximadamente 400 vezes para urn grao de 74 microns, foi pas
sive! cobrir a lapis 0 contorno dos graos de quartzo. Uma vez tracados.
os contornos, pelo estudo estatistico consideramos 30 graos em cada la
mina suficientes para exprimir 0 grau de arredondamento da amostra.
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Cumpre salientar que 0 conceito de arredondamento adotado pelo
autor exprime 0 grau de desgaste do grao, indicando portanto 0 agente
transportador do sedimento. Mac Carthy (14, p. 64) trabalhando com
varias areias refere-se a diferenca existente entre 0 arredondamento ope
rado pela agua e aquele feito pelo vento, deixando bern claro que e 0

arredondamento que nos interessa para determinarmos 0 ambiente em
que foi trabalhado 0 material constituinte do sedimento ,

Entre os diversos metodos existentes para verificar 0 grau de arre
dondamento, escolhemos 0 de Waddel (21, p. 443) por julgar ser 0 que
melhor exprime a angulosidade media do grfio, pois consiste na relacao
entre a angulosidade dos "cantos" e 0 nurnero desses "cantos". Conside
ra-se "canto" toda parte do contorno que tern urn raio de curvatura
igual ou menor do que 0 maior circulo inscrito na area do grao ,

Com 0 auxilio de uma esc ala transparente de circulos concentricos
que diferem urn do outro por 2mm de raio, obtemos pela superposicao
dessa escala na projecao do grao:

r = raio de curvatura de cada "canto" do grao .
R = raio do maior circulo inscrito na area do grao ,
A soma (S) das varias relacoes r/R divididas pelo numero (N)

dessas relacoes da-nos 0 grau de arredondamento do grao ,

r
S (-)

R
Grau de arredondamento _

N

Waddel prefere 0 emprego dessa formula invertida quando se trata
de graos cujos raios (r) apresentam grande variacao de tamanho, mas
como nao verificamos variacao apreciavel nos raios medidos, julgamos
conveniente nao inverte-la ,

Comparamos 0 contorno dos graos analisados com os apresenta
dos na tabela de Pettijohn (16, p. 52), mas esta classificacao sim
plesmente qualitativa, nao nos da urn indies que exprima numerica
mente 0 grau de arredondamento e nao temos portanto os limites de ar
redondamento para os graos trabalhados pela agua ou pelo vento. Nao
deixamos porern de enquadrar 0 sedimento em questao numa das clas
ses adotadas por esse autor.

IV - Eeiericidede: As mesmas projecces obtidas para verificar
mos 0 arredondamento foram usadas para obtermos 0 grau de esferi
cidade dos graos . ~ste indice relaciona-se com a forma do grao, mos
trando-nos numericarnente se ela aproxima-se au nao da forma esferica,

Medimos a esfericidade apenas para mostrar a diferenca entre este
indice e 0 de arredondamento, pois a esfericidade nao nos interessa neste
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trabalho, uma vez que diz respeito somente a forma, e nao ao desgaste
da superficie do grao ,

Adotamos a form ula de Cox ( 6, p. 180) para obter 0 grau de es
fericidade, relac ionando a area da seccao maxima do grao com 0 peri
metro do mesmo . M edimos a area ( A ) com 0 planimetro polar e 0

perimetro ( p ) com 0 curvimet ro. ~sses da dos aplicados na f6rmula
de Cox, daCHnOS 0 grau de esfericidade do grfio:

4~ A
Grau de esfericidade

A deficiencia deste metoda eonsiste no fato de que difieilmente se
consegue percorrer perfeitamente com 0 curvirnetro 0 perimetro do 
grfio qu ando se trata de contornos muit o sinuosos , Como este dad o e ·
e levado ao quadra do , qual qu er diferenca para mais ou para menos da
medida real determina uma diferenca muito grande no grau de esfe- ·
ricidade .

v - Btilho: Segundo Cailleux (5 , p. 17) 0 brilho dos graos tra-
balhados pela agua e diferente daqueles que 0 sao pelo vento , De 
acordo com a tecnica aeonselhada por esse autor, fizemos incidir sobre
a amostra eolocada em fundo pr eto , urn feixe de luz a 45°, para veri
fiear 0 menor ou maior brilho da superficie dos graos, segundo tenha
atuado este ou aquele agente respectivamente . As areias e6licas mos- ·
tram urn brilho fosco resultante do desgaste efetuado pelo cheque dos
gr aos entre si ao ser~m impulsionados pelo vento em meio seco ( a rido );
enquanto que as aquosas apresentarn brilho vivo, resultante de urn pCH

limento lento e continuo facultado pelo amortecimento impasto pela
agua aos choques violentas.

VI - Densidade: A determinacao das densidades foi efetuada po r
meio de urn p icnornetro modele Russel ( 8, p. 510 ) modi fica do em al
guns detalhes e construid o em nosso labo rat6 rio . ~ste p icn6metro fai
enchido de mercuric, recebendo entao a arnostra intacta, depois de seca
em estufa a mais ou menos 80°C e pesada . Verificamos assim 0 volume
e portanto a densidade aparente (do) da amost ra . U rna segunda porcao
do sedimento, desagregada, seca e pesada, fai colocada no mesmo picno
metro, agora eheio de ag ua , Obteve-se assim 0 volume real da amostra,
ou seja, 0 volume de seus grjios, e com este dado , a densidade real (d.)
do sedimento ,

VII - Porosidede : Preferimos 0 metoda volumetrico na determi
nacao da porosidade do sedimento dada a facilidade encontrada na desa
gregacao do material. Conhecendo-se a densidade Teal (d.) e a aparen- .
te (da ) podemos calcular a porosidade (P) do sedimento:
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p ---- - x 100

Verificamos tarnbern a porosidade efetiva do sedimento para a agua
com 0 concurso de uma balanca do tipo Walker, operando do seguinte
modo: tomamos uma amostra e sem seca-la previamente, medimos a den
sidade em agua na balanca; conservamo-la irnersa ate que a densidade
se mantivesse constante indicando 0 ponto de saturacao , A relacao dessas
duas le ituras nos forneceu a porosidade e fetiva , E' esta porosidade que
realmente interessa sa berm os para as trabalhos praticos, pois dela de
pende parcialmente a capacidade de retencao da agua pel? .sedimento.

VIII - PermeabiIidade: Medimos a permeabilidade do arenito
Botucatu com urn permeametro tipo Ruska Universal. Nao foi possivel
verificar a permeabilidade a agua por serem as amostras disponiveis mui
to friaveis, desmanchando-se parcialmente quando atravessadas pela agua
sob pressao . Assim sendo, medimos a. permeabilidade do arenito e rnpre
gando 0 gas nitrogenio , 0 grau de permeabilidade, expresso pela uni
dade "darcy' e obtido (no caso de se empregar urn gas) em funcao da
seccao da amostra, da sua altura, da viscosidade do gas em det erminada
temperatura e da sua pressao sabre a amostra.

Verificamos a permeabilidade do sedimento na direcao perpendicular
a estratificacao e na direcao paralela a mesma.

E - RESULTADOS

I - Granulometria : Forarn tomadas 100 gr aproximadamente de
cada amostra para a p eneiracao, e 0 p eso do material retido em cada
pene ira e na p anel a p ermit iu calcular as porcentagens das granulacoes .
Feitas as correcoes, construirnos as curvas ac um ulativas, tomando-se para
a granulacao uma escala logarit mi ca a fim de dar melhor proporcjio ao
grafico .

No grafico 1, feito para as amostras da rodovia Conchas-Botucatu,
observamos 3 tipos de arnostras: '

1 com muito material menor que 53 microns (Bo 1, 48 %) .

2 com pouco material menor que 53 microns (Bo 3, 5, 7, 8,
2%a15%).

3 com material rnenor que 53 microns e ma ior que 500 microns
(Bo 4 e Bo 2 ) .

A amostra Bo 1A apre sent a a curva acumulat iva comple tam ente
diferente das demais, possuindo 47 % de granulacao rne no r q ue 53 m i
crons . Essa amostra, possue alem de tanto mat er ial fino, certa p ore en
tagem de aglomerados (15,6% na granulacao de 105 microns e 3,7 %
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GrMico 3 - Curva acumulativa.

As duas amostras foram retiradas a 47Km de Conchas.
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na granulacao de 53 microns) superior aquela encontrada em outras
amostras, 0 que nos permite concluir tratar-se de uma areia de origem
aquosa, assim como todas as da serie Bo 1, pois areias dessa origem
apresentam geralmente maior porcentagem de material fino (39, p. 203,
206) 0 que favorece a formacao de aglomerados ,

Do mesmo local da amostra Bo 1A foram retiradas outras por di
ferirem quanta a cor e a compacidade, e depois da peneiracao verificou
se certa variacao nas porcentagens da granulometria como se pode veri
ficar no grafico 2, sendo constante porem a moda em 105 microns e a
grande porcentagem de material menor que 53 microns.

As amostras Bo 3, Bo 5, Bo 7 e Bo 8 apresentam curvas bem seme
lhantes entre si, indicativas de material bem selecionado, nao possuindo
granulacao maior que 500 microns e tendo menos de 15% de material
finissimo, menor que 53 microns.

A amostra Bo 4, assim como a Bo 2, se bem que possuam pouco
material menor que 53 microns, apresentam graos nas fracoes maiores
que 500 microns, 0 que segundo Udden (20, p. 679) indica tratar-se pos
sivelrnente de material proveniente de tope de duna (0,2% a 1,5% de
granulacao de 500 microns).

Outra amostra (Bo 4B) retirada do mesmo local que a amostra
Bo 4A e proveniente de regiao proxima ao contacto com basalto (6 a 7
metros abaixo do contacto) apresentou curva acumulativa bem diversa,
diferenciando acentuadamente da amostra Bo 4A na granulacao menor
que 53 microns, como podemos observar no grafico 3.

No grafico 4, referente as amostras recolhidas na rcdovia Piraju
Fartura, chamamos atencao para a curva acumulativa obtida da amostra
Fa 1 (arenito basal, proximo ao contacto com Estrada Nova), recolhida
a 620 m de altitude, e que alern de possuir somente 2,8% de material
menor que 53 microns, e a {mica amostra da serie examinada que apre
senta granulacao maior que 1000 microns na porcetagem de 7,0%.

A amostra Fa 2, retirada do mesmo local, apresentoucurva prati
camente identica, enquanto que a amostra Fa 3, tambem da mesma pro
cedencia mostrou curva mais abrupta,. ou seja, mostrou possuir material
mais selecionado.

A unica amostra que difere acentuadamente das demais e a amos
tra Fa 4 (sedimento basal sabre Estrada Nova), retirada na altitude
de 625 m e que possui 24,5 % de material menor que 53 microns.

A amostra Fa 5, recolhida na altitude de 640 mea melhor selecio
nada, pois apresenta 80% da granulacao entre 500 e 210 microns.

As amostras Fa 6, Fa 7 e Fa 8 provenientes respectivamente das
altitudes 658 m, 760 m e 810 m apresentam curvas muito semelhantes,
sendo que a terceira foi encontrada entercalada no basalto.
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II - Composiciio minerelogice

a) Minerais leves: No exame microscopico das arncstras foi veri
ficada a presenca de quartzo em todas as granulacoes, sendo que na maio

.r ia das vezes apresentou-se envolvido por uma pelicula avermelhada, fa
cilmente removivel pelo H 2 nascente ao submetermosa amostra a acao
de acido c1oridrico em presenca de estanho ou zinco.

Nas granulacoes de 500 e 210 microns encontrou-se praticarnente
so quartzo . Feldspatos frescos ou pouco alterados da serie dos plagio
clasios e microc1ina foram encontrados em quantidade variavel nas di
ferentes altitudes, principalmente com a granulacao entre 105 e 53 mi
crons, fato explicavel pela facil c1ivagem deste mineral em granulacoes
maiores. Muscovita e calcita foram raramente encontradas.

A cornposicao mineralogica media encontrada para 0 sedimento Bo
tucatu foi a seguinte em varias amostras:

I
I
I

Mincrais I
I
I
I

Quartzo I

Feldspat o I
Outros minerals I

I

Bo 5

ll3 %

4 %

3 0/0

83 0/0

!l 0/0

Fa 3

ss %

12 (Ic

2 %

81 0/0

14 %

5 %

Descriciio dos minereis Ieves

Quartzo: as formas bern arredondadas predominaram em granula
~oes de 105 a 500 microns. as graos de 74 microns rnostraram-se na
maioria sub-arrendondados e as menores de 74 apresentaram forma an
gulosa.

Feldspatos: os graos sub-angulares e arredondados foram muito fre
quentes, apresentando-se incolores e raramente possuindo pelicula aver
melhada . Quase todos as graos mostraram-se frescos e somente na amos
tra Fa 5, granulacao 53 microns, foi encontrado ortorlasio parcialmente
decomposto. E' interessante notar que apenas na granulacao de 53 mi
crons 0 feldspato mostrou-se anguloso, e que acirna de 210 microns nao
foram vistos graos desse mineral, sendo consideravelmente maior a sua
porcentagem nas granulacoes de 74 microns para baixo.

b) Minerais pesados: A fim de eliminar possiveis erros decorrentes
da diferente distribuicao natural dos minerais segundo a granulometria,
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fez-se a contagem no material de 74 microns para todas as amostras, e
somente em duas examinamos toda ·a serie de granulacoes ,

A cornposicao qualitativa e quantitativa dos minerais pesados de
granulacao 104-74 microns, pode ser verificada no quadro da pagina 61.

Descriciio dos minereis pesedos
Apatita: apresentou-se em quase todas as amostras e geralmente

sob a forma bern arredondada (esferica).
Augita: foi encontrada sornente em uma amostra (Fa 2, gran. 103

microns) em quantidade muito pequena (3,8%) e com a forma sub
angulosa.

Baritina: apresentou-se em quase tadas as amostras na granulacao
de 74 microns, sempre com a forma sub-angulosa.

Biotita: muito frequente nas amostras da rodovia Botucatu-Conchas,
e completamente ausente nas provenientes da rodovia Piraju-Fartura ,
Poucos cristais apresentaram contorno arredondado, prevalecendo as
formas angulosas.

Corindon: facilmente reconhecivel pela cor azul bern pronunciada e
sempre com a forma sub-angulosa, mas em porcentagem muito pequena,
Foi encontrado nas granulacoes de 105 e 74 microns.

Epidoto: apresentou-se somente na granulacao de 74 microns, com
a forma variando de sub-arredcndada a angulosa.

Estaurolita: tcdos os cristais apresentaram forma muito angulosa,
e a cor variavel entre rnarron e incolor. Foi encontrada em todas as gra
nulacoes inferiores aIDS microns.

Granada: observamos grande variedade de forma para este mineral,
desde a angulosa ate a bern arredondada, e geralmente associada a zir
conita . Quanto a coloracao, predominaram as incolores sobre as ver
melhas.

Monazita: foi encontrada apenas em uma lamina (Bo 7, gran. 74
microns) .

Rutilo: apresentou sempre forma prismatica com a.ngulos muito bern
arredondados e geralmente bern avermelhado quando observado com luz
convergente ,

Siderita: foi verificada sornente em uma amostra da rodovia Pira
ju-Fartura (Fa 2, gran. 105 microns), com contorno muito anguloso e
de cor castanha a amarela clara.

Turmalina: muito abundante a forma sub-triangular e prismatica
bern arredondada nas extremidades. Muitcs graos apresentaram inclu
soes pcssive!mente de rutiio dada a sua forma acicular, e a cor verrnelha
foi mais frequente que a rosa e azul.

Zirconita: os graos de forma ovatada au prismatica muito bern arre
dondada nas extremidades foram encontradcs em todas as granulacoes,
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sempre em porcentagens apreciaveis . Todos os graos de zirconita apre
sentaram-se incolores e foi frequente a sua associacao a rutilo ou granada.

A questao da origem do material constituinte do sedimento Botu
catu .sera tratada mais adiante, na parte de conclusoes ,

III - Artedondemento: Segundo Twenhofel (19, p. 230, 281)
quando graos menores que 100 microns rnostram-se arredondados em
porcentagens consideraveis, esse carater e atribuido a agentes eolicos ,
Assim, tomamos a granulacao de 74 microns de todas as amostras e a
granulacao de 53, 105 e 210 microns das amostras Fa 7 e Bo 2 para
verificar 0 grau de arredondamento. Graos maiores que 74 microns nao
apresentaram 0 contorno com angulos vivos, e pela ilustracao da pag. 64,
que reproduz os contornos de alguns graos de uma das amostras (Fa 7,
gran. 74 microns) notamos que a media do arredondamento e relativa
mente alta.

Como ja foi dito anteriormente, adotamos 0 metodo de Waddel pa
ra verificar 0 grau de arredondamento, nao tendo sido possivel, porern,
verificar os limites dos indices para os sedimentos eolicos e aquosos, visto
nao se encontrar tabelas com tais indicacoes , No entanto, 0 fato de se
encontrar indices de arredondamento variando em torno de 0.600 a 0.700
na granulacao de 74 microns, permite-nos considerar tal material traba
lhado por agentes eolicos ,

Do total dos graos estudados, 85 % apresentou indice de arredon
damento entre 0.770 e 0.520. Foram raros os de indice 0.400, e os inclui
mos na ilustracao somente para efeito de comparacao .

Comparamos os contornos dos graos com as figuras publicadas por
Pettijohn (16, p. 52) e pudemos observar 0 pronunciado arredondamento
dos graos de 74 e mesmo de 53 microns, 0 que nos permite colocar 0 se
dimento na c1asse dos graos arredondados.

IV - Esfericidade: Medimos 0 grau de esfericidade dos mesmos
graos usados para verificar 0 grau de arredondamento , 0 indice de Cox,
comparado com 0 de Waddel mostra praticarnente na ilustracao abaixo,
que esfericidade e urn carater independente do arredondamento.

v - Brilho: Seguindo a orientacao dada por Cailleux (5, p. 15)
procedemos a observacao das diferentes amostras. Tomamos as granu
lacoes de 74, 105, 210 e 500 microns de cada amostra e verificamos que
so nas de 210 microns para cima pode-se distinguir cIaramente a diferen
ca do brilho da areia eolica e da aquosa, pois somente nessas granula
~oes distinguimos nitidamente 0 brilho fosco e 0 brilho vivo. Algumas,
na granulacao de 105 microns apresentaram facilidade para 0 reconheci
mento, mas para compararmos todas as amostras, estudamos a granula
C;ao de 210 microns.
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GRAU DE ARREDONDAMENTO E DE ESFERICIDADE
-- Amostro do rodovio Piro ju-Forturo (Fo7)-

-- qrunulncdo 74 /J. - -
..... .

A == grau de arredo ndamento

B == grau de csferici da de

N a rodovia P iraju-Fartura as oito amostras retiradas apresentaram
100% de graos foscos, 0 que indica tratar-se de sedimento exclusiva
mente eolico ,

Note-se que, em algumas amostras de origem aquosa, encontramos
quantidades consideraveis de graos foscos que teriam sido depositados
pelo vento, resultando urn sedimento de or igem mista, segundo Bag
nold (2 , p. 118-121).

Constituiu surpresa 0 brilho fosco verificado nas amostras Fa 1,
Fa 2 e Fa 3, por tratar-se de arenito tornado como sendo de origem
aquosa, proximo do contacto com a formacao Estrada Nova . :1tste fate
sera discutido mais adiante, nas conclus6es .
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Fotomicrografia - Amostra Bo 7. Granulacao de 105 microns.

Fotomicrografia - Amostra Fa 6. Granulacao de 105 microns.
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ORIGEM DOS SEDIMENTOS SEGUNDO A PORCENTAGEM DE

GRAOS BRILHANTES E FOSCOS NA GRANULA<;AO

DE 210 MICRONS

Rodovia Botucatu-Concbes I% graos brilhantes % gf30!i l oscos origem

Bo lA . 27 73 aquosa e eolica

Bo 1B 54 46 » "

Bo lC 94 6 " "
Bo 1D . 90 10 » "
Bo 1E . 96 4 " "
Bo lF . fl4 () » "
Amostras r estantes 0 100 eolica

No quadro abaixc, cnde esta expressa a porcentagem de graos bri
Ihantes em diferentes granulacoes, verificamos facilmente a diferenca
entre as ~reias de origem diversa.

PORCENTAGEM DE GRAOS DE SUPERFICIE BRILHANTE

Amostras

Bo 2

Fa 6

Bo lF
I

Bo 1D '

Gran ulaefies Ori gem
I

2'10 1115 74
r

0% 2% 2% Eolica

0% 0 % 2% E6lica

94% 95% 76% Aquosa

90% 78% 72% Aquosa

A pequena porcentagem de graos brilhantes encontrada no sedi
mento eolico ,pode ser -desprezada, uma vez que so aparece nas granu
la~6es menores, enquanto que no sedimento aquoso, encontramos graos
foscos em todas as granulacoes, em quantidades variaveis (5% a 28%).
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VI- Densidade e porosidade: A verificacao da densidade e da
porosidade do sedimento Botucatu foi feita em uma amostra prove
niente da rodovia Itajai-Piraju (km 359,200).

Ernpregando-se 0 metodo ja explicado, obtivemos os seguintes
resultados:

Densidade real: 2,63

Densidade aparente: 2,18

Substituindo esses dados na f6rmula da porosidade real em fun~ao

das densidades, temos:

P
2,63 - 2,18
--- - - -- x 100

2,63
17,1%

A porosidade efetiva para agua, de uma arnostra da mesma pro
-cedencia foi de 7,5% ou seja:

Densidade da amostra embebida .... , . . ,.. .... 2,40
Densidade da amostra naturalmente seca .. , ... , 2,22

0,18

Porosidade efetiva = 0,18 2,40 x 100 = 7,5%

VII - Pettneebilidede: A permeabilidade do sedimento foi veri
iicada em uma amostra proveniente da rodovia Botucatu-Conchas,
{Bo 4), obtendo-se os seguintes resultados:

Permeabilidade ' na direcao perpendicular a estratificacao:
0,731 darcy

Permeabilidade na direcao paralela a estratificacao:
1,173 darcy

F - COMPARA<;AO DO ARENITO BOTUCATU COM
ALGUNS ARENITOS

a) Compereciio do arenito Botucatu com alguns arenitos da mesma
.'Serie :

1) Arenito Anhembi - Segundo V. Leinz (10, p. 340) 0 arenito
betuminoso de Anhembi, situado na base do sedimento Botucatu no es
tado de Sao Paulo, possue os grfios ate 0,1 min de diametro arredonda
.dos, sendo angulosos os de granulacao menor , ~ste fato, mais a relativa
pobreza de argila em varias amostras e 6tima selecao para os graos de
0,1 mm aliados ao aspecto polido da superficie dos graos, leva-o a su-
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gerir a origem e6lica para esse arenito. A composicao mineral6gica en
contrada para 0 arenito Anhembi foiaproximadamente:

85% de quartzo
5% de feldspato
5% de minerais argilosos
3% de calcita e minerais pesados
2% de pirita

Cornparando-se 0 arenito Anhembi com 0 Botucatu, verificamos
que tanto urn como 0 outro, pela boa selecao granulornetrica e pela po
breza em argila podem ser considerados como de origem e6lica. No
entanto, no Botucatu encontramos graos arredondados ate de 74 mi
crons, enquanto que no Anhembi os menores que 100 microns sao an
gulosos.

2) Arenito Caiua ou Sao Bento superior - Bigarella (4, p. 160)
adotando a divisao de Maack para a serie Sao Bento nos estados de
Parana e Santa Catarina, encontrou para 0 arenito Caiua no estado do
Parana a maior porcentagem da granulacfio em 0,125 mm, chegando
mesmo a atingir 80%, ao passo que a argila apresentou-se sempre em
quantidades minimas, faltando por completo em algumas amostras, 0

que e muito comum em se tratando de areias e6licas. Maack (12, p.
107) estudando 0 mesmo arenito na regiao dos rios Ivai e Piqueri (es
tado do Parana) refere-se a estrutura dos arenitos finos, avermelha
dos, de ernpilharnento entrecruzado discordante irregular (estrutura ti
pica de dunas) e a arenitos claros, amarelados ou brancos com inclu
soes locais de conglomerados finos.

Os resultados sabre a granulometria obtidos por Bigarella para 0

sedimento Caiua sao praticamente identicos aos encontrados por n6s
para 0 Botucatu eolico , Quanto a estrutura e coloracao verificadas por
Maack, encontramos plena concordancia com as nossas observacoes fei
tas no Botucatu do estado de Sao Paulo.

3) Arenito Botucatu no estado do Parana - 0 arenito Botucatu
nesse estado, recolhido nas localidades de Porto-Uniao e ]acarezinho
foi estudado por Bigarella (4, p. 160), que encontroua moda da granu
lacao em 0,125 mm tanto para 0 arenito por ele chamado de sub-aqua
tico como para 0 e6lico, variando geralmente de 40% a 60%, e quanta
ao material menor que 0,062 mm foi obtida uma porcentagem ate de
17 % nas amostras de origem aquosa.

~sses resultados comparados com os obtidos no presente trabalho
mostram absoluta sernelhanca, 0 que nos leva a concordar sabre a gran
de extensao do facies desertico do Botucatu.

b) Compereciio do arenito Botucatu com areias e arenitos deser
ticos atueis e do passado:
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1) Guggenmoos (7, p, 480) trabalhando com areias de desertos
atuais da Africa obteve os seguintes resultados:

1.0) material bern selecionado para a granulacao de 500 a 200
microns, chegando a abranger ate 96% da amostra.

2.0 ) muito pouco material fino (menor que 53 microns) e tam
bern mais grosse (maior que 500 microns) que a moda ,

Os dados obtidos para 0 arenite Botucatu concordarn em linhas
gerais com estes referentes a areia de deserto atual, pois apresentou boa
selecao de material para a granulacao de 105 microns e pouco material
mais fino e mais grosse do que a moda.

2) Reed (17, p. 223) estudando areias recentes da Calif6rnia
verificou que a granulometria e bern selecionada para as areias de praias
(a moda se destaca nitidarnente ), e para as areias de rio e de dunas os
dados encontrados indicariam uma areia mista segundo Bagnold (2, p.
118) na qual ha duas granulacoes que se apresentam em porcentagens
quase iguais. No entanto, para todas essas areias e6licas nao foi encon
trado material menor que 110 microns e nessa granulacao a porcenta
gem encontrada foi minima, nao ultrapassando 5% na maioria das
amostras. A selecao granulornetrica para tais areias foi muito boa para
graos de 310 microns .

o arenito estudado, se bern que seja rna is fino do que tais areias,
apresentou a selecao granulornetrica bern diferenciada das dernais na
amostra Bo lB. Essa amostra, que pelo seu brilho foi classificada como
sendo de origem mista, nao possue a moda bern distinta, tendo 34,9%
da granulacao de 105 microns e 30 % da granulacao de 74 microns, 0

que permite coloca-la segundo Reed entre os sedimentos de origem
mista.

3) Twenhofel (19, p. 232) diz que segundo Udden, nas areias
e6licas as porcentagens de graos mais grossos do que a moda e sempre
maior do que a porcentagern dos graos mais finos, e de fato, Maack
(13, p. 91-94, figs. 20-24) encontrou varios valores concordantes com
essa tendencia para 0 arenito Caiua (e61ico) do Parana. No entanto,
Guggenmoos (7, p. 464) em 12 amostras de arenito e61ico de desertos
atuais da Africa, obteve apenas 5 amostras concordantes com tal fato,
e Bigarella, em 14 amostras encontrou apenas 4 com essa caracteristi
ca. Pelas curvas acumulativas deste trabalho nao se verifica uma cons
tancia no aparecimento de tal fp+o, e Twenhofel (19, p. 232) mesmo,
observa que nao se deve generalizar esse principio para as areias do
passado, pois que a agua e tarnbem capaz de depositar areias de modo
sernelhante .

G - CONCLUSOES

Os resultados obtidos do exame petrografico do arenito Botucatu
no estado de Sao Paulo, nas referidas Iocalidades, concordam com 0 que
foi verificado para outras zonas do mesmo sedimento no Parana.
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Trata-se de urn arenito e6lico na sua maior parte, encontrando-se
porem estratos de sedimentacao aquosa, principalmente nos horizontes

-inferiores que correspondem as camadas localizadas a 520 m de altitude
na rodovia Botucatu-Conchas a 38,5 Km de Conchas, e na rodovia Pi

-raju-Fartura a 620 m de altitude e a 34,1 Km de Piraju ,
No referido local da rodovia Botucatu-Conchas, as camadas pos

suem material cuja granulometria indica tratar-se de urn sedimento de
origem aquosa (grafico 1, amostra Bo IA; grafico 2). No entanto, na
rodovia Piraju-Fartura, 0 arenito recolhido como tarnbern pertencente
ao mesmo facies, apesar de apresentar 0 aspecto macroscopico tipico

-d e sedimento aquoso, possuindo mesmo pequenos conglomerados, tem
·a sua granulometria e brilho ao microscopic caracteristica de urn sedi
.rnent o tipicamente e6lico (grafico 4, amostras Fa 1, Fa 2, Fa 3). Uma
-explicacao possivel para tal fato, seria a de que 0 material trabalhado
pelo vento sedimentou logo ao encontrar 0 meio aquoso, sem haver tern
'po suficiente para ser retrabalhado nesse ambiente.

Consultamos varias tabelas para verificar a velocidade do vento
capaz de movimentar graos de 105 microns que constituem a moda da
granulacao . Barth, Ccrrens e Eskola (3, p. 146-147) dao as tabelas
de Thoulet e de Sokolow. Segundo Thoulet, tambern citado por Twe
nhofel (19, p, 228) urn vento com velocidade de 3m/seg movimenta
graos de 250 microns e 0 de 1,3m/seg seria capaz de movimentar graos
de 105 microns. Os valores obtidos por Sokolow sao urn pouco d ife
rentes, pois para este autor, graos de 250 microns sao movimentados
por ventos de velocidade variavel entre 4,5 e 6,7m/seg. Podemos pois
admitir que urn vento de velocidade de 1,3m/seg ou pouco menor se
ria 0 responsavel pelo rolamento dos graos, ou seja, pelo seu desgaste.

Bagnold (2, p. 118-121) chama de areia regular aquela que apre
senta uma curva tipica de material bern selecionado, ou seja, que apre
senta a moda bern acentuada ; e de areia mista, aquela que nossue quan
tidade equivalente de dois ou mais tamanhos diferentes. Segundo esse
autor, as areias mistas seriam produto de variacao da velocidade do
vento ou de mudanca de direcao do mesmo, 0 que poderia ter aconte
cido nas amostras Fa 3, Fa 4, Bo 2 e Bo 8.

A composicao rnineralogica qualitativa das amostras colocadas em
coluna estratigrafica (ver quadro das porrentagens de minerais pesa
dos) sugere a seguinte correlacao dos estratos encontrados nas duas
rodovias:

a) os estratos IV e V de Botucatu-Conchas sao praticarnente
iguais e provavelmente correspondem ao estrato VII de
Piraju-Fartura, visto apresentarem semelhanca ate mes
mo nas porcentagens dos minerais pesados .

b) 0 estrato II de Botucatu-Conchas possivelmente se cor
relaciona com 0 IV de Fartura, dada a presenca de ba-
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ritina e zirconita em porcentagens apreciaveis, apesar de
nao se ter encontrado apatita e granada na amostra da
rodovia Botucatu-Conchas, nem turmalina na amostra da
rodovia Piraju-Fartura ,

c) os estratos I de ambas as rodovias se correspondem, pois
alern de possuirem os mesmos minerais, apresentam gran
de sernelhanca nas porcentagens.

Minerais de or igem salina nao foram encontrados provavelmente
porque a boa permeabilidade desse arenito facilitou a rapida lixiviacao
dos rnesmos (18, p. 77) , caso existissem. Quanto it siderita encontrada
na granulacao de 105 microns da amostra Fa 2, nao entramos em deta-
lhes quanta it sua origem . '

A ausencia de f6sseis como os encontrados e descritos por Almei
da (1) no sedimento Botucatu da rodovia Rio Cla re-S ao Carlos e ex
plicavel por se t rat ar no nosso caso de urn arenito fin o segundo a clas
s ificacao de Wentworth (8, p. 80 ) , enquanto que tais f6sseis bern pre 
servados tern por rnatriz argilito de granulacao extremamente fina e
folhelho a rgiloso .

a exame microsc6pico do arenito Botucatu levou-nos a concluir
que esse sedimento forrnou-se it custa de rochas magmaticas, com con
tribuicao de rochas metam6rficas, dada a presenca de minerais como
granada, estau roli ta e epidoto. Essas ro chas pertencentes certamente
ao Complexo Cristalino, desagregadas sob a a~ao do intemperismo, cri
ginaram 0 materia l que trabalhado pelo vento e parcialmente pela
agua, con stitui atualmente 0 arenito Botucatu.
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