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A estacao de Machado de Melo fica no km 384 da E. F. Noroeste do
Brasil (marco zero em Bauru~, a 464 m de altitude. Nos seus arredo
res os taboleiros da formacao Bauru atingem aproximadamente 500 m.
No espigao divisor dos rios T iete e Aguapei, por onde corre a ferrovia
entre Aracatuba e 'o rio Parana, as maiores ele vacoes sao justamente as
-d as redondezas de Machado de Melo, onde se expfiem as camadas mais
altas da formacao Bauru, isto e, os arenitos e siltitos calcarios do "facies
Marilia" de Almeida e Barbosa (Bol. n. 143 do Servo GeoI. Federal).

De urn modo geral a formacao Bauru, no noroeste do Estado de S.
Paulo, apresenta-se sob forma de solo arenoso em relevo colinoso, 0

.qual passa a tabular ou sub-tabular onde aparecem os arenitos e con
glomerados rna is calcarios , N esses t?' oleiros, as ferrovias e rodovias
vencem, embora poucas vezes, cortE'::'com boa s exposicoes das camadas
-const itut ivas ,

Em abril de 1955, 0 autor desta nota, teve a oportunidade de exa
.rninar os cortes da ferrovia, ent re os km 380 e 384, tendo encontrado no
corte junto e ao sul do marco 382 as Charophyta que Petri descreve
neste mesmo boletim.

Os traces geol6gicos mais importantes do d istrito sao os seguintes:
o solo de areia frouxa de tons vermelhos nao excede 5-6 m; abaixo se
expoem camadas bern estratificadas de arenitos predominantes, grosses,
medics ou finos (no campo) , com intercalacoes muito subordinadas de
-silt itos e argilitos , Nestes do is ultimos lit6topos encontram-se os fosse is ,
Ja em 1935 Wanderley colhera ali restos de vertebrados (crocodilia
nos e quelonios - vide ReI. An. Diretor Servo Geol. Federal, 1935 ) .
Agora, encontrei uma escama de peixe, ostracodes da forma Candona e
.as Charophyta .

o perfil vertical tipo do corte do km 382 e valido para os cortes
<los arredores de Machado de Melo:

a) solo, alguns decimetros a alguns metros.
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b) arenito medic, bancos de 1 a 2m cada, boa estratificacao ho
rizontal, alguns metros, espessura muito variavel, fator do re
levo sub-tabular.

c) arenito medic a grosso, com excelente estratificacao cruzada pare
cendo e6lica, mas realmente subaquosa, com restos e laminas
de argilito nos "foresets" areniticos, 1 a 4 metros, deformac;6es
penecontemporaneas ou de acomodacao diagenetica nos "£0
resets" .

b e c) sao sedimentos fluviais depositados em discordancia local
sabre as camadas subpostas (notavel diastema acanalado no
corte vizinho ao do km 382) .

d) arenito fino ou siltito, com estratificacao ora ondulada ora ho
rizontal, calcifero, as vezes rnassico, 0,50 a 1,50 m, com Charo
phyta e as vezes encimado por leito de argilito esverdeado com
escamas de peixe e ostracodes.

e) arenito fino, com estratificacao cruzada subaquosa, de espessura
desconhecida.

As cores das eamadas desse perfil sao rosa e vermelha, exceto no
caso do argilito esverdeado. No km 380, ha uma variacao na litologia, os
arenitos finos do tipo (d), massicos, com mais de 10 m, cobrindo 0,10 m
de argilito duro e 0.05 de arenito fino micaceo ,

A extensao dos "foresets" do conjunto (c) varia rapidamente de de
cimetros a metros, na horizontal~avertical, 0 angulo maior medido foi
37° e a direcao geral para os lados~e sul ,

Trata-se, como se ve, de uma sedin. ~ntac;ao de planicie .de inundacao,
com dep6sitos de rio e lacustrinos entrei.ieados e intercalados, com pro
bantes e insofisrnaveis estruturas caracterijticas: estratificacao cruzada e
"recheio" ("cut and fill") .

As observacoes do autor indicam que a espessura maxima da forma
c;ao Bauru em Machado de Melo e da ordem de 200 m, sendo, portanto,
175 m acirna do basalto retico 0 nivel das Charophyta.

Maio de 1955


