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RESUMO

O Alinhamento do Rio Moji-Guaçu, em sua porção norte no Estado de Säo

Paulo, é uma feição morfológica importante mas sua origem geológica ainda não foi

elucidada. O estudo morfotectônico do setor setentrional do Alinhamento do Rio Moji-

Guaçu permitiu o reconhecimento de várias feiçöes morfotectônicas contínuas,

presentes ao longo do alinhamento, e feições com outras or¡entaçöes de menor

expressão. Essa estruturas são realçadas principalmente pela organização da rede de

drenagem atual.

O estudo morfotectônico feito através do mapa de superfícies de base, mapa

de alinhamentos de drenagem e fotolineamentos, propiciou a compartimentação da

área em domínios, delimitados pelas principais direçöes de estruturas e confirmados

pela análise de estruturas rúpteis (juntas). O primeiro e principal domínio

morfotectônico engloba estruturas de orientação geral NW-NNW e reflete a d¡reçåo de

ocorrència do lineamento ao longo dos rios Moji-Guaçu e Pardo através das

morfoestruturas definidas na área. O segundo domínio corresponde ao conjunto de

estruturas E-W e próximas destas, ocorrentes ao longo do vale do Rio Grande e em

outras regiöes. O terceiro domínio morfotectônico inclui estruturas de direção NE,

pouco extensas, constituindo direçöes preferenciais de falhas de escala mais

representativa e de adensamento de fraturas.

A análise do conjunto de estruturas indica a vigência de regime transcorrente

sinistral, com binário orientado segundo NNW. Neste modelo, as estruturas de direção

NNW-NW, NNW-NNE, NW-SE, WNW a E-W e NE correspondem, respectivamente, a

fraturas dos tipos R, P, T, R'e X, com possível transtraçäo ao longo do lineamento,

promovendo escalonamentos e espessamento nos depósitos aluviais na calha dos rios

Moji-Guaçu e Pardo.

As estruturas conhecidas como Alinhamento Magmático do Cabo Frio e

Alinhamento do Rio Moji-Guaçu, são as principais feições regionais. Na intersec@o

dessas feiçóes ocorrem as rochas alcalinas das proximidades de Jaboticabal, Taiúva,

Piranji, Aparecida do Monte Alto e Guariba (SP), na Bacia Bauru desta forma, as



manifestações alcalinas cretáceas e neocretáceas atestam a existência de atividade

tectônica ao longo dos Alinhamentos de Cabo Frio e do Rio Moji-Guaçu.

Do estudo pode-se concluir que o Lineamento do Rio Moji-Guaçu, termo

aqui proposto, na sua porção setentrional é balizador da borda leste da Bacia Bauru,

responde pela ocorrência de sismitos na Formação Adamantina, exerce controle sobre

focos de magmatismo alcalino e comporta-se como zona transcorrente sinistral com

estruturas coerentes com o modelo de Riedel.



ABSTRACT

The Northern portion of the Rio Moji-Guaçu Alignment (São Paulo State)

is an ¡mportani morphologic feature whose geological origin remains uncertain.

Morphotectonic studies along this section of the alignment have revealed several

continuous and other less-consistent features showing different orientations. These

structures are expressed mainly by the current organisation of the drainage net.

ln order to carry these morphotectonic studies out several tools were

employed (base surfaces maps, drainage alignments maps, and photolineaments

maps), which have led to ihe division of the area in domains defined by the main

directions of the structures and confirmed by the analysis of ruptile structures

ûo¡nts). The first and main morphotectonic domain is characterised by structures

oriented roughly NW-NNW which reflect the direction of the lineament along the

Moji-Guaçu and Pardo rivers. The second domarn is related to the E-w- and close-

oriented structures along the Rio Grande valley and other regions. The third

morphotectoníc domain includes widespread small-scale NE-oriented structures

which probably represent closely-spaced fractures and joints'

The analysis of the whole set of structures has indicated a left-lateral

transcurrent regime associated to a NNW binary. According to this model the

NNW-NW, NNW-NNE, NW-SE, WNW to E-W and NE structures would correspond

to the R, P, T, R'and X fractures, respectively. Transtractive displacements along

the lineament would have promoted stepped-faulting and thickening of the alluvial

deposits in the Moji-Guaçu and Pardo rivers.

The features known as Cabo Frio Magmatic Alignment and Rio Moji-

Guaçu Alignment are the main regional feaiures. ln the site where they intercept

each other occurs alkaline rocks (Bauru Basin, region of Jaboticabal, Taiúva,

Piranji, Aparecida do Monte Alto and Guariba (sP). These cretaceous and

Neocretaceous alkaline magmatic man¡festations argue for the existence of a

sign¡ficant tectonìc activity along both Cabo Frio Magmatic Alignment and Rio Moji-

Guaçu Alignment.



On the basis of this research one can conclude that the Northern portion

of the Rio Moji-Guaçu L¡neament (term proposed in this work) marks out the

Eastern boundary of the Bauru Basin and controls the alkaline magmatism foci,

being responsible for the occurrence of rocks associated to seismic activities of the

the Adamantina Formation. lt also acts as a left-lateral strike-slip shear zone

whose related structures are compatible with the Riedel model.
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1. TNTRODUçÃO

1.1 GENERALIDADES

Ao longo de sua evolução geológica a área geográfica das bacias do Paraná

e Bauru foi influenciada por estruturas de grande extensão com duas direções

predominantes, NNE-NE e NNW-NW. Dentre estas estruturas destaca-se o

Alinhamento do Rio Moji-Guaçu (Coimbra et al. 1981a) feição de grande extensão e

direção NNW que, no Estado de São Paulo, secciona rochas pré-cambrianas, rochas

sedimentares paleozóicas, rochas sedimentares e vulcânicas mesozóicas, além de

depósitos cenozóicos de menor expressão.

O Alinhamento do Rio Moji-Guaçu é razoavelmente conhecido em sua

porção sul onde é verificada sua influência no alojamento de focos do magmatismo

alcalino, na presença de altos estruturais, na d¡str¡buição de sedimentos (Riccomini

1995), dentre outras feições. Na porção norte, entretanto, ainda não ex¡stem respostas

às questões como o tipo de feição estrutural que caracleriza o alinhamento, a

existência ou não de deformações tectônicas recentes e qual o controle sobre os focos

de magmatismo alcalino.

Nesse quadro, a análise morfotectônica do setor setentrional do Alinhamento

do Rio Moji-Guaçu, no Estado de Sâo Paulo, torna-se fundamental para a

caracterização estrutural da referida feiçäo.

1.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

Este estudo tem como objetivos;

1) a caracterização do tipo de feição estrutural associada ao segmento norte

e centro-norte do Alinhamento do Rio Moji-Guaçu, no Estado de Säo Paulo;

2) a análise morfotectônica visando a localização de áreas anômalas,

provavelmente relacionadas com atividade tectônica recente;



3) a análise estrutural em locais selecionados para defìnição da cinemática e

de eventual superposição de deformaçöes nas zonas com deformaçöes tectônicas

mesozóico-cenozóicas.

1.3 LOCALIZAçÃO E VIAS DE ACESSO

A área proposta para estudo está situada parcialmente nas bacias

hidrográficas do Rio Grande, Rio Pardo e Rio Moji-Guaçu, todas situadas no Estado de

são Paulo, entre os paralelos 20.05's e 21"45',5 e os meridianos 48'45'W e 47"45',til.

Perfazendo uma extensäo aproximada de 1BO km na direção N-S e 90 km na direção

E-W, e contempla a ocorrência do Alinhamento do Rio Moji-Guaçu em sua porção

setentrional (FlG. 1 .1 ). As localidades mais importantes da região são Jaboticabal,

Bebedouro, Barretos e Ribeirão Preto. A pr¡ncipal via de acesso a área partindo da

Cidade de Såo Paulo é a SP-310 (Rodovia Washington Luis). A malha viária dentro da

área de estudo é boa; as rodovias SP-326 e SP-330 seccionam toda a área na direção

N-S, existindo ainda estradas secundárias, pav¡mentadas ou não'
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2 MÉTODOS DE ESTUDO E ETAPAS DE TRABALHO

2.1 GENERALIDADES

Para o desenvolvimento do trabalho foram empregados os métodos de

superfícies de bases para a elaboração de um mapa morfotectônico e de análise de

estruturas rúpteis, baseados, respectivamente, na geomorfologia e geologia

estrutural.

Após a construção do mapa geológico e mapa morfotectônico do setor

setentrional do Alinhamento do Rio Moji-Guaçu, e da análise de trabalhos prévios

foram selecionadas áreas de interesse, para estudos de campo.

As etapas realizadas para a execuçäo desta pesquisa são descritas a

seguir; ressalta-se que a cronologia não seguiu obrigatoriamente a ordem

apresentada, ocorrendo a simultaneidade de algumas etapas.

2.2 LEVANTAM ENTO BI BLIOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO

A pesquisa bibliográfica foi realizada com direcionamento aos trabalhos

anteriores sobre a geologia regional, geomorfologia, aspectos tectônicos,

neotectônicos, litoestratigrafia das rochas mesozóicas e cenozóicas da área de

estudo. Essa pesquisa compreendeu essencialmente temas sobre os métodos

executados empregados e trabalhos a cerca do contexto geológico regional e local.

Na identificação da distribuição das unidades l¡tológicas e geomorfológicas

foram empregados respectivamente o Mapa Geológico do Estado de Säo Paulo

(Bristrichi ef a/. 1981), escala 1:500.000 e o Mapa Geomorfológico do Estado de São

Paulo (Ponçano ef. a/.1981), escala 1:1.000.000.

O mapa geológico inicialmente apresentado (FlG. 3.1 ), foi compilado a

partir dos seguintes documentos cartográficos: I ) Mapa Geológico do Estado de Sâo

Paulo, escala 1:500.000 (Bristrichi ef a/. 1981 ), cobrindo toda área de estudos; 2)

Mapa Geológico do Estado de São Paulo, folhas Såo José do Rio Preto, Araraquara,

Ribeiråo Preto e Franca, escala 1:500.000 (DAEE-UNESP 1982a, b, c, d); 3) Mapa



Geológico de Brandt Neto (1984); 4) Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais,

Escalal:1.OOO.OOO (Pedrosa-soares e¿ a/. l99a); 5) Mapa de ocorrênc¡a dos sedimentos

Neocenozóicos no Vale do Rìo Grande (Barcha & Arid 1971) e 6) Mapa

Litoestratigráfico da parte Oriental da Bacia Bauru, escala 1:1.000.000 (Fernandes

1ee8).

2.3 ANÁUSE MORFOTECTOruICA

A análise morfotectônica regional da área de estudos consistiu

basicamente de dois passos consecutivos: definiçâo das ordens de drenagens e a

preparação do mapa de isobases. Para cada drenagem de segunda ordem (strahler

1952) foram marcados os pontos de intercessåo dos talvegues com as respectivas

curvas de nível do relevo, esse conjunto de pontos (FlG. 2.1) foi amarrado a um

sistema cartesiano de COordenadas e representados em isolinhas (curvas de

superfícies de base), com intervalo de 20 metros, utilizando o programa SURFER

(Golden software) pelo método do lnverso do Quadrado da Distância (laD). os
^/parâmetros usados costam na TABELA 01 .

Mínimo/máximo X (longitude) 733.2 / 836.5 (UTM)

Mínimo/máximo Y (latitude) 7592.3 t7786.5 (UTM)

Mínimo/máximo Z (altimetria) 334.17 I 7 25.53A (metros)

Número de pontos utilizados 1860

Método IQD

Espaçamento X/Y 3,97 / 3,96

Malha de pontos interpolados 50 linhas X 27 colunas

T ABELA 0.1 - Paråmetros utilizados para confecção do mapa de superfícies de base



O mapa de superfícies de bases foi elaborado seguindo o método proposto

por Filosofov (1960, apud Jaim 1980), visando identificar acentuações de contrastes

de relevo, presentes em áreas de presumível atividade tectônica recente. Mapas de

superfÍcies de bases têm sido usados com êx¡to, em trabalhos como os de Zuchiewicz

(1981, 1991), Golts & Rosenthal (1993), Raczkowski efal. (1984)' Rodrigues (1993)'

salvador (1994) e Sant',Anna et al. (1997). Como mapas topográficos de base foram

usadas as folhas de Planura, Foz do Sapucaí, Miguelópolis, lgarapava, Alberio

Moreira, Guaíra, lpuå, ltuverava, Barretos, Jaborandi, Morro Agudo, São Joaquim da

Barra, Monte Azul Paulista, Beþedouro, Foz do Rio Moji-Guaçu, Sales Oliveira,

Pirangi, Taiuva, Pitangueira, Ribeirão Preto, Taquaritinga, Jaboticabal, Guariba,

Bonfim Paulista, Tabatinga, Matão, Rincão e Porto Pulador, perfazendo um total de 28

folhas topográficas, na escala 1:50.000, (IBGE/IGG) (FlG. 2.f ).

O mapa morfotectônico representa a derivação final do mapa de

superfícies de bases. As linhas deslocadas, notadas através da análise dos desvios

nas direções das linhas de isobase (afastamentos, aproximaçöes e desvios entre

e¡xos de vales), podem retratar as estruturas rúpteis e pr¡ncipais al¡nhamentos.

2.4 LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Os trabalhos de campo foram realizados após a preparação dos mapas

morfotectônico (derivado do mapa de superfícies de bases) e geológico compilado.

De posse desses, foram selecionadas áreas alvo com maior probabilidade de

ocorrência de estruturas neotectôni@s com registros preservados. As atividades de

campQ compreenderam o reconhecimenio dos depóSitos sedimentares das diversas

únidades da área, efetuado através do levantamento de perfís geológicos, com

especial atenÉo aos depósitos cretáceos da Bacia Bauru (formações Adamantina e

Marilia) e litologias e estruturas dos depósitos sobrejacentes.

Nas áreas com ocorrència de estruturas tectônicas rupteis, foi efetuada

coleta de dados estruiurais, do tipo juntas, com medição sistemátìca dessas

estruturas, e tentativa preliminar de hierarquização da cronologia dessas estruturas.



2.5 METODOS ESTRUTURAIS

A análise dos dados estruturais visou a determinação dos campos de

esforços responsáveis pela geração de estruturas tectônicas rupteis. As famílias de

juntas que apresentaram direções sistemáticas a nível regional, tiveram os pólos

plotados em estereograma Schmidt-Lambert, hemisfério inferior e apresentados em

diagrama de pólos de planos, contorno de pólos e diagrama de rosetas com azimuies

dos planos e seus mergulhos. A análise das juntas seguiu os conceitos de Hancock

(1985), Hancock & Engelder (1989), Dunne & Hancock (1994) e Pollard & Aydin

(1988). A análise de famílias de juntas para determinaçäo de paleoesforços é um

método cujo uso vem sendo incrementado, e tem propiciado bons resultados Caputo

(1995), Salvador & Riccomini (1995), Riccomini (1997).

Nesta etapa os dados obtidos foram tratados através do programa FP

Tectonics, versão 1.51.141, (1996-99) de Franz Reiter e Peter Acs, adquirido do

Departamento de Geologia da Universidade de Nuburgrin (Austria). através do uso da

lnternet.

2.6 PETROGRAFIA

Na descrição petrográfica de basaltos e da rocha alcalina encontrada na

Fazenda Santa lsabel, Município de Guariba, recorreu-se ao procedimento comum

para análise de seçöes delgadas de rochas por microscopia óptica para

caracterização de texturas e compos¡ção mineralógica.
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3 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

3.1 GENERALIDADES

A área de estudo engloba rochas sedimentares e vulcânicas mesozóicas das

bacias do Paraná e Bauru. O limite entre essas bacias ocorre ao longo da margem

esquerda dos Rlos Moji-Guaçu e Pardo e coincidem com o Alinhamento do Rio Moji-

Guaçu (Coimbra et al. 1981a) em sua porção setentrional. Tèm-se ainda, sedimentos

cenozóicos na forma de depósitos coluviais e aluviais (FIG. 3.1). Destaca-se a atuação

de estruturas tectônicas rúpteis na evolução mesozóica e cenozóica da área estudada.

3,2 BACIA DO PARANÁ

Estabelecida na Plataforma Sul Americana, a Bacia do Paraná é classificada

como intracratônica, resultante de uma sinéclise complexa com desenvolvimento do

Paleozóico ao Jurássico, com grande espessura de sedimentos e, a partir do

vulcanismo ocorrido no Jurássico Superior, tida como uma anfíclise (Almeida 1981).

As unidades da Bacia do Paraná na área de estudo pertencem ao Grupo

Såo Bento, compreendendo as formaçöes Pirambóia, Botucatu e Serra Geral (FlG.

3.1).

3.2.r FORMAçÃO plnnMAÓln

A Formação Pirambóia, ocorre localizadamente na extrãmidade sul-sudeste

da área (F|G.3.1). É descrita porAlmeida & Melo (1981)como sendo um pacote de

sucessivas camadas arenosas, avermelhadas Ou rosadas de granulometria fina a

média, com maior proporçåo de argila na porçäo basal, onde se destacam

estratificaçöes plano-paralelas e cruzadas tangenciais na base, de pequeno até médio

porte.

Quanto ao ambiente deposicional, Soares ef al. (1973) consideram que

Formaçåo Pirambóia tenha sido depositada em canais fluviais e transbordamento' em

sistema meandrante. Lavina (1981) analisando seções de poços e afloramentos, atribui

ambiente eólico na deposiçåo Pirambóia, que estaria intercalado aos depósitos

lacustres do topo da Formação Rio do Rastro. Na Regiåo de Rio Claro (SP), Brigueiti



(1994) e Caetano-Chang (1997) registram na Formação Pirambóia fácies eólicas de

dunas, interdunas e lençóis de areia, intercaladas por depósitos fluviais de rios

efèmeros.

Segundo Matos (1995) em virtude do escasso conteúdo paleontológico da

Formação Pirambóia, sua idade tem sido inferida no conhecimento de suas relaçöes

com o topo das unidades que apresenta contato (Rio do Rastro, Teresina e

Corumbataí) e a base da Formação Botucatu; ou ainda, com as unidades do Grupo

Rosário do Sul. Desta forma a idade de deposição da Formaçåo Pirambóia seria

triássica (FlG 3.2).

3.2.2 FORMAçÃO BOTUCATU

A Formaçåo Botucatu encerra em sua maioria arenitos eólicos avermelhados

de granulaçáo fina a média com boa seleção de grãos foscos e esféricos. Estes

arenitos apresentam estraiificaçöes cruzadas tangenciais de médio a grande porte,

caracteríSticaS de dunas caminhantes e localmente ocorrem pacotes de arenitos de

natureza areno-conglomerática (Almeida & Melo 1981).

Para os arenitos homogêneos com estratificações de grande porte säo

atribuídas fácies eólicas (erg) e para os depósitos fluviais restritos, fácies torrenciais de

reg, ambas caracterizando ambiente desértico para a Formaçäo Botucatu (Soares

1973).

O conteúdo paleontológico da Formação Botucatu é escasso' Quanto à sua

idade, seu limite inferior provavelmente corresponde ao Triássico Superior, com base

em fósseis de vertebrados nas camadas Rosário do Sul, encontrados no Rio Grande

do Sul, Já o limite superior é atribuído ao Neocomiano, equivalente aos derrames mais

novos da Formaçåo Serra Geral (Almeida & Melo 1981) (F|G.3.2).

3.2.3 FORMAçÃO SeRn¡ GERAL

A Formação Serra Geral é constituída por derrames basálticos,

predominantemente toleíticos, com variaçöes químicas. Adicionalmente, ocorrem

inúmeras soleiras e diques de diabásio associados ao magmatismo (FlG 3.1).



os arenitos da Formação Botucatu interdigitam-se com os derrames da

Formaçåo Serra Geral, de tal forma que os l¡mites tornaram-se convencionais (FlG.

3.1 ), sendo estabelecidos em funçáo de convenièncias locais (Almeida & Melo 1981 ).

os derrames säo formados por rochas basálticas de cor cinza escura a

negra, afaníticas. Tem espessura individual variável, de 50m a 100m (Leinz1949, apud

Almeida & Ponçano 1981), com grande extensão laieral, podendo ultrapassar 10 km.

Petrograficamente os basaltos da Formaçåo Serra Geral são essencialmente

compostos por labradorita zonada associada a clinopiroxênios (augita e/ou pigeonita) e,

acessoriamente, apresentam titano-magnetita, apatita, quartzo e muito raramenie

olivina ou seus produtos de alteração (Almeida & Melo 1981 ).

Turnerefa/(1994),combaseemdataçõesAr/Ar'determinaramqueo

magmatismo ocorreu entre '138 e 127 Ma.

3.3 BACIA BAURU

ABaciaBauru(Barcelos&Suguio1987,Fernandes1992,Fernandes&

Coimbra 1996), é considerada como entidade tectÔnica distinta da Bacia do Paraná,

dentro da porçäo centro sul da Plataforma Sul Americana. Constitui uma depressão

desenvolvida por subsidência termo-mecânica, no Cretáceo Superior, preenchida por

uma sequència continental essencialmente arenosa, com rochas vulcânicas alcalinas

associadas. Têm como substrato principal as rochas vulcânicas da Formação Serra

Geral, a Bacia Bauru, é delimitada por duas discordâncias, definidas por superfícies

erosivas regional. uma basal, pósgondwånica, e outra no topor conhecida por sul-

Americana (Fernandes & Coimbra 1996). Ocone no oeste do Estado de São Paulo,

noroeste do Estado do Paraná, na porção oriental do Estado do Mato Grosso do Sul'

no Triângulo Mineiro (Estado de Minas Gerais) e no sul de Goiás'

A idade do preenchimento sedimentar da Bacia Bauru é atribuída ao

intervalo coniciano-Maastrichtiano (cretáceo superior), com base na ocorrência de

fósseis de vertebrados (Huene 1939, apud Fernandes 1998), por dataçöes absolutas

de rochas vulcânicas intercaladas (coutinho et at. 1982) e correlação com parte da

sedimentaçäo na Bacia de Santos (Soares & Landim 1976)'

As bases da litoestratigrafìa foram postuladas na década de 70 (soares ef a/.

1979), Fernandes (',1992) e Fernandes (1998) dividiu os estudos em quatro fases:

pioneira, de caracterização, de cartografìa regional, sobretudo litoestratigráfica e atual.

n



Unidades Litoestratig ráficas

Cenozóico

Sedimentos Aluvionares - Aluviðes em geral, incluindo areias
inconeolidadas de granulaçåo variável, argilas e cagcalheiras fluviais
Eubordinadamente, em depósitos de calha e/ou terraço8.

Formaçåo Rio Grande - Sedimentos arenoaos, intercalados por leitoe de

caecalhog e de argila, que se repetem na suceeeäo vedical e 8e distribuem'
com a meama variaçäo litológica, emtoda sua extensåo.

Suftes Alcal¡nas - Tnguaftos (Jaboticabal), Analcimito fonolltico

Documentação geológ¡ca utilizada

Área de estudo

I

1 - Folha Araraquara
2 - Folha Rib€iräo Preto
3 - Folha Prata-Säo Jo3é do Rio Preto
4 - Folha Uberaba-Franca

:óico

)eo

Sed¡mentos correleto6 å Formagão ltaqueri - Arenitos conglomeráticos
limonitizados, siltitoa e conglomerados oligomiticoa.

Formação Marflia - Arenitos f¡no3 a médios imaturoe, cor bege a rosa
(pálida;), em unidadee de aspecto maciço, com intensa cimentaçåo e
nodulaçåo carbonáticas, de eepeseura média de 'l m.

Formaçåo Adamant¡na ' Arenitos muito finoe a finos, de coloraçåo
marrom-claro roaado â alaranjado; em estratos tabularee maciços ou

eetratif¡cados, intercaladoe com unidadee de ecpeesura submétrica, com

estratif¡caçåo cruzada 6 lamitos arenosos maciços

Analcimitos Tahlva - RocheÊ alcalinas, de coloraçäo manom-claro a

avermelhado, textura afanltice; algumas vezes apresentam amigdalas e

fraturae preenchidas por calcita.

)eo lnferior
Sufte¡ Bá¡icas - Dique e sills, em derrames básicoe' incluindo diabásioe'
dioritoe pórfiros, monzonitos pórliroe, andesitos pórfiroa, traquiandeeitos,
gabroee lamPrófiros.

ico-Cretáceo
Fomaçåo Serra Geral - Rochac vulcânicae tolelticae em denames
ba¡áftióo¡ de coloraçáo cinza a negm, textura efânltlca, com intercalaçöec
de arenitos intêrtreiteanot, finos a médloe, d€ estratlflceçåo cruzada

tangenclal e eapar¡oe nlveie vitroff ricoe nåo individualizadoc'

Formação Botucatu - Arenito¡ eólicoe avermelhadoe de granulaçåo fina a

média óom eetratificaçóee cruzadae de médio a grande portei depóe¡tos

fluviais reetritos de natureza areno-conglomerática e camadag localizadee
de siltitog e argilitog lacuetree.

Formagão Plrambóia ' Depógitos fluviais e de planlcies de inundaçåo
lnclulncío arenitot llnos a médios, avermelhados, afltico-argilosoe, de

e8tratif¡caçåo cruzada ou plano-paralela; nfveis-de folhelhoe e arenitoc

argiloeos äe coree variadas e nlraa intercalaçðes de natureza areno-

conglomerática.
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I I Estado de São Paulo. Säo Paulo, Universidade de Säo Paulo. ffese
t I de Doutoramento. lnstituto de GeociénciasiusP) 2v
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l=- -l Fernandes, L.A. 1998. Estratigrafla e evolt.¡çäo geológica da parte

I I orierìtal da Bacia Bauru (Ks, Ekasil) Säo Paulo, Universidad€ de Sâo

L I Paulo (TesedeDoutoramento,lnstitutodeGeoo¡ênciaetuSP).

lnstituto de Pesquisas T€cnológ¡cas do Estado de Säo Paulo S/A

1981 . Mapa Geológico do Estado de Säo Paulo. Nota explicativa. Säo

Paulo. Mônografiaé, 6. Escala 1:500.000. v.ll (2 mapae)

Pedroeå-Soare8, A.C.ì Dardene, M.A.; Hasui, Yi Cape de Castro,
Ë D. ; Carvalho, M. V A. ; R€is, A,C. 1 994 Mapa g€ológico do Estado de

Minas Gerais. Escala 1 1100.000. CEMIG - Belo Horizonte, MG.

Figura 3.1 - Mapa geológico compilado da årea
de estudo

Sales, A.M.F. - 1999 - Estudo morfotectônico do
setor setentrional do Alinhamento do Rio Moji-
Guaçu, SP
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Naúltimafase.segundoFernandes(1992),destacam-seostrabalhosde

Soares ef a/. (1980), Alme¡da ef ai. (1980), Barcelos (1984) e Sousa Jr' (1984)'

Comrelaçãoàevoluçãotectono-sedimentardabacia,importantes
contribuições såo os trabalhos de Fulfaro & Barcelos (1992), Riccomini (1995, 1997)

Fulfaro & Perinotto ('1996), dentre outros.

Recentemente,Fernandes(1992),Fernandes&Coimbra(1996)e

Fernandes (1998) dividiram a sequência sedimentar da Bacia Bauru (com rochas

vulcânicas associadas) em dois grupos cronocorrelatos: caiuá e Bauru (FlG. 3.3).

Muitas são as propostas de subdivisão litoestratigráfica para a Bacia Bauru.

Nestapesquisa,pelasuaoperacionalidade,adota-seapropostadeFernandes&

Coimbra(1996)(FlG.3'3),quecompreendeosgruposCaiuáeBauru.Naáreade
estudos afloram apenas as formaçöes Adamantina e Marília, do Grupo Bauru'

oGrupoBauruocorrenasporçöeslesteenortedaBaciaBauru(F|G.3.3)'

comsistemafluvìalentrelaçadocomlagos,atestadopelosdepósitosarenososdas

formaçóesAdamantinaeUberaba(queocorresomenteemMinasGerais),eos
depósitos de leques aluviais marginais à bacia da Formaçäo Marília e os Analcimitos

Taiúva (Fernandes & Coimbra 1996).

3.3.1 FORMAçÃO nOeuenlrun

AFormaçãoAdamantinaafloranamaiorpartedoPlanaltoocidentalno

Estado de Säo Paulo e na área de estudo (FIGS. 3'3 e FIG' 3'1)' Na concepção de

Fernandes & coimbra (1996) constitui-se de arenitos finos a nluito finos e lamitos

siltosos, de cor rósea a castanho, com intercalaçöes de argilitos de cor castanho-

avermelhado, localmente com cimento calcítico. seus estratos säo tabulares, maciços,

laminados ou com estratificação cruzada com estruturas de corte e preenchimento com

intraclastos de argila. As associações faciológicas de barras de canal, planÍcies de

inundação, lagoas efêmeras e pequenas dunas denotam ambiente deposicional fluvial

entrelaçado com lagoas e contribuiçäo eólica'

A maior parte do conteúdo paleontológico do Grupo Bauru é encontrado na

FormaçãoAdamantina(Soaresefa/.1980,Fernandes,1998)ecompreendefósseisde

répteis, peixes, moluscos, crustáceos e algas



3.3.2 FoRMAçeo n¡nRí¡-ln

as rochas sedimentares da Formação Marília ocorrem extensivamente no

território Paulista, (Soares ef ai. 1980) e na regiäo do Triângulo Mineiro, em Goiás e no

Mato Grosso do Sul (Barcelos 1984). No polígono estudado restringem-se à região de

Monte Alto. Regionalmente, são constituídos por arenitos finos a médios, com cimento

e concreçöes carbonáticas, conglomerados e arenitos com cimento carbonático. Os

estratos apresentam-Se maciços, as vezes com estratificação cruzada de pequeno a

médio porte. As associações faciológicas de depósitos em canal, barras de canal e

localmente lagoas, mostram ambienie de leques aluviais para a Formaçäo Marília

(Fernandes & Coimbra 1996). O conteúdo paleontológico é representado por répteis,

peixes, ostracodes, algas, bivalves, moluscos e anfíbios.

3.3.3 ANALCIMITOS TAlÚVA

Na região das cidades de Aparecida do Monte Alto, Taiúva e Piranji, em São

Paulo, lavas de caráter alcalino, ricas em analcima, foram constatadas em testemunhos

de sondagens intercaladas à Formação Adamantina (Coimbra et al. 1981, Coutinho ef

at. 1982) com idade de6'l Ma (Coutinho etal. 1982). As rochas efusivas, consideradas

como unidade litoestratigráfica da Bacia Bauru, foram designadas de Analcimitos

Taiúva (FlG. 3.3).Na área de estudos ocorre um pipe de rocha alcalina nas

proximidades de Jaboticabal (Pinotti et at. 1970) (FlG. 3.4), um Tinguaíto datado em 54

Ma (Gomes & Valarelli 1970).

3.4 DEPÓS|rOS CENOZóICOS

Os eventos geológicos atuantes durante a evolução cenozóica do território

paulista (acentuado soerguimento da região cristalina e erosão diferencial na área da

Bacia do Paraná) são basicamente os responsáveis pela formação de relevo (da

Depressäo Periférica, das Cuestas Basálticas e do Planalto Ocidental) e deposição de

seqüências sedimentares correlativas (Ponçano 198'l ).

Nesse quadro geomorfológico, os depósitos cenozóicos das Cuestas

Basálticas são representados por conglomerados e arenitos conglomeráticos,

freqüentemente ferruginosos e limonitizados, formados predominantemente por seixos
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de quartzo e de quartzito, cimentados por óxido de ferro, com poucos metros de

espessura (Ponçano1981 ). Já no Planalto Ocidental as formações sedimentares

cenozóicas constituem-se basicamente de depósitos aluviais, eluviais e coluviais

quaternários, distribuídos ao longo das principais linhas de drenagem (Ponçano 1981).

Na área ocorrem depósitos comumente denominados de Sedimentos

correlatos a Formaçäo ltaqueri, de idade Cenozóica, compostos predominantemente

por arenitos conglomeráticos l¡monitlzados, siltltos e conglomerados oligomíticos

(Ponçano 1981). Esses sed¡mentos areno-rudáceos semelhantes aos depósitos das

camadas ltaqueri e aos ocorrentes nas Serras de São Pedro, ltaqueri, Cuscuzeiro,

Rifaina e Rubião Júnior Franca-Pedregulho (Barcelos ef a/. 1983); apresentam

diversidade de composição petrográfica e mostram uma grande variação de

proveniència. A disposiçåo desses depósitos em faixas descontínuas no reverso das

Cuestas, é interpretada como basais à Formação Bauru ou posterior, associada ao

arqueamento pós-cretáceo do leste paulista (Ponçano 1981). A feruginaçäo presente

em todos os depósitos, segundo Ranzani et al. (1972), pode afetar os arenitos

subjacentes. Essa situação é vista nos depósitos situados na região de Sales Oliveira e

Orlândia.

Na porção mineira da área estudada têm-se depósitos de tenaços,

constituindo a Formação Rio Grande (Arid & Barcha 1971). Ocorrem no Vale do Rio

Grande, dominantemente em sua margem direita, sendo compostos essencialmente

por sedimentos arenosos intercalados a leitos de cascalhos e de argila, por vezes

afastados da calha dos rios.

3.5 ESTRUTURAS RÚPTEIS NA EVOLUçÃO ESTRUT;RAL REGIONAL

A Bacia do Paraná é tipicamente intracratônica, de interior remoto instável

(Almeida ef a/. 1981), que no decorrer de sua história teve confìguração condicionada

por arqueamentos, flexuras e alinhamentos estruturais do embasamento. Na área

geográfica da Bacia do Paraná, em territór¡o paulista, os alinhamentos estruturais tem

direções wNW, NW e NNW, apresentam um padräo de blocos romboedrais. Esses

alinhamentos estão dispostos marginalmente à Bacia do Paraná e participam de sua

delimitação, ou ainda säo transversais às suas bordas, influindo na distribuição das

acumulações sedimentares, altos estruturais e dos focos de magmatismo alcalino

(Riccomini 1997, FlG. 3.5).



A Bacia Bauru possui limites predominantemente tectônicos, influenciados

por duas direçöes predominantes, NNE-NE e NNW-NW, conespondendo às seguintes

estruturas: os alinhamentos do Rio Moji-Guaçu (Coimbra ef a/. 19814), São Carlos-

Leme e lbitinga-Botucatu (Riccomini 1995), a leste; do Paranapanema (Fulfaro 1974), a

sudeste; do Rio Piquiri (Feneira 1982), ao sul; a Antéclise de Rodonópolis (Coimbra

1991), a noroeste, e o Soerguimento do Alto-Paranaíba, a nordeste (Hasui & Haralyi

1ee1) (FrG. 3.3).

Quanto ao arcabouço estrutural da Bacia Bauru em sua borda oriental, no

Estado de São Paulo, Riccomini (1997) relaciona os alinhamentos de direção NNW e

WNW a movimentações de componentes sinistral e dextral, em modelo transcorrente

com binário dextral de orientação próxima de E-W (FlG. 3.5).

O Alinhamento do Rio Moji-Guaçu (Coimbra et al. 1981a) é uma feição

estrutural de grande extensão e direção NNW. Em sua porção sul secciona rochas pré-

cambrianas, sedimentos paleozóicos, rochas sedimentares e vulcânicas mesozóicas e

influi na conformação altos estruturais; na porção setentrional, tem influência no

alojamento de focos do magmatismo alcalino e na distribuição de sedimentos, além de

depósitos cenozóicos de menor expressão (Riccomini 1995, FlG. 3.5).
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FIGIIRA 3.3 - Mapa de ocorrência e distribuição da cobertura neocretácea suprabasáltica no Brasil.
convenções: l. Embasamento pré-cretáceo Superior; 2-4. Grupo caiuâ (2. Fm. Goio Erê, 3. Fm. Ric
Pa¡aná e 4. Fm. santo Anastácio); 5-7. Grupo Bauru (5. Fm. Adamantina, 6. Fm. uberaba e 7. Fm.
Marília); 8- Sedimentos quaternários.9- 15. Principais feições tectônicas das bordas da Bacia Bauru (1.

{ltéclise de Rodonópolis; II. Soerguimento do Alto Paranapaíba; IIl. Alinhamento do Rio Moji-Guaçu;
IV. Alinhamento de são carlos-Leme; V. Alinhamento de lbitinga-Botucatu; vl. Alinhamento dc
Paranapanema; VII. Alinhamento do Rio Piquiri). euadro menor: relações entre as unidades
Iitoestratigráficas da Bacia Bauru. T- Analcimitos Taiúva; U- Formação Uberaba. (Extraído e modificadc
de Fernandes & Coimbra, 1996; Riccomini, I997).
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FIGURA 3.4 - Quadro geológico e tectôn¡co regional do Rift Continental do Sudeste do
Brasil.l) embasamento pré-cambriano; 2) sedimentos paleozóicos e mesozóicos da Bacia
do Paraná; 3) rochas relacionadas ao vulcan¡smo da Formação Serra Geral, em parte
recobertas por sedimentos e, nesses últimos, algumas intercalaçöes de lavas alcalinas; 4)
rochas relacionadas ao magmatismo Mesozóico-Cenozoico (ver quadro no interior da
figura; idades entre parenteses); 5) sed¡mentos terciários do RCSB; 6) zonas de
c¡salhamento relacionadas ao Ciclo Brasiliano Pan-Africano, em parte reat¡vadas pelo
menos durante o Mesozóico e Cenozóico; 7) zonas de flexura; 8) isópaca, em quilômetros,
dos sedimentos das bacias costeiras; 9) epicentros de terremotos; 10) bacias do rift (1-
Bac¡a de Curitiba, 2- Formaçäo Alexandrâ e Graben de Guaraqueçaba, 3- Formaçäo
Pariquera-Açu, 4- Graben de sete Barras, 5- Bacia de Säo Paulo, 6- Bac¡a de Taubaté, 7-
Bacia de Resende, 8- Bacia de Volta Redonda, 9- Graben da Guanabara, 10- Bacia de
Itaboraí, l1- Graben de Barra de São joão) (Riccomini ef a/. 1996).
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FIGURA 3.5 - Principais alinhamentos estruturais da â¡ea geográfica da Bacia do Paraná no
Estado de Säo Paulo. 1. Substrato pré-cambriano, em parte recoberto por sedimentos
cenozóicos; 2. Terrenos paleozóicos e mesozóicos da Bacia do Paraná, subjacentes aos
derrames superiores da Formaçåo Serra Geral; 3. Rochas vulcân¡cas da Formação Serra Geral;
4. S//s de d¡abásio; 5. Contato aprox¡mado entre 2 e 3; 6. Depós¡tos rudáceos da região de
Franca-Pedregulho; 7. Grupos Caiuá e Bauru, não diferenciados; L Formação Marília, Grupo
Bauru; 9. Formação ltaqueri; 10. Formação Rio Claro e depósitos correlatos; 11. Alinhamentos
estruturais (A- Rio Paranapanema; B- Tietê; C- lb¡tinga-Botucatu; D- Rio Moji-Guaçu; E-
Ribeirão Preto-Campinas; F- Rifaina€ão João da Boa V¡sta; G- São Carlos-Leme; H- Barra
Bonita-ltu; l- Guapiara; J- Gabo F¡io); 12. Manifestaçöes alcalinas (1- Taiúva; 2. Aparecida do
Monte Alto; 3. Jaboticâbal; 4. P¡ranj¡; 5. lpanema/Araçoiaba da Serra); 13. Altos estruturais (6-
Domo de Anhembi-Piapara; 7- Estrutura de P¡tanga; 8- Domo de Artemis; 9- Horsf de Pau
d'atho; 10- Domo de Jacu;14- Estrutura Dðmica de Carlota Prenz; l5- Domo de Rio Grande; 16-
Domo de Jacutinga; 17- Domo de Guarda; 18- Astroblema de Piratininga; 19- Domo de Jacaré-
Guaçu). Mapa menor: relações dos alinhamentos com fraturas s¡ntéticas (R), antitéticas (R'), de
tração (T), em relaçåo a um binário transcorrente dextral de direção E-W (Y) (segundo Riccomini
1997).



4GEOMORFOLOGIA,DRENAGEMEESTUDOMORFOTECTOT\IlCO

4.1 GEOMORFOLOGIA

De acordo com Ponçano ef a/('1981) o relevo no Estado de São Paulo é

resultante da ação dos fatores litoestrutura¡s e climáticos. o primeiro conduziu a uma

compartimentaçãoclássicadeáreascristalinasadjacentesabaciassedimentaresonde

adenudaçãodosmaciçosantigosearesistènciadosderramesbasálticosjuro-

cretáceos, em relação aos sedimentos paleozóicos, formaram a Depressão Periférica,

sucedidapelorelevodecuesfas,epeloplanaltoaoestedoreversodascuesfas'Nessa

evolução, a tectônica foi responsável por muitas direçöes de entalhamento e pelo

carátererosivoederemoçãodedetritos,devidoaepirogèneseascencional.oclima

influiunaformaçäodassuperfÍciesdeerosãoediretamentenarepartiçäodos
processos morfogenéticos.

Nessequadro,acartografiadoterritóriopaulistaésubdivididaemfunção

dos sistemas de relevo (Ponçano et at' 1g7g, Ponçano ef a/ 1981) Na área estudada

comparecemduasprovínciasgeomorfológicas:asCuestasBasálticaseoPlanalto

Ocidental.

4.1.1 CUESTAS BASÁLTICAS

AsáreasderochasbasálticasnoEstadodeSãoPaulosustentamrelevosde

cuesfas.Essaprovínciageomorfológicaapresentaumrelevoescarpadonoslimites

com a Depressåo Periférica, seguido de uma sucessäo de grandes plataformas

éstruturais de relevo suavizado, inclinadas em direçáo a calha do Rio Paraná, também

conhec¡da como reverso das cuesfas.

No reverso das cuesfas o controle estrutural na topografìa é mais claro'

mostradopelaselevaçõesquesäopróximasdocaimentoregionaldopacote.Seu

sistemadedrenagemédiversificado.Aaçãodaerosäoépronunciada,mesmocomas

peculiaridadesdecadabaciadedrenagemresponsávelporumaesculturaçåocom



diferentes intensidades de entalhe, originando diferentes conjuntos morfológicos

(Ponçano efal.1981).

De acordo com o mapa geomorfológico do Estado de São Paulo (Cameiro ef

a/.1981)asprincipaisformasderelevodaProvínciadecuestasBasálticas'ocorrentes

naáreadeestudo'Sãoosmorrosamplos(FotoOl),seguidosporcolinasamplas,
encostascomcânionslocais(FotoO2),morrosarredondadosemesasbasálticas
(FrG.4.1)

Nas proximidades dos baixos cursos dos rios principais (Rio Grande' Rio

Sapucaí-MirimeRioPardo)(Fotoo3),sãoencontradosrelevosmonótonosdotipo

colinas amPlas-

4,1.2 PLANALTO OCIDENTAL

A província geomorfológica do Planalto Ocidental desenvolve-se

essencialmentesobreoslitotiposdoGrupoBauru;nosvalesdosprincipaisrios
expöem-sebasaltosemocorrênciasdescontínuas,excetoaolongodoRioPardo,onde

os basaltos ocorrem continuamente'

Abrangendo aproximadamente 50% do Estado de São Paulo' o Planalto

Ocidentaléocupadoporrelevosmonóionosdecolinasemorrotes'dentreosquais

destacam-seplatös,comformaserodidas,topograf'icamentedestacadosporelevaçöes

de até 200 metros (Ponçano ef a/'1981 )'

ApassagemdorelevodeCuestasBasálticasparaoPJanaltoocidentalé

uma questão complexa' De acordo com Ponçano et at' (1981\ a natureza do substrato'

amenorinclinaçãoregionaldascamadasparaoesteeaorganizaçåodadrenagemsão

indicadores da passagem gradual para o Planalto Ocidental'

AsformasderelevopredominantesnaProvínciadoPlanaltoocidental

baseadoemCarneiroefa/.(1981),naáreaemquestäosão:colinasamplasecolinas

médias, com freqüentes transições, nåo se limitando à área das rochas do Grupo

Bauru,modelandotambémáreasdeocorrènciadasrochasbasálticasdaFormaçäo

Serra Geral, no caso o Vale do Rio Pardo; ocorrem ainda morrotes alongados e

espigões (FlG. 4.1).



UmazonadedestaquedentrodaáreaestudadaéoPlanaltodeMonteAlto

(FlG. 4.1 ), relevo residual sustentado por arenitos da Formação Marília com forte

cimentaçåo carbonática. Esse planalto, de acordo com o mapa de Carneiro ef a/'

(1981) apresenta relevos de colinas amplas e colinas médias' formado a superfície

cimeira, e de morrotes alongados e espigöes'

EssafeiçõesdoPlanaltodeMonteAltosãocircundadasporrelevosde

transrção do tipo escarpas festonadas e encostas sulcadas por vales subparalelos'

escapas que a oeste são limitadas pela Serra do Jaboticabal'

ComrelaçãoàredededrenagemdoPlanaltoocidental,Ponçanoefa/.,
(1981) evidenciam um paralelismo de eixos alinhados para NW' apresentando em

algunslocaisevidènciasdecapturas.EspecifìcamentecomrelaçãoaoPlanaltode

Monte Alio, esses autores situam-no como o divisor de águas dos rios Tietê' Turvo e

Moji-Guaçu, alongando-se mormente entre Monte Alto e Taiuva'



FIGURA 4.1 Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo -1:500.000 (Carneiro et al. 1981),
abrangendo a região estudada, discriminadas as seguintes formas de relevo: (111) Planícies
aluviais, (212) colinas amplas, (213) colinas médias, (221) rnorros amplos, (234) morrotes
alongados e espigões, (241) morros arredondados, (311) mesas basálticas, (511) encostas
sulcadas por vales subparalelos, (512) encostas com cånions locais e (521) escarpas
festonadas.
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4.2 DRENAGEM

Em regiöes de relevo suavizado, como na área em questäo, dificilmente se

observa o deslocamento ou deformação em sedimentos, em geral encobertos por

sedimentos recentes. A investigação da rede de drenagem torna-se assim uma

ferramenta fundamental para estudos neotectônicos e imprescindível para a

interpretaçäo estrutural (Howard 1967), visto que os rios adaptam-se e rapidamente

são capazes de se ajustar à deformaçåo, em períodos de tempo relativamente curtos

(Keller & Pinter 1996). Qualquer mudança morfológica do rio não decorre

necessariamente de fatores tectônicos, mas deve-se atentar para o fato de que a

morfologia dos grandes rios (grandes segmentos de drenagem) seguem feiçöes

estruturais.

As anomalias de drenagem fornecem indicativos loca¡s de feiçöes estruturais

que não são observadas por outros métodos. Considera-se como feições anomalas os

longos segmentos retilineos, os desenvolvimento de meandros, o estreitamento e

afastamento de canais, as depressões isoladas e as curvas anômalas de um rio e o

afogamento ou alargamento de vales ou canais (Howard 1967)

Na área em questão, o padrão normal de distribuição da rede de drenagem

tem rumo NW. Esse padråo, como exposto por Melo ef a/. (1993) no Alto Rio Pardo, é

regional, imposto pelo soerguimento da área costeira situada a sudeste, acentuado a

partir do Jurássico em contraposição ao rebaixamento relativo do eixo da bacia do

Paraná, situado a noroeste.

Através dos padröes mostrados pela drenagem, pode-se obter informaçöes

de feiçöes estruturais que ocofrem na superfície e também em subsuperfície:

1) os padrões dentrÍtico e subdentrÍtico prevalecem na rede de drenagem da

área, caracterizam principalmente a baixa declividade na qual está situada;

2) a drenagem paralela a subparalela ocorre ao longo dos principais rios

(Moji-Guaçu, Pardo, Turvo e SapucaÊMirim), Serra do Jaboticabal e formas

de relevo de degradação do tipo morros amplos (FlG.4'1); em todos

apresenta direção principal para NW. lsso reflete a inclinaçáo moderada do

terreno, cujo substrato é composto por rochas basálticas da Formação serra



Geral. também podendo ser relacionada a áreas cujos relevos são paralelos

ao declive regional. Quando o padråo subparalelo domina em relação ao

padrão paralelo, tem-se um controle estrutural, porém não muito forie;

3) os padrôes retangular, sub-retangular e angulato, sendo o último derivado

do primeiro, ocorrem nas zonas geomorfológicas de colinas médias (FlG.

4.1), afetando em alguns trechos da rede de drenagem canais primários,

secundários e na porção central da área o Rio Moji-Guaçu. Esses padröes

em geral podem ser associados a zonas de fraturas ou falhas;

4) na porção sudeste da área, o Rio Moji-Guaçu, mostra o desenvolvimento

de meandros com alargamento de seus canais e formação de lagoas. O

meandramento de um rio pode ser relacionado a movimentos laterais ou

transversais ao vale. A migração tende a se localizar no bloco rebaixado e

no lado oposto, os canais abandonados (Da Silva 1997). Essas feições

podem ser interpretadas como possíveis evidências de neotectonismo

naquele trecho da drenagem;

5) dois padrões foram encontrados, um padrão anelar (restrito à uma

ocorrència na margem direita do Rio Grande), e um padrão radial de

pequena expressäo (ocorrendo nas regiões de Tabatinga, Bonfim Paulista e

no ptatô de Monte Alto) diferindo do padrão de drenagem regional (FlG 4'2).

Uma anomalia na drenagem pode evidenciar alguma forma que concorde

com estruturas regionais conhecidas e/ou topográficas. A drenagem'anômala pode ser

definida como um desvio local da drenagem regional e do padräo de drenagem

(Howard 1967). As anomalias de drenagem, sobretudo, fornecem fortes indícios locais

de feiçöes estruturais nåo detectadas por outros métodos.

4.2.1 ALINHAMENTOS DE DRENAGEM

Os alinhamentos de drenagem foram obtidos inicialmente a partir da rede de

drenagem contida no mapa geológico do Estado de Såo Paulo, Folhas Såo José do Rio

Preto, Araraquara, Franca e Ribeirão Preto, escala 1:250.000, (DAEE-UNESP-1982)



cobrindo toda área de estudo. A partir desses mapas foi digitalizada a rede hidrográfica

que possibilitou a análise da drenagem, onde foram marcados os seus alinhamentos,

onde cada segmento retilíneo representa um traço, na concepção de Deffontaines

(1989). Finalizando com a apresentaçåo dos alinhamentos de drenagem em mapa

(FrG.4.2).

Para os segmentos de drenagem com um arranjo retilíneo ou arqueado foi

usado o termo alinhamento, restrito a uma conotação descritiva e genética utilizados

por Liu (1984) e Da Silva (1997), enquanto que o termo lineamento diz respeito a

feições lineares ocorrentes na crosta terrestre, retilíneas ou levemente arqueadas e

com representatividade em escalas mapeáveis.

O mapa onde estão traçados os alinhamentos de drenagem mostra uma

concentração destes ao longo do Rio Moji-Guaçu e rio Pardo, precisamente na porção

centro-norte.

As principais direções são representadas pelos alinhamentos NW-SE e NE-

SW e secundariamente N-S, NNE, NNW, E-W, WSW e WNW.

O Rio Moji-Guaçu mostra uma assimetria dos segmentos de vales que o

compöem, possivelmente relacionado a movimentos ou basculamentos que

acompanham o rio, mas que manifestam-se transversalmenrte ao rio, associados a

falhamentos com componente direcional, daí o motivo da assimetria dos vales,

formaçäo de terraços assimétricos e formaçäo de meandros abandonados

assimetricamentes presentes em uma única margem

4,3 FOTOLINEAMENTOS

As lmagens usadas, fornecem coberturas instantâneas da superfície

estudada, permitindo o mapeamento local de estruturas tectÔnicas A análise de

imagens de satélite (Landsat) pode fornecer subsídios para a colocação dos

fotolineamentos em mapa mostrando as feições tectÔnicas visualizadas (FlG. 4.2). Ao

todo foram usadas quatro imagens (TABELA 2), escala 1:250.000, que permitiram a

ideniificação de frends com as seguintes direções preferenciais: NW SE, WNW-ESE'



NE-SW e N-S. A figura 4.3 mostra diagrama de roseta apresentando a porcentagem

acumulada de azimute, quantidade de dados e comprimento dos lineamentos obt¡dos.

As direçöes NW SE e WNW-ESE são as ma¡s presentes, tanto em número

quanto em comprimento, sendo freqûentes nas porçöes centro-norte e leste da área.

Essas direções correspondem morfologicamente ao Alinhamento do Rio Moji-Guaçu,

ao alinhamento de escarpas e vales retilíneos da drenagem subsequente do Reverso

das Cuestas e do Planalto Ocidental. As direçöes NE-SW e N-S tem origem

poss¡velmente relacionada a drenagem conseqüente e apresentam distribuiçao e

ocorrência aleatória.

A maior densidade de fotolineamentos concentram-se principalmente entre

os rios Pardo e Sapucai Mirim e ao longo desses, coincid¡ndo com as áreas de

intersecçåo dos dois principais frends (NW-SE e WNW-ESE). Fotolineamentos

alinhados segundo NW-SE formam uma direção ao longo das regiöes de Pirangi,

Taiúva, Jaboticabal, Pradópolis e Bonfim Paulista.

Os fotolineamentos retirados de imagens de satélite constam na FlG. (4.2),

juntamente com os alinhamentos retirados do mapa de drenagem. Esse conjunto

juniamente com as informaçöes a partir da interpretaçåo do mapa de isobases, serão

utilizados na discussåo dos dados.

lmagem Banda uÞflda em Az¡mute Elevação Solar

TM-Landsat 5 Banda 6 12 sel77 065 37

TM-Landsai 5 Banda 6 12 set 77 066 38

TM-Landsat 5 Banda 6 28 ag78 056 39

TM-Landsat 5 Banda 6 03 out 78 071 49

ïABELA 2 - Dados das imagens de satélite



i
1/
tL I

,L

Lt , , 1

r , ! ./ | l, ,

J,

:. \ -:tt7:r'-:

i\

\
l\-t-/
/^.",

t-t
(

*d-l ., \,.

,.-l
l¡-.*'.

t\

,..1
,i

1

it

r't'
11 )

t

I"{"*

t\l 'fl 2E3@ 4 5-J*'

FIGURA 4.2 - Mapa de alinhamentos e fotolineamentos: l.Fotolineamentos extraídos de
imagens de satélíte; 2. alinhamentos extraídos da rede de drenagem; 3. rede de drenagem;
4. Cidades.

3l



IJ

-l
A

4 178 71&
5 4 .1830

127 13860
I 1'ü 5{x{t

144 4zlJJ
125 1UN

l0 1

121 ö4tu
14 36 3360
15 71

t6 1^7
17 1lJ7

101 lxittu
175 5{ö{J

'¿0 144 5460
21 174
2. t

5ðt
14 4AN

t a l 
comprimsnto dos rotolineementos em motroa

16000

la00o

tt000

t20oo
,ti000

t0000

0o0o

ao00

7000

ao00

a0oo

¡1000

¡000

2000

t0o0

0
6o7AO!Olr1213ra16 10',17 lt l9 2021 21 23 24 26

FIGURA 4.3 - (A) Direçöes dos fotolineamentos da área a partir do mapa de
foiolineamentos, (B) tabela com dados dos fotolineamentos e (C) histograma com
comprimento dos f otolineamentos



4.4 EsruDo MoRForEcrôt'¡¡co nrnnvÉs DE ISoBASES

Em áreas caracterizadas por superfÍcies planas, recente entalhe de relevo e

similaridade litológica, mapas geológicos e tectônicos, em geral, exibem poucas

informaçöes e se a estrat¡grafia é de difícil aplicação, provavelmente nenhuma

informação. Nas condiçöes acima, juntamente com a escasses de dados, a análise

regional de feições geomorfológicas como as redes de drenagem é o recurso mais útil

para produzir as informaçöes geológicas básicas necessárias (Golts & Rosenthal

I OOâ\

No presente estudo o mapa morfotectônico foi elaborado a partir do emprego

das superficies de bases, segundo procedimentos formulados por Filosofov (',l960,

apud Jaim 1 980). A metodologia aqui adotada envolveu num primeiro passo,

previamente aos trabalhos de campo, na preparação do mapa morfotectônico baseado

na análise detalhada dos mapas topográfìcos, na escala de 1:50.000, onde as

considerações sobre a morfologia do terreno tem que ser sustentadas pelo

conhecimento básico da litoestratigrafia.

4.4.1 METODOLOGIA

A análise morfotectônica consiste de duas fases consecutivas: a definição

das ordens de drenagem e a preparaçåo dos mapas de isobases. A ordem designa a

posiçáo relativa dos segmentos em uma rede de drenagem da bacia de drenagem

erosional (FlG. a.4.a). A análise da ordem dos canais leva a uma melhor definição do

signif¡cado da drenagem da área estudada podendo, canais ou vales de ordens

iimilares relatar eventos geológicos similares e ter idade geológica similar, conforme

Horton (1945) posteriormente modernizado por Filosofov (1960 apud Golts & Rosenthal

1993). Para segmentos de canal de mesma ordem, mas de diferentes tamanhos, os

mais curtos são caracterizados por gradientes topográficos mais ingremes. Esses

segmentos podem ocorrer nos flancos de estruturas dobradas ou em blocos tectönicos

elevados. As inclinaçöes dos segmentos de canal mais longos são em geral suaves.



Esses segmentos na maioria das vezes ocorrem em sinclinais, estruturas de grabens

ou blocos baixos de falha.

O termo isobase é usado para designar uma linha a qual esboça uma

superfície erosiva. Conforme Filosofov (1960 apud Golts & Rosenthal 1993) a

superfÍcie de isobase é o plano hipotético formado pelos perfis dos canais conectados

de uma ordem de canal similar. A topografia localizada acima das superfícies de base é

desprezada. As camadas de canal designam a superfície de base erosiva. A elevaçåo

das linhas de isobase são sempre idênticas ou menores do que a superfície do terreno.

A construção de uma linha de isobase é feita a partir de mapas topográficos

detalhados, pela intersecção do canal com as linhas de contorno topográfico (F|G.4.4

c). lsso leva a compilação do mapa de isobases, mostrando as superfícies erosivas

para segmentos de canais de ordens similares. Em termos geológicos, superfícies de

isobase relacionam estágios erosivos similares e podem ser considerados como

manifestaçöes de eventos "tectono-erosivos" regionais e especialmente de movimentos

recentes da crosta. Portanto, a análise de superfícies de isobases pode ser uma

ferramenta útil para decifrar processos tectônicos recentes (Gary ef al. 1973).

Para a interpretaçäo do mapa de isobases alguns detalhes devem ser

considerados:

1) desvios bruscos nas dire@es das linhas de isobase podem retratar tanto

deslocamentos tectônicos como mudanças litológicas (FlG. 4.5.a);

2) aproximação das linhas de isobase podem indicar ,t t"rgutho abrupto

de estratos, por dobramento ou falhamento (FlG. 4.5.b);

3) o distanciamento das linhas de isobase em geral reflete gradientes suaves

e possível presença de calhas estruturais (FlG. 4.5.c);

4) nos vales, em geral, as linhas de isobase delineiam uma saliència contra

a corrente, entretanto, se a saliência for a favor da corrente pode indicar

intensa subsidència daquele segmento de corrente em particular; tal fato,



na maioria dos casos, é acompanhado pela bifurcação dos vales e pela

acomodação dos aluviões (Golts & Rosenthal f 993) (FlG. 4.5.d);

Segundo estudos de Golts & Rosenthal (1993) as seções longitudinais dos

vales das mesmas ordens de drenagens, construídas durante um período geológico

definido, são expressões verdadeiras dos movimentos tectônicos ocorridos durante

esses intervalos de tempo geológico. Desta forma, mapas de isobases derivados de

vales de uma certa ordem de drenagem, refletem a totalidade dos movimentos

tectônicos desde a incisäo desses vales até o presente.

O mapa morfotectônico é uma derivação do mapa de isobases, mostrando

os lineamentos mais pronunciados ou linhas deslocadas, ressaltadas da análise dos

desvios de direçäo das linhas de isobase.

Outra oportunidade para inferências morfotectônicas e neotectônicas é

provida pelos estudos de orientação dos principais e¡xos de esforços. Esses eixos são

inferidos a partir da orientaçâo corrigida da rede de drenagem (Scheidegger 1980;

Zucchiewicz 1986 apud Zucchiewicz 1991), e esta é comparada aos parâmetros do

campo de esforços que é reconstituído a partir de dados de estruturas rúpteis, como

falhas e juntas.
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FIGURA 4.4. Estágios metodológicos na análise morfotectônica: (a) Definição das ordens de

drenagem; (b) ordèns de drenagem superpostas às curvas de nível topográf¡co; (c) mapa de

isoOaje lOerivado de drenagen! de segunda ordem); (d) falha tracejada evidenciada pelo

desvio das linhas de isobase (Golts & Rosenthal 1993)'



4.4.2 MAPA DE ISOBASES DA ÁREA DE ESTUDOS

A área estudada encontra-se na porção nordeste do Estado de São Paulo,

estendendo-se em parte nas bacias de drenagem do Rio Moji-Guaçu, Rio Pardo e Rio

Grande, sendo as principais bacias da regiäo, em uma área de aproximadamente

16.200 km. Nesse polígono afloram depósitos sedimentares e magmatitos da Bacia do

Paraná (Grupo São Bento) e unidades sedimentares da Bacia Bauru, ambos

mesozóicos, além de coberturas sedimentares cenozóicas (FlG 3.1 ).

O clima uniforme e a pouca heterogeneidade dos litotipos aflorantes

permitiria, à primeira vista, esperar modelos estruturais idênticos para esses vales

erosivos e bacias, pelo menos na área de ocorrência de cada unidade, que poderiam

ser expressos pelo simples padrão de linhas de isobase. Porém, o mapa de isobases

da área de estudo mostra mudanças na densidade das linhas, com diminuição gradual

a partir do topo para as partes baixas dos vales, dependendo da forma da seção

longitudinal do vale durante cada incremento de tempo geológico (FlG. 4.5)'

O mapa de isobases (F1G.4.5) retrata algumas anomalias locais. As mais

proeminentes säo as seguintes:

1) na porção sudoeste da área, onde afloram as rochas sed¡mentares da

Bacia Bauru, a superfície mergulha para oeste. As linhas de isobase

mostram frend NW-SSE e sáo caracterizadas pela variação das curvas

indicando a possível ocorrència de estruturas tectônicas de direçåo E-W'

NW-SE e N-S. Na regiâo de Monte Alto anomalias de isolinhas de formas

fechadas e circulares diferem do padrão regional;

2) na porção central e noroeste tem-se o predomínio de linhas de isobase

com trend NNW. Ressalta-se na porção central do mapa o alinhamento das

isolinhas mostrando um trend NNW e franco paralelismo entre estas. Esta

característica denota a ocorrência de uma grande estrutura na calha do R¡o

Moji-Guaçu e Pardo e ao longo de seus vales. Feiçäo similar, mas de

proporçöes menores é percebida nas isolinhas que acompanham a direçäo



do Rio Grande, na porção norte do mapa. Desvios nas curvas denotam

anomalias localizadas NNE-SSW, N-S e NE-SW;

3) na parte nordeste a superfície mergulha para NW seguindo o trend

regional das isolinhas. Há uma maior densidade de linhas favorecida pela

aproximação destas, em virtude de cotas topográfÌcas mais elevadas. Nos

vales as linhas desenham uma saliència a favor da corrente, o que pode

indicar subsidència daquele segmento. Anomalias nas curvas sugerem

feiçöes estruturais de direção NNW-SSE, NW-SE e NE-SW;

4) na porção sudeste, área de ocorrència do Grupo São Bento, as diferenças

litológicas propiciam uma maior diversidade de tipos de anomalias nas

curvas, porém predomina o trend NW. O afastamento das curvas próximo da

Cidade de Guatapará denota a existência de uma estrutura NE-SW. No vale

do Rio Moji-Guaçu, de modo geral, as l¡nhas de isobase possuem salièncias

contra a corrente; no entanto, a partir da Cidade de Bonfìm Paulista, as

isolinhas possuem uma saliència a favor da corrente na direção NW, o que

pode vir a indicar intensa subsidência daquele segmento de corrente em

particular. lsso é acompanhado pela bifurcaçåo do vale e pela acomodaçâo

dos aluviões. Outras estruturas são realçadas pelas anomalias do tipo

curvas isoladas, nas direçöes NE-SW NW-SE e N-S;

5) localmente, na parte norte da área, em território mineiro e próximo da

margem direita do Rio Grande, um padrão de linhas circulares foi

encontrado, o qual näo se enquadra no padrão linear regional das linhas de

isobase.
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4.4.3 MAPA MoRForEcrôt*llco

A interpretaçäo do mapa de isobases, através da análise morfotectônica

segundo Filosofov (1960 apud Jain 1980) e Golts & Rosenthal (1993), possibilitou a

projeção das linhas que representam as possíveis feiçöes estruturais da área estudada.

O traço das estruturas é dado por inferência, com base na aproximação ou

anomalias das curvas de isobase. Em alguns pontos, as linhas de isobase

comprovaram a existência de feiçöes já cartografadas e mapeadas em trabalhos

anteriores. As morfoestruturas observadas são orientadas com maior freqüência para

NW e não se distribuem de maneira homogènea. Alguns setores do mapa mostram

maior densidade de estruturas, quando então os alinhamentos adquirem maior

importância. A partir do mapa morfotectônico (FlG. 4.6) foi confeccionado um quadro

similar ao apresentado na figura 4.3, visando apresentar a relaçáo à sua porcentagem

acumulada por azimute, quantidade de dados e comprimento das morfoestruturas (FlG.

4.7).

O mapa morfotectÔnico (F1G.4.6) foi dividido em setores (A'B'C e D) para

uma melhor visualizaçáo e compreensäo, sendo esses setores descritos

sucessivamente.

O propósito da análise morfotectônica foi distinguir áreas com alta e baixas

taxas de densidade de isobases e suas distribuições implicando em morfoestruturas,

para comparaçöes com estruturas geológicas, sismicidade, como também os

movimentos crustais recentes.

4.4.3.1 SETOR A

No setor A, porção sudoeste do mapa, há ocorrência de estruturas NW-SE

(1 e 2), com destaque para as curvas paralelas à Serra do Jaboticabal, Rio Turvo e seu

vale onde tem-se uma morfoestruiura pronunciada (3) e pequenas estruturas NNW (4).

Alinhamentos com direções NE-SW (5 e 6) e WNW-ESE (7) estão nas vizinhanças de

áreas em subsidència (8 e 9).



Na regiåo da cidade de Monte alto, a área soerguida, o incremento de

gradiente dos vales e, em adiçäo, as menores distancias das isobases, refletem a

topografia destacada. O inverso ocorre nas vizinhanças mostrando que ocorreram

subsidências locais. As anomalias de forma circular refletem a forma do Platô de Monte

Alto, sustentado pelas rochas arenosas cimentadas com carbonato de cálcio da

Formação Marília.

O mergulho das camadas e o rumo da drenagem para oeste é evidenciado

pelo trend (NW-SE) das linhas de isobase.

4.4.3.2 SETOR B

No setor B, na porção central e norte, tem-se a ocorrência de uma grande

estrutura (10), prolongando-se ainda para sul-sudeste ao longo do Rio Moji-Guaçu

(10'), correlacionada ao Alinhamento do Rio Moji-Guaçu.

Pequenos desvios nas curvas de isobases ao longo da margem esquerda do

vale do Rio Moji-Guaçu denotam anomalias com direçåo NE-SW (11' 12' e 13)'

interceptando ou seccionando a grande morfoestrutura no vale do rio. Tratam-se

provavelmente de pequenas falhas, sem o controle de movimentação relativa de

componente normal entre os blocos, responsáveis também pelos padrões retangulares

e angulares em trechos do rio. Outra conotação para essas feiçöes, nos termos de

Riccomini (1997), seria a influència do Alinhamento do Rio Moji-Guaçu na borda leste

da Bacia Bauru e nos recortes dos magmatitos da Formaçåo Serra Geral.

Na porção norte as estruturas apresentam direção E-W e NW-SE (14' 15 e

16), sendo provavelmente falhas normais responsáveis pela direçåo da drenagem e

êntalhamento dos vales dos rios Grande e Sapucaí Mirim.

Uma feição anÔmala de forma circular (17) é encontrada na margem direita

do Rio Grande, relacionada a uma drenagem anelar localizada.



4.4.3.3 SETOR C

No setor C, parte nordeste do mapa, há um adensamento das isolinhas,

indicando zonas rebaixadas, com uma conformaçäo de grande área deprimida ou

blocos rebaixados (18), com prováveis estruturas de direção NW-SE (19 e 20)

funcionando como balizadoras da área rebaixada. Outros dois blocos menores com as

mesmas caracterÍsticas ocorrem a norte (21), e ao sul (22) da estrutura alinhada com o

Rio Sapucaí Mirim, ambos com bordas representadas por morfoestruturas que

denotam possíveis falhas normais, respectivamente com direçåo NW-SE (20 e 23) e

NE-SW e WSW-ESE (24 e 25).

Essas feições poderiam ser atribuídas a existència de um graben com falhas

de bordas bem definidas, em função da simetria das curvas de isobase, ou pertencer a

uma zona de transtensåo influenciada pelos alinhamentos do Rio Moji-Guaçu e

Ribeirão Preto-Campinas, antitéticos dentro de um binário transcorrente dextral de

direçäo E-W, conforme o modelo regional de Riccomini (1997) (FlG. 3.5).

4.4.3.4 SETOR D

No setor D, porção sudeste da área, as diferenças litológicas do Grupo São

Bento propiciam uma maior diversidade de direções nas estruturas. O afastamento das

curvas relacionadas ao vale do Rio Moji-Guaçu, próximas da C¡dade de Guatapará e a

sudeste desta, em direção a extremidade sudeste do mapa, comprovam a existência

de uma falha normal (26) (NE-SW) com bloco baixo a jusante do Rio Moji-Guaçu,

responsável pelo seu barramento, instalação do curso meandrante e alargamento de

seus depósitos aluviais.

Falhas (27, 28, 29 e 30) de direção NE-SW e falhas (31) de direção WNW-

ESE, anteriormente mapeadas (Carneiro et al. 1981a; DAEE-UNESP 1982a; DAEE-

UNESP 1982b), såo evidenciadas com a análise das curvas, comprovando a atuação

de movimentos transcorrentes sinistrais ao longo do curso do Rio Moji-Guaçu, com

localizadas zonas de transtensâo e tranSpressão, onde surgem as estruturas que



provocam o meandramento, deslocamento, abandono e ass¡metria de canais, nos

termos discutidos no ítem 4.2.

Áreas rebaixadas (32 e 33) são afetadas por falha NE-SW (28)

possivelmente normais com bloco baixo a norte.

Ao norte e ao sul da regiåo de Ribeirão Preto, infere-se duas estruturas de

direçäo NW-SE (34 e 35), com rebaixamento do bloco ao sul da cidade (36). O

segmenio ao norte é responsável pelo direcionamento do vale encaixado do Rio Pardo

na direçåo NW; a estrutura localizada ao sul talvez represente a borda de um gráben

para a depressâo de Ribeirão Preto (Sinelli 1971). A direção preferencial dessas

estruturas para NW corroboram com as feições citadas por Sinelli (1971) quando

descreveu a depressäo de Ribeiräo Preto. O bloco ao sul é afetado pelo Alinhamento

do Rio Moji-Guaçu ou um ramo deste.
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5 DADOS ESTRUTURAIS DA ÁREA

5.1 TNTRODUçÃO

No levantamento dos dados estrutura¡s executados no polígono estudado,

tomando como referência principal a área de ocorrència do Alinhamento do Rio Moji-

Guaçu, foram cadastradas aproximadamente mil medidas de juntas, seccionando os

depósitos das formaçÕes Adamantina e Marília (Grupo Bauru), depósitos cenozóicos e,

na porção leste da área, depósitos da Formação Botucatu (Grupo São Bento). Cerca

de 70% dessas estruturas foram coletadas nos depósitos ocorrentes na área

geográfica da Bacia Bauru.

5.2 FORMAçÃO BOTUCATU

A Formação Botucatu de idade Juro-Cretácea, constitui o registro de um

grande deserto de areia que recobriu a Bacia do Paraná e seu embasamento

adjacente. É dominante na Formação Botucatu a sedimentação eólica, produzindo

arenito com boa seleçåo em grandes cunhas.

Em afloramento localizado em corte da Rodovia Anhanguera, sentido

lgarapava Ribeirão Preto (A-76), tem-se um desses corpos, atestando a continuidade

do processo eólico junto as primeiras manifestações vulcânicas, produzindo corpos de

arenitos interderrames. O afloramento é constituído por arenito de cor vermelha, fino,

bem selecionado, maciço, apresentando estratificação cruzada e fraturas (FOTO 04).

Corresponde a depósito de duna, com estratos cruzados 230/18 (flanco esquerdo) e

225122 (flanco direito). Acima ocorrem dois derrames basálticos em fase adiantada de

alteração; o primeiro de espessura métrica e o segundo aflorando até a superfície,

ambos bastante fraturados.

Diques clásticos de areia fina (FOïO 05) ocorrem no primeiro derrame, logo

acima da porção interduna, apresentando ramificações de alguns desses diques em

direçáo ao topo. Provavelmenie os diques clásticos foram sido as fontes alimentadoras



de uma delgada camada de arenito, silicificado, intercalado nos derrames com

espessura variando de 10 a 20 cm (FOTO 06).

Como postulado por Chamani et al. (1992) e Riccomini (1995), para

deformações em camadas da Formaçåo Pirambóia, esquema similar pode ser

interpretado para a origem dos diques no derrame basáltico, podendo, através de

fraturas, ter ocorr¡do a expulsão ascendente de águas de interduna associadas ao peso

da lava e preenchimento posterior com injeção de areia.

No afloramento próximo ao trevo localizado na saída da Cidade de Sales

Oliveira, em direção a Cidade de Batatais, rodovia SP-351 (A-45), ocorrem depósitos

da Formação Botucatu em afloramento com cerca de 50 m de extensão. São arenitos

de cor vermelha a rósea, granulaçäo fina a média, bem arredondados, com

estratificação plano-paralela bem pronunciada (FOTO 07), apresentando fraturas e

linha de seixos rumo à superfície (FOTO 0B). Os sedimentos inconsolidados sobre a

linha de seixos possivelmente retratam a última deposição de idade cenozóica, (Cottas

& Fulfaro 1978). Såo sedimentos areno-argilosos de cores avermelhadas, semelhantes

a solos. A linha de seixos possui aproximadamente 25 cm de espessura, composta por

seixos angulosos a subangulosos de quartzo limonitizados e blocos do arenito

sotoposto.

5.2.1 JUNTAS NA FORMAçÃO BOTUCATU

No depósito de interduna da Formaçäo Botucatu (A-76) as estruturas rúpteis

ocorrentes säo juntas subverticais de pequena continuidade, com alguns planos

curvos. Os planos medidos, num total de 61 , estão representados em diagramas

denotando dois conjuntos com direçöes ortogonais (FlG. 5.1-B): um preferencial

segundo a direçäo NE-SW, onde se encontram planos mais persistentes e de padrão

escalonado, e um segundo conjunto no quadrante NW-SE, com variações para WNW,

apresentando uma amplitude maior nas orientações, com superfícies menos contínuas.

Esses planos representam juntas ortogonais de extensäo (Caputo 1995), permitindo

situar o1 na direção vertical, e o2 e o3 horizontais com eixos alternando nas direções

NW e NE (FlG. 5.1-A).



Próximo de Sales Oliveira, nos arenitos da Formação Botucatu (445),

observa-se juntas penetrativas com predominância de altos mergulhos, mostrando uma

dispersäo das orientaçöes mais acentuada que o ponto anterior, no total de 98 planos

(FlG. 5.2-C). Apesar da dispersão, quando plotadas em diagramas de contorno de

pólos (FlG. 5.2-D) mostram uma freqüencia maior das juntas orientadas segundo NNE-

SSW, comparecendo também, subordinadamente, as de direçáo WNW-ESE. Dentre

todas, juntas de direção NW e NE apresentam-se mais penetrativas que as demais,

nesse último caso corroborando com uma das direçöes principais assumidas na

projeção, no caso NE-SW. Através da representação em diagramas (FlG 5.2) define-se

dois conjuntos de planos com ampla variação, nas direções NNE-SSW e WNW-ESSE'

apresentando alto ângulo agudo, com bissetriz na direçåo NNW-SSE' com o1

horizontal, nessa direção, o2 na direção vertical e o3 horizontal, segundo WSW-ENE

(FrG.5.2-A).

Localizadamente, no mesmo ponto (A-45'), juntas orientadas na direção

NNW com mergulhos entre 60o e 90. (FlG. 5.2-B) seccionam linha de seixos acima do

arenito Botucatu, formando pequenos escalonamentos (FOTO 08). Essas iuntas

possivelmente mostram a seguinte relaçâo: o1 vertical, o2 na direção horizontal NNW-

SSE e o3 horizontal segundo WSW-ENE.
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FOTO 04 - Corte da Rodovia Anhanguefa, sentido lgarapava Ribeirão Preto, onde aflora

afen¡to da FofmaÉo Botucatu, fino, bem selecionado, maciço, fraturado, correspondendo a

depósito de interduna; acima oconem derrames basálticos bastante fraturados (A-76).

FOTO 05 - Diques clásticos de areia fina ocorrentes no primeiro derrame, com ramificaçöes em

direção ao topo, alcançando camada de arenito silicificado(ponto A-76)'

FOTO 06 - camada de arenito s¡licificado intercalado entre derrames, com espessura variando

de 10 a 20 cm (Ponto A-76).

FOTO 07 - Afloramento próximo a c¡dade de sales oliveira, rodovia sP 351, com arenitos da

FormaçãoBotucatu'decorvermelhaarósea,granula$ofinaamédia,.bemarredondados'

com estratificação plano paralela bem pronunciada (ponto A-45)'

FOTO 08 - Linha de seixoS Com aproximadamente 25 cm de espessura, composta por seixos

angulosos a sub angulosos de quartzo limonitizados e blocos do arenito fraturado sotoposto

deformado por estruturas rúpteis (Ponto A-45')'
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s.3. FORMAçÃO SERRA GERAL

Nas rochas basálticas da Formação Serra Geral não foram observadas

estruturas tectônicas. Nas zonas de diaclasamento vertical dos basaltos, esperava-se

encontrar fraturas e, nessas, planos com ocorrência de minerais secundários, onde

seria o local preferencial para a visualização de estrias.

Nos pontos visitados, na maioria pedreiras abandonadas e cories de estrada

próximos a essas, as juntas de resfriamento verticais a subverticais formam diáclases

bem desenvolvidas com várias escalas de ocorrência. Alguns planos encontrados sáo

preenchidos por material de cor esverdeada, possívelmente nontronita. Juntas de

extensåo de tamanho e espaçamento métrico são vistas nos basaltos maciços e

afaníiicos, ocorrentes em corte da estrada de ferro próximo a Cidade de Jardinópolis;

nestas ocorrem planos preenchidos, mas de difícil acesso, sugerindo movimentos

verticais (A-78) (FOTO 09). Já nas regiões próximas ao contato com os arenitos da

Formaçäo Adamantina, os basaltos Serra Geral mostram diminuição no tamanho e

espaçamento das disjunçöes colunares, sendo bastante fraturados. Essa característica

é tipica de topo de derrame (FOTO 10).

Na rodovia SP 425, na área da Fazenda São Sebastião, sentido

Miguelópolis-Guaíra (A-76), ocorre um dique na direçåo NE-SW, na forma de pequena

colina alongada que se destaca na topografia por aproximadamente 400 metros (FOTO

11). A rocha é um basalto de tonalidade escura com fenocristais de pseudomorfos de

olivina de até 5 mm. Em lâmina delgada a rocha apresenta uma textura fina subofítica

¡ntersetal, onde ripas de plagioclásio encenam cristais de clinopiroxènio, acessórios e

opacos (FOTO 12). Os pseudomorfos de olivina serpentinizados encontram-se em

Vários estágios de alteração, ocorrendo megacristais de olivina formando

pseudomorfos de olivina serpentinizados, com estrutura do tipo coroa de alteraçäo

(FOTO 13).

Na região de Morro Agudo (FOTO 14), destaca-se morro alongado na

direçäo N20W Trata-se de rocha basáltica que em análise microscópica revelou

textura média subofítica intersetal, formada por ripas de plagioclásio, crisiais fle

clinopiroxènio e presença frequente de minerais máficos e opacos.



PRANCHA 03

FOTO 09 - Juntas de distensão de tamanho e espaçamento métrico em basaltos maciços e

afaníticos. Corte da estrada de ferro próximo a C¡dade de Jardinópolis (A-78).

FOTO 10 - Região de Motuca próximo ao contato dos magmatitos Serra Geral e arenitos da

Formação Adamantina, com disjunções colunares verticais e subhorizontais, característica

típica de topo de derrame em rochas basálticas (A-08).

FOTO 11 - Rodovia SP 425, Fazenda São Sebastião, sentido Miguelópolis-Guaíra, com dique

na direção NE-SW, ressaltado por pequena colina alongada que se destaca na topografia por

aproximadamente 400 metros (A-76).

FOTO 12 - Fotomicr,ografia de rocha basáltica com textura f¡na subofítica intersetal (ripas de

plagioclásio e cristais de clinopiroxênio) e pseudomorfos de olivina serpentinizados (A-76).

FOTO 13 - Mega cristal de olivina formando pseudomorfo de ol¡vina serpentinizado com

estrutura do tipo coroa de alteraçåo, apresentando nÍveis de serpentinização (A-76).

FOTO l4 - Rocha magmática basáltica aflorando de forma destacada no relevo da região de

Morro Agudo, morro alongado na direção N20W (A-44).





5.4 FORMAçÃO ADAMANTTNA

Os depósitos arenosos da Formação Adamantina foram visitados a partir da

porção sul da área, em perfil no rumo geral norte, seguindo paralelamente à borda leste

da Bacia Bauru, próximo ao contato com os magmatitos da Formação Serra Geral.

Nas vizinhanças de Matão, na Rodovia SP-326, em corte de direçåo N-S (A-

03), afloram arenitos argilosos com estratificação plano-paralelo e bioturbados na base,

sucedidos por arenitos vermelhos, finos a médios, com presença de concreçöes

carbonáticas de até 1 0 cm de diâmetro, em niveis individualizados (FOTO 15).

Constituem provavelmente paleosolo da Formação Adamantina, afetado por juntas

subverticais, com planos curvos de pequena continuidade.

Na entrada da cidade de Taquaritinga, em corte da SP-333 (A-71), ocorre

grande exposição da Formação Adamantina. Säo arenitos amarelados, médios,

maciços, em pacotes métricos, com ¡ntercalação de espessura decimétrica de arenito

médio a f¡no com estratificaçäo plano-paralela, trata-se provavelmente de depósitos de

lençõis-de-areia com inunditos intercalados (FOTO 16). As juntas neste local säo mais

persistentes que no afloramento anterior.

Na Rodovia SP-351, Bebedouro-Catanduva (km 176), tem-se afloramento da

Formaçäo Adamantina (A-72) formado por um pacote superior composto arenitos fìnos

a médios, com estratificações cruzadas acanaladas de médio a grande porte, e um

pacote inferior de arenitos deformaçöes compreendendo estratifìcaçöes/laminações

contorcidas, configurando dobras irregulares, de amplitudes centimétricas a

decimétricas, apresentando persistência lateral (FlG. 5.3). As juntas desse afloramento

encontram-se nos arenitos sobrepostos às camadas deformadas, indicando dois

éventos diferentes para as estruturas (camadas deformadas e juntas) encontradas.

As camadas deformadas, intercaladas em níveis com estratiflcações

cruzadas, indicam paleosismicidade (Cojan & Thiry 1992, Riccomini 1995) relacionada

à tectonismo sin-deposicional. Tais feições são compatíveis com o contexto geológico

local, já que os depósitos da Formação Adamantina, nessa área, encontram-se

próximos da borda lesie da Bacia Bauru, provavelmente influenciados por sucessivos

movimentos do Alinhamento do Rio Moji-Guaçu, ao fongo do tempo geológico.



5.4.1 JUNTAS NA FORMAçÃO ADAMANTTNA

As juntas ocorrentes nos depósitos da Formaçáo Adamantina sáo

predominantemente subverticais e apresentam duas famílias principais:

1 - famílias conjugadas ortogonais entre si (A-57 e A-71).

No ponto A-57 as juntas apresentam um par ortogonal entre si, com

basculamento evidenciado pelos mergulhos deslocados segundo as direçôes NNE e

WNW; a primeira direção predomina e na segunda ocorrem var¡açöes (FlG. 5.4-B). O

conjunto analisado corresponde a famílias de juntas conjugadas ortogonais (Caputo

1995), permitindo situar o1 na direção vertical, o2 e o3 horizontais, nas direções NNW-

SSE e WSW-ENE (FlG. s.4-A).

No ponto A-71 o par ortogonal ocorre segundo as direçöes WNW e NNE,

sendo o primeiro mais persistente, com mergulhos subverticais (FlG. 5.5-B). Tratam-se

de juntas conjugadas de extensão (Caputo 1995), com o'l na direçâo vertical, o2 e o3

horizontais nas direções NWN e ENE (F|G.5.5-A).

2 - famílias conjugadas formando ângulos agudos que variam de 60" a 70"

(A 32, A 72 e AO3).

Em arenitos do ponto A-32 as juntas mostram duas orientaçöes

preferenciais, com um primeiro conjunto na direção N-S e um segundo orientado

segundo WNW- ESE, com uma maior dispersão com relaçåo a diréção dos planos. A

amplitude do segundo conjunto tem valor angular de 60', com bissetriz aguda, na

direção WNW e os planos do primeiro conjunto formam ângulo de 70o com a bissetriz

aguda do segundo conjunto (FlG. 5.6-8). Essa análise mostra prováveis juntas

(fraturas) de cisalhamento (Dunne & Hancock 1994), com o1 horizontal, orientado na

bissetriz entre os dois conjuntos (NW-SE), o2 vertical e o3 horizontal, segundo NE-SW

(FrG. s.6-A).

No ponto A-72 tem-se na direçäo NW-SE uma família de juntas mais

persistentes em relação ao segundo agrupamento de direção NE-SW. Considerando

que a bissetriz das juntas orientadas segundo NW tem ângulo agudo pequeno (20') e



que entre estas e as orientadas segundo NE há ângulo agudo de 60' (FlG. 5.7-B),

interpreta-se o conjunto como juntas de cisalhamento (Dunne & HancocK 1994), com

bissetriz agudas tendendo para NNW, permitindo situar o1 , horizontal , nesta direção,

o2 na direção vertical e o3, horizontal, orientado para ENE-WSW (FlG. 5.7-A).

No ponto A-03 foi possível interpretar dois eventos distintos. O primeiro é

caracterizado a partir de mergulhos entre 60o e 65o dos planos NNW-SSE, contituindo

juntas de extensão (Pollard & Aydin 1988), com o1 na direção vertical, o 2horizontal, na

intersecção entre os planos e o3 orientado na direçäo ENE-WSW (FlG. 5.8-B). O

segundo evento é representado por dois conjuntos de planos subverticais, um alinhado

na direção NNW-SSE e outro segundo WSW-ENE, que apresentam bissetriz com

ângulo agudo entre 70o e 80o na direção WNW-ESSE (FlG. 5.8-B), permitindo situar ol
horizontal, nesta direção, o2 na direçåo vertical e o3 horizontal, alinhado segundo

NNE-SSW (FrG. 5.8-C).

As populaçöes de juntas da família 2 analisadas nos litótipos da Formação

Adamantina, referentes as juntas (fraturas) de cisalhamento, mostram o predomínio de

esforços principais máximos o1 horizontais, or¡entados na direção NW-SE, com

pequenas variações. Essa direção corrobora com a direçäo de esforço principal na

porção oeste do Alinhamento do R¡o Moji-Guaçu, próximo a borda leste da Bacia

Bauru, no esquema proposto por Riccomini (1997) (FlG. 3.5).
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FIGURA 5.3 - Rodovia SP-351, Bebedouro-Catanduva, km 176, (Ponto A-72)
arenitos finos a méd¡os, com estratificaçöes cruzadas acanaladas de médio
porte da Formação Adamantina. Na base desses arenitos há deformações
com estrat¡ficações contorc¡das, formando dobras irregulares, de amplitudes
centimétricas a decimétr¡cas
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5.5 FORMAÇÃO MAR|LIA

No polígono de estudo, a Formação Marília tem sua área de oconência

restrita ao platô da região de Monte Alto.

Próximo ao trevo de Monte Afto (A-21), tem-se uma seção de

aproximadamente 3 metros de espessura. Esta seção mostra uma seqüência

gradativa, com camada basal formada por argilÍto arenoso, avermelhado, com

estratificação plano-paralela, sucedido por camada de argila vermelha de 0,5 m de

espessura. Em ambas ocorrem juntas, preenchidas por material carbonático de cor

verde, apresentando persistência na direção NE, chegando a 5 m de comprimento. Na

seqüência da seção, tem-se arenitos argilosos vermelhos, médios a grossos,

intercalados com níveis argilosos, carbonáticos, esbranquiçados a esverdeados.

Disseminados nos arenitos ocorrem grânulos e seixos de quartzo de até 3 cm de

diâmetro.

s.s.r JUNTAS DA FORMAçÃO MARiLIA

As juntas analisadas no afloramento da Cidade de Monte Alto (A-21 )

mostram extensões variadas e arranjos em diferentes padrões. As juntas de menor

continuidade (30 a 50 cm) apresentam d¡reçäo NW-SE e as juntas um pouco mais

continuas (60 a 70 cm) tendem para N-S com variaçöes para NNW e NNE,

seccionando todas as anteriores, ocorrem juntas mais persistentes (até 5 metros de

extensão) que configuram um espectro de fraturas (Hancock 19b6 apud Dunne &

Hancock 1 994) (FlG. 5.9) com eixo orientado na direçäo NE-SW (FOTO 17).

Classificando a arquitetura desse sistema de juntas através das formas

apresentadas pelos traços componentes, tem-se juntas do tipo K e V (FOTOS 17 e 18),

H (FOTO 19) e, nas juntas mais persistentes, ocorrem por vezes traços curvos

tendendo a paralelos (FOTO 17) (FlG 5.10). As juntas do tipo K são de extensão,

propagadas quando os très tensores tem aproximadamente a mesma magnitude

(Dunne & Hancock 1994) e podem representar juntas recentes, comumente em

ångulos retos, interceptando juntas mais antigas adjacentes (Hancock 1985). As juntas

do tipo H aparecem quando pequenas juntas cruzadas (cross-lbrnfs) não sistemáticas,



recentes e de pequena persistência, são confinadas nas vizinhanças de juntas

sistemáticas. As do tipo V têm sua forma relacionada a conjuntos de juntas híbridas ou

de fraturas de cisalhamento (Dunne & Hancock 1994) (FlG 5. 1 1 ).

A análise da população de juntas, revelou que o conjunto principal, or¡entado

segundo NE-SW, pode ser considerado o principal, com o'l horizontal, nessa direçäo,

o2 na direção vertical e o3, segundo NW-SE (F1G.5.12). As direções secundarias, não

sistemáticas, parecem representar juntas cruzadas (Hancock & Engelder 1 989).
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FIGURA 5.9 - (A) Três subclasses de fraturas hlbridas conjugadas. (B) Espectro de Fraturas
abrangendo um bioco angular de extensão contlnua. Fraturas hfbridas e fraturas de cisalhamento
mostrãm intervalos de 10ì e entrecortam-se em um ponto nodal comum. A orientação do eixo de

s¡metria do espectro é indicado pela extremidade da seta cheia. Notação: o1 e o 3, säo o esforços
principal máximo e mínimo; (2 O) é o ângulo de cisalhamento conjugado. O esfõrço mostrado é o

absoluto e o esforço intermediário principal (<r2) é considerado como sendo perpendicular á

página (Dunne & Hancock 1994).
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FOTO 15 - Rodovia SP 326, em corte N-S, (Formaçäo Adamantina) arenitos vermelhos, finos a

médios, com concreções carbonáticas de até lOcm de diâmetro, formando possíveis níveis de

paleosolo (A-03).

FOTO 16 - Trevo de acesso a Cidade de Taquaritinga, Rodovia SP-333. Depósito da Formação

Adamantina sobreposto a camada areno-argilosa. São arenitos amarelados, médios, maciços'

com pacotes métr¡cos, intercalados por pacote dec¡métr¡co de arenito médio a fino com låminas

plano-paralelas (A-71 ).

FOTO 17 - Próximo ao trevo de Monte Alto (A-21) Formação MarÍlia. Argilito arenoso,

avermelhado, com juntas, de espessura milimétrica que se entrecortam, preenchidas por

material carbonático de cor verde, apresentando pers¡stência e dispersão dos planos na

clireção NE-SW; formam fraturas em V ou traços curvos tendendo a paralelos (paralelos a

direção do cabo do martelo).

FOTO 18 - Juntas de menor continuidade (30 a 50 cm), na direção do martelo (NW-SE) e

juntas um pouco mais contínuas (60 a 70 cm), paralelas ao cabo do martelo (N-s) com

variações (NNW e NNE), exibindo ångulos retos e limitadas por juntas mais persistentes (SW-

NE) (A-21).

FOTO 19 - Arquitetura de juntas do tipo H, através das formas apresentadas pelos traços

componentes (01 metro a direita do martelo), representando juntas mais recentes interligando

juntas sistemáticas mais antigas (A-21).





Y KITH +
(A) VYXA

F|GURAs.lo-(A)Descriçãodearquiteturadesistemadejuntasatravésdacomparação
das formas estilizadas oor tr"Cor Oàs .¡untas com as letras do alfabeto latino. (B) llustrações

de padróes curv¡líneos-perp"nOì"rf"t". ä curvilíneos-paralelos mostrendo geometrias interativas

de junta. i6rin" & Hancock 1994)'

I \Þt
t", 

/"^

FIGURA 5.11 - caracteristicas de juntas neotectônicas. (A) Conj!.|Iì.to- único de juntas extens¡onais

verticais sistemáticas llgaoas pãr lunias cruzadas não sistemáticas 
-(B) 

Espectro de juntas extensionais

verticais sistemáticas " oegi"us'lé- luntas híbridas ligadas por !untas cruzadas não sistemáticas'

(c) Espectro de extensão u"rt.ãit¡ti.tåìicá ejuntashíbridãs ligadas por juntas cruzadass náo sistemåticas

(ste*"ii- d -l-lancock 1994)'

'70



p21.pln
Dalasets: 108

A
.-ì

Datasets; 108

lnterual: 10'
max= 63.89%

[-]M/ffi/w,/
s080 mã?/= 27 .78'lo

l\rax. valuer 1 2.4%

lnterual: 20'

p21.pln
Dalãsets: 108

Conto¡Jrs al:
0.50 1.00 2.00

c

FlcuRA 5lr. (A) Dragrama de pólos de planos de juntas; (B) diagrama de roseta dos

planos e ångutòs'de mérgulho e (C) diagrama de contorno de pólos de juntas (ponto A 21).



5.6 ALCALINA DE GUARIBA

Na região de Jaboticabal. ocorrem solos Litólicos Eutróficos a

chernozèmicos, pedregosos ou não, com relevos fortes e textura média (Alho 1993).

são solos desenvolvidos do produio de alteraçåo das rochas magmáticas da

Formaçäo serra Geral e, localizadamente, por rochas alcalinas. o estudo desses

sistemas pedológicos (Mazza 1979, Pinotti et al. 1970, Alho 1993), mostra-se como

ferramenta útil na localização e mapeamento de rochas alcalinas. No presente

estudo, a informação pedológica evidenciou a ocorrência da rocha alcalina de

Guariba.

Na estrada Jaboticabal-Pradópolis, 1 km após o trevo de acesso a

Guariba, na Fazenda santa lsabel, encaixada em basalto fraturado, com amígdalas

preenchidas por quartzo e presença de zeólìtas, típico de topo de derrames; ocorre

rocha alcalina, aflorando na forma de pequena elevaçäo alongada na direção N10E

com aproximadamente 100 metros de extensão (FOTO 20).

Macroscopicamente a rocha alcalina de Guariba, aflorante na Fazenda

Santa lsabel, apresenta cor marrom-avermelhada, granulação predominantemente fina,

localmente tendendo a média, composta, aparentemente' por minerais

ferromagnesianos e feldspatos.

A análise da rocha em lâmina delgada (amostra A 25) revelou as seguintes

características:

1 - textura granular panidiomórfica, poiquilítica; mineralogia composta

essencialmente por: sanidina - faixa > 21o/o<4Oo/o (aproximadamente 30%), nefelina -

taixa > 15To <25o/o (aproximadam enle 2OYo), massa amorfa avermelhada - faixa

>15o/o<35o/o (aproximadamente 25%), piroxênios - faixa > 5o/o < 15lo (aproximadamente

l0%) e minerais minérioopacos > 57o < 15olo (aproximadamente 10%).

2 - A nefelina ocorre como cristais euhedrais poiquiliticos, a pseudo

hexagonais, por vezes alterados e fraturados, apresentandO uma cor de interferência

em tons de cinza. Comumente, engloba pequenos cristais prismáticos ou prismáticos

aciculares de egirina e/ou egirina-augita ou minerais opacos euhedrais (FoTO 21 ).



3 - A sanidina ocorre na forma de grandes cristais alongados tabulares,

poiquiliticos, porém, euhedrais a subhedrais. Apresentam-se em geral límpidos e estão

menos alterados que os crlstais de nefelìna. Exibem, relevo baixo, cor de interferência

cinza a branca e localmente geminação Cartsbad. Contém como inclusöes, grupos de

pequenos cr¡stais alongados e aciculares de egirina, titanita, zircåo e apatita (FOTO

tt\

4 - A titanita ocorre em cristais normalmente euhedrais associadas aos

outros minerais ou inclusas nestes.

5 - Os minerais acessórios da rocha são compostos (aproximadamente 5%)

por: t¡tanita, zircão prismático, produtos de alteração (minerais de argila neoformados,

produtos de alteração de opacos, etc).

6 - A massa marrom-avermelhada que compõe parte da amostra,

provavelmente trata-se de hidróxido de ferro, já que este näo é incompatível a

associação mineral ou ao litótipo. Devido a alteração e contaminação da massa

marrom-avermelhada nas fraturas e planos de fraqueza, não foi possível visualizar a

sua geminaçäo. A rocha encontra-se bastante fraturada e alterada.

Na classificação de streckheisen e luGS para rochas vulcân¡cas (FIGURA

5.13), a rocha classif¡ca-se fonolito (rocha intrusiva composta essencialmente por

nefelina > 1To/o e sanidina), apresentando uma textura em mosaico, típica de tinguaíto.
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alcalina de Guariba classificada como Fonólito do tipo Tinguaíto (Sial & McReath 1984),



5.7 DEPÓSITOS CENOZÓICOS

Os depósitos cenozóicos estudados consiituem colúvios oriundos do produto

do retrabalhamento de rochas preexistentes (rochas basálticas da Formação Serra

Geral, arenitos das formações Botucatu, Adamantina e Marília) e depósitos

conglomeráticos arenosos aluviais, apresentando usualmente linha de seixos na base'

ocorrem com relativa extensão lateral e apresentam pequenas espessuras, em toda a

regiäoNNEdoEstadodesãoPaulo(Bjornberg1965,Soaresefa/ 1973,Sinelli 1971).

São sedimentos ainda em estágio diagenético incipiente, arenosos na ma¡oria,

passando a areno-argilosos, conforme as caracterísiicas do material fonte.

Próximo a cidade de Barretos, na Rodovia sP-326, no trevo de contorno

para o aeroporto local, tem-se extenso afloramentg de sedimenios cenozóicos,

compostos por arenitos argilosos, finos, de cor avermelhada, mostrando juntas com

nítido predomínio de uma direçäo sobre a outra, ortogonal'

Nos arredores de Ribeirão Preto ocorrem depósitos cenozóicos areno-

argilosos inconsolidados sobre linhas de seixos, provavelmente oriundos de rochas

basálticas. os depósitos apresentam juntas de espaçamento métr¡co, que afetam

também linha de seixos sotoposta (FOTO 23), com aproximadamente 20 cm de

espessura, composta por seixos sub angulosos a arredondados de geodos de quartzo

e blocos de basalto.

5.7.1 JUNTAS NOS DEPÓS¡TOS CENOZÓrcOS

As juntas analisadas nos depósitos cenozóicos arenosos, são na maioria

subverticais e mostram très famílias d¡stintas:

1 - Familias conjugadas ortogonais entre si'

Próximo a cidade de sales oliveira (A-77), depósitos cenozóicos areno-

argilosos, contendo pequenos troncos carbonizados, apresentam juntas com

espaçamento métrico, amplamente distribuídas. As juntas são ortogonais, mostrando

dois conjuntos, nas direções NNW-SSE e ENE-WSW, sendo as primeiras mais



persisientes com mergulhos subverticais para ambos (F|G.5.14-B). Esse padrão

corresponde a juntas conjugadas ortogonais (caputo 1995), permiiindo situar o1 na

direçáo vertical, o2 e o 3horizontais, alternados nas direçöes dos dois conjuntos

(FrG.5.14-A).

2 - Famílias conjugadas.

Próximo a Cidade de Matão, na Rodovia Washigton Luís (A-70), em colúvio

relacionado à Formaçäo Adamantina, têm-se de juntas conjugadas pers¡stentes, com

mergulhos subverticais (F1G.5.16-8). Os planos eþnfiguram um espectro de fraturas

com eixo na direção NE-SW, permitindo deduzir que o1 é horizontal, nesta direçäo, 02

verical e o3 horizontal, segundo a direção NW-SE (FlG. 5.16-A).

Na região de Ribeirão Preto, colúvios areno-argilosos (A-82 e A-83) com

juntas subverticais e espaçamento decimétrico (FoTO 24), mostram padrões

semelhantes com orientaçöes distintas (FlG. 5.17 e FlG.1B). No ponto A-82 os planos

são de direçäo N-S a NNE e configuram um espectro de fraturas, permitindo situar o1

na horizontal, nesta direfro, o2, na intersecção dos planos, na direção vertical e 03

horizontal, ortogonal as superfícies (FlG. 5.17-A). As juntas verificadas na l¡nha de

seixos (FOTO 23) na parte basal do pacote exibem planos coincidentes com a

orientação acima (FlG. 5.1 7-B).

o segundo afloramento (A-83) apresenta planos preferenciais na direção

WNW-ESE, apresentando bissetriz aguda nesta direção (F|G5.18-B)' também

correspondendo a juntas híbridas (Dunne & Hancock 1994), com o'l horizontal, na

direçäo WNW-ESE, o2 na direção vertical e o3 horizontal, segundo NNE-SSW (FlG.

5.18-A).

3 - Juntas com predominância de uma direção sobre a outra.

Na cidade de Barretos (A-55) ocorrem juntas conjugadas de cisalhamento

com nítido predomínio de uma direção sobre a outra, apresentando mergulhos entre

60o e g0o (F|G.5.19-B). Essas populações constituem prováveis famílias de juntas de

extensão (Pollard & Aydin 1988); a direção predom¡nante é N-S e a secundária orienta-

se segundo NW-SE. O bloco é basculado para sE, indicado pela inclinação dos



mergulhos dos planos. A ¡nterpretação dos dados sugere o1 horizontal na direção NW-

SE, o2 na direção vertical, no cruzamento dos planos e o3, na direçäo NE-SW (FlG.

s.1e-A).

As juntas que afetam as linhas de seixos (A-45', FlG. 5 2 e A-82' ' FlG. 5.1 7)

guardam relação com prováveis junias de extensão de esforço positivo horizontal na

direção N-S com variações para NNW-NNE. As juntas que afetam cascalheira acima

de rocha basáltica, na localidade de Viradouro (A-43) também estäo possivelmente

relacionadas a esses esforços.
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FOTO 20 - Estrada Jabot¡cabal-Pradópolis, 1 km após o trevo de acesso a Guariba' Fazenda

Santa lsabel. Rocha alcalina, compondo pequena elevaÉo alongada na d¡reÉo NNE com

aproximadamente 1OO metros de extensåo (A-25).

FOltO 21- Fotomicrografia em lâmina delgada (amostra A-25). N (nefelina)

FO.i O 22- FotomicÍografia em lâmina delgada (amostra A-25). S (sanidina)'

FOTO 23 - Linha de seixos com aproximadamente 20 cm de espessura, composta por seixos

sub-angulosos a arredondados de geodos de quartzo e blocos de basalto, seccionada por

juntas (fraturas) (A-82").

FOTO 24 - Depósitos cenozóicos formados por colúvios areno-argilosos, com juntas

subverticais com espaçamento decimétrico. Regiâo de RibeiÉo Preto (A-83)'
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FIGURA 5.15 - Bloco-diagrama mostrando a evolução de juntas híbridas. Raio de
ação para (i) juntas de extensão, (ii) juntas de cisalhamento quando. Ei'¡q$!
eitenô¡onaið; 

-HJ, 
juntas híbridas; SJ, juntas de cisalhamento (Hancock 1995).
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6 DTSCUSSÃO E TNTEGRAçÃO DOS DADOS

Após a análise dos mapas geológico, geomorfológico, de superfícies de

bases, alinhamentos de drenagem e fotol¡neamentos, fez-se a associação entre as

feições morfotectônicas e estruturas rupteis, denotando très direçöes principais no

contexto morfoestrutural da área: WNW-NW, E-W e NE.

6.r FEtçoES MORFOTECTOT,¡ICAS E SUA ASSOCIAçÀO COM AS

ESTRUTURAS RÚPTEIS

Com base no mapa morfotectônico (F1G.4.6) foram individualizadas as

feiçöes morfotectônicas abaixo relacionadas:

1 ) um claro l¡neamento morfotectônico ao longo do Rio Pardo, por

aproximadamente 80 km, na direção NW, apresentando mudança para NNW

na bifurcação com o vale do Rio Moji-Guaçu, ao longo do qual se prolonga

por cerca de 40 km;

2) uma família de lineamentos de direção NE-SW intercepta e secciona,

perpendicularmente e obliquamente, os rios Pardo e Moji-Guaçu, dando-lhes

a possibilidade de apresentarem descontinuidades ao longo de seus vales.

Essa mesma família de lineamentos, de direção NE, condiciona também a

conformação e entalhe dos magmatitos Serra Geral em contato com os

depósitos arenosos da Formação Adamantina, na zon+ corespondente a
borda leste da Bacia Bauru (FlG. 3.1);

3) linhas de isobases e alinhamentos de drenagem denotam o entalhamento

da drenagem por rios alinhados nas direções NNW e NW. Exceção a essa

regra é o Rio Grande, alinhado na direção E-W, e a drenagem consequente

da bacia do Rio Tietê (porção sudoeste da área) que mostra d¡recionamento

para E-W e WSW;

4) pequenos alinhamentos da rede de drenagem (Fig. 4.2), algumas

reentrâncias e curvas isoladas de pequena extensåo no mapa
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morfotectönico, denotam estruturas corriqueiras em toda a área, constituindo

prováveis famílias de fraturas NE e NW;

5) na porção sudeste da área o canal fluvial do Rio Moji-Guaçu é

essencialmente meandrante, descrevendo curvas sinuosas e largas (FlG.

3.1 e FlG. 4.2). Pelas curvas de isobases essa área apresenta uma

distribuição ampla com relevo aplainado sem grandes diferenças de cotas

(FlG 4.6). As anomalias internas provavelmente têm influência neotectônica,

relacionada a movimentos latera¡s ou transversais ao vale, gerando o

basculamento e o deslocamento do rio. A migração dos canais, localizada no

bloco rebaixado, ressalta os canais abandonados no bloco oposto;

6) Observa-se a existència de formas de relevo do tipo morros amplos, de

topos arredondados e achatados com vertentes com perfis retilíneos e

convexos, por vezes com interflúvios extensos. Essas formas de relevo

encontram-se alinhadas na direção NW (F|G.4.1) e são ressaltadas pelas

linhas de isobase no mapa morfotectônico, destacando-se as paralelas ao

Rio Sapucaí Mirim, na porção nordeste da área, e na região ao sul de

Ribeiråo Preto. Cottas & Fúlfaro (1978) atentaram para uma zona de falhas

alinhadas para noroeste, com reativaçäo de algumas, posterior à

sedimentaçáo da Formaçäo Adamantina, no perfìl Rio Pardo-Rìo Grande.

Esse perfil está compreendido exatamente na porçåo nordeste da área;

7) a conformação de drenagem, as isolinhas e as estruturas alinhadas na

direção NNW-SSE e NW-SE, formam o conjunto de fraturas que indica a

presença de grandes estruturas, paralelas à zona de ocorrência do

Alinhamento do Rio Moji-Guaçu.
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6.2 DoMíNlos MoRForEcrol'¡rcos

Analisando os mapas morfotectôn¡co, de alinhamentos de drenagem e

fotolineamentos do setor setenirional do Alinhamento do Rio Moji-Guaçu, tem-se um

conjunto de estruturas que configuram três dominios morfotectonicos: o domínio WNW-

NW, que é o mais marcante e ocorre ao longo dos vales do Rio Moji-Guaçu e Rio

Pardo e os domínios E-W e NE, subordinados.

Esse quadro reflete, com propriedade, a distribuição das famílias de juntas e,

conseqüentemente, dos esforços que as geraram, de direçåo NW, e famílias de juntas

com esforços relacionados às direçöes NE e N-S (FlG. 6.1).

6.2.1 DOMíNIO WNW-NW

Este domínio é bem definido na área. Apresenta estruiuras alinhadas

segundo WNW e NW que formam um espectro de fraturas extensas (FlG. 4.3-C e FlG.

4.7-C), incluindo as mais persistentes, onde uma clara feiçåo morfotectônica ocorre ao

longo do vale do Rio Moji-Guaçu e Rio Pardo, respectivamente, nas direçöes NNW e

NW,

Os dados de fotolineamentos (F1G.4.3-A) e morfotectônicos (FlG. 4.7-A)

desse domínio, mostram ängulo agudo, respectivamente, entre 55o e 60o,

possibilitando definir um esforço principal máximo de direçäo NW na bissetriz desse

espectro.

6.2.2 DOMíNIO NE

As estruturas de direçåo NE ocorrem aleatoriamente em toda a área, são

pouco extensas (FlG. 4.3 e 4.7) e representam aproximadamente 30% do total das

estruturas analisadas na rede de drenagem (ltem 4.2). Essas estruturas marcam

alguns lineamentos, porém conslituem direções preferenciais de falhas de escala mais

representativa e adensamento de fraturas. Sua maior ocorrência em geral está

associada aos lineamentos NW-NNW, principalmente nos vales dos r¡os Moji-Guaçu,
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Pardo e de uma rede de pequenas fraturas, que localmente apresentam-se deslocadas

em função das movimentações transcorrentes segundo NW Dessa forma,

representariam feições de extensão, com eixos de esforços compatíveis aos do ítem

anterior, A idade dessas estruturas está ligada ao evento responsável pelas estruturas

noroeste, porém aproveitando descontinuidades ma¡s antigas do substrato, já que o

padråo NE é o oconente nas rochas do embasamenio pré-cambriano, adjacentes às

bacias do Paraná e Bauru. O trecho meandrante do Rio Moji-Guaçu, no setor sudeste

da área revela-se bastante afetado por essas estruturas.

6.2.3 DOM|NTO E-W (WSW)

Esse domínio apresenta estruturas alinhadas na direção E-W, e

secundariamente WSW (F1G.4.6). São estruturas extensas (Fig. 4.4 e FlG.4.7)

ocorrendo no vale do Rio Grande e na região Monte Alto (F1G.4.2 e FlG. 4.6). Essas

estruturas sugerem uma zona de fraqueza orientada segundo E-W.

6.3 ANÁLISE DOS DOMÍNIOS MORFOTECTONICOS

Ressalta-se a predominância do domínio morfotectônico WNW-NW em

relaçäo os domínios E-W e NE. Como o conjunto de estruturas NE é pouco extenso,

freqüente e ocorre geralmente em associaçåo com os grandes lineamentos NW-NNW,

pode representam uma tendência distensional das estruturas NW-NNW, diante do

regime tectônico vigente, corroborando com os dados de Magalhães ef a/. (1996)

obtidos na análise estrutural do Grupo Bauru na região do alto Rio do Peixe (SP).

Desta forma, facilitando o encaixe da drenagem em detrimento das direçöes WNW-

NW. O domínio E-W (WSW) que ocorre na forma de esiruturas mais extensas, pode

ser interpretado como estrutura relacionada a zona do Lineamento do Rio Moji-Guaçu,

discutido mais adiante.

Todo o conjunto de descontinuidades paralelas, subparalelas, obliquas e

perpendiculares ao domínio morfotectônico principal WNW-NW, expostas aos agentes
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exógenês, é responsável pelo grande número de formas de relevo e correspondem às

dimensões dos sistemas de estruturas expostos.

6.4 INTRUSÕES ALCALINAS E SUAS RELAÇÕES COM OS

LINEAMENTOS

Ao final do cretáceo (Maastrichtiano) ocorreu o soerguimento da borda leste

da Bacia Bauru, eclosåo da lavas analcimíticas e aumento no aporte dos rudáceos da

Formaçäo Marilia para oeste, seguidos pelas movimentações transcorrentes dextral e

s¡nistral, respect¡vamente ao longo dos alinhamentos do Paranapanema e Rio Moji-

Guaçu, seguidas ainda da sedimentação das formaçöes ltaqueri e relacionadas,

provenientes do desmantelamento da Superfície do Japi no Eoceno lnferior (Riccomini

100Ã\

Nesse contexto, o Alinhamento do Rio Moji-Guaçu (Coimbra ef a/. 1981a) foi

uma estrutura ativa. Na sua porção sul verifica-se as intrusöes de lpanema, Varnhagem

e Salto de Pirapora, e no encontro com o Alinhamento de Cabo Frio, nas proximidades

de Jaboticabal, têm-se as ¡ntrusöes dos analcimitos de Aparecida do Monie Alto,

Piranji, Taiúva e a intrusão de Jaboticabal; além dessas, soma-se aqui a nova

ocorrència de rocha alcalina, encontrada em Guariba.

Na área estudada ocorrem dois grandes lineamentos, o Alinhamento do Rio

Moji-Guaçu (coimbra ef a/. 1981 a) e o Lineamento sismo{ectônico de cabo Frio

(Sadowski & Dias Neto'1981).

O Alinhamento do Rio Moji-Guaçu é razoavelmente conhecido em sua

porçáo sul como exposto acima. Na porção norte, entretanto, ainda näo existem

respostas às questöes referentes ao tipo de feiçäo estrutural que caracteriza o

alinhamento, a existência ou não de deformaçöes tectônicas recentes e qual o controle

sobre os focos de magmatismo alcalino.

o alinhamento magmático (Almeida 1991) ou Lineamento sismo-tectônico

(sadowski & Dias Neto, 1981) do cabo Frio (F|G.6.2) constitui uma das feiçöes

estruturais mesozóico-cenozóicas mais notáveis do sudeste brasileiro. Esse lineamento

seria uma deflexão associada ao limite norte da Bacia de Santos, que no oceano

IPAGE I]90¡



representaria uma possível extensão da Zona de Fratura de 42,50 de Francheteau & Le

Pichon (1972) ou do L¡neamento do Rio de Janeiro (Asmus 1978).

Atentando-se para o mapa do Rift Continental do Sudeste do Brasil onde

estäo plotadas as ocorrèncias de rochas alcalinas mesozóico-cenozóicas e as zonas

sismogênicas mais atuantes na região sudeste do Brasil (FlG. 3.4), nota-se o

alinhamento desses, compreendendo uma zona alongada e infletida, correspondendo

ao Lineamento sismo-tectÔnico do Cabo Frio (Sadowski & Dias Neto 1981 ).

Acompanhando o lineamento nota-se o alinhamento de rochas alcalinas que se

estende de Cabo Frio a Poços de Caldas, enfatizando seu caráter magmático.

Almeida (1991), estudando o alinhamento das rochas alcalinas entre Cabo

Frio e Poços de Caldas, considerou em uma faixa de 60 km de largura e arco de círculo

mínimo de 84-49 Ma como mediana, 26 corpos de rochas alcalinas intrusivas, tendo

como intervalo conhecido de suas idades (K-Ar e Rb-Sr) correspondente a 87-43 Ma

(Ribeiro Filho & Cordani 1966, Amaral et al. 1967, Gomes e Valarelli 1970, Busche

1974, Cordani & Teixeira 1979, Riccomini ef a/. 1983 apud Almeida 1991) e,

prolongando para oeste o arco de círculo obtido por Sadowski & Dias Neto (1981)'

verificou sua passagem junto às rochas alcalinas das proximidades de Jaboticabal

(SP), na Bacia Bauru.

Melo ef a/. (1993) sugeriram na zona do Alto Rio Pardo, a leste da área de

estudos, o desenvolvimento de uma zona de cisalhamento s¡mples (rotacional) com

magmatismo associado, orientada segundo WNW-ESE, correspondendo ao

Alinhamento do Cabo Frio, a partir do Cretáceo Superior.

Os alinhamentos ocorrentes na área estudada, atuaram como uma zona

preferencial na construção dos condutos vulcânicos por onde teria eclodido o magma

que constitu¡ as ocorrèncias dos Analcimitos Taiúva, com idade de 61 Ma (Coutinho ef

at. 1982), do Tinguaíto de Jaboticabal com idade de 54 Ma (Gomes & Valarelli 1970) e

da rocha alcalina de Guariba (Tinguaíto), descrita neste trabalho.

Desta forma, as manifestações alcalinas cretáceas e neocretáceas atestam

a existência de atividade tectônica recorrente ao longo dos lineamentos, em

concordância com Riccomini (1997), principalmente ao longo do aqui proposto,

Lineamento do Rio Moji-Guaçu.
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subordinadamente, em depósitos de calha e/ou terraços.

Formaçåo Rio Grande - Sedimentos arenosos, intercalados por leitos de
cascalhos e de argila, que se repetem na sucessåo vertical e se distribuem,
com a mesma variaçåo litológica, em toda sua extensåo.

Sultes Alcalinas - Tnguaftos (Jaboticabal), LA- Rnalina de Guariba

Mesozóico
Cretáceo
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Formaçåo Marllia - Arenitos finos a médios imaturos, cor bege a rosa
(pálidas), em unidades de aspec'to maciço, com intensa cimentaçåo e
nodulação carbonáticas, de espessura média de 1 m.

Formaçåo Adamantina - Arenitos muito finos a finos, de coloraçåo marrom-
claro rosado a alaranjado; em estratos tabulares maciços ou estratificados,
intercalados com unidades de espessura submétrica, com estratificaçåo
cruzada e lamitos arenosos maciços.

Analcimitos Ta¡úva - Rochas alcalinas, de coloraçåo marrom-claro a
avermelhado, textura afanltica; algumas vezes apresentam amÍgdalas e

fraturas preenchidas por calcita.

Cretáceo lnferior
Suftes Båsicas - Dique e sills, em derrames básicos, incluindo diabásios,
dioritos pórfiros, monzonitos pórfiros, andesitos pórfiros, traquiandesitos,
gabrose lamprófiros.

Triássico-Cretáceo
Formaçåo Serra Geral - Rochas vulcânicas tolelticas em derrames basálticos
de coloraçåo cinza a negra, textura afanftica, com intercalaçöes de arenitos
intertrapeanos, finos a médios, de estratificaçåo cruzada tangencial e

esparsos nlveis vitrofl ricos nåo individualizados.

Formaçäo Botucatu - Arenitos eólicos avermelhados de granula$o fina a
média com estratificaçöes cruzadas de médio a grande porte; depósitos
fluviais restritos de natureza areno-conglomerática e camadas localizadas de
siltitos e argilitos lacustres.

Formaçåo Pirambóia - Depósitos fluviais e de planfcies de inundaçåo
incluindo arenitos finos a médios, avermelhados, slltico-argilosos, de
estratificaçäo cruzada ou plano-paralela; nlveis de folhelhos e arenitos
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6.5 ESTRUTURAS RELACIONADOS AO LINEAMENTO DO RIO MOJI-

GUAçU

Do exame do mapa morfotectônico pode-se inferir uma direção preferencial

para o Lineamento do Rio Mojí-Guaçu, segundo NNW.

O mapa de alinhamentos de drenagem e fotolineamentos (FlG. 4 2) e seus

dados (F1G.4.3) corroboram com a ocorrência do Alinhamento do Rio Moji-Guaçu na

direçåo NNW.

A análise dos dados de campo (untas), levando-se em conta o caráter

subvertical das famílias de juntas, implicaria em regime tectônico com o2 vertical, o que

leva a considerar que este seja transcorrente, com uma predominância de SH máximo

(SHmáx) horizontal, na direçåo NW (F1G.6.1- A, B, C, D, F, H, J' L e N). A associaçåo

de famílias de juntas a grandes lineamentos, em regiöes submetidas a reativação,

mostra que esses condicionam as tendências de juntas, já que as orientações das

estruturas coincidem com as das famílias de juntas. Reafirma-se, então, as idéias de

Hasui (1990) sobre reativaçäo de descontinuidades preexistentes e o caráter

ressurgente das manifestações tectÔnicas.

Com base nessas très fontes de informações (mapa morfotectôn¡co, mapa

de alinhamentos de drenagem e fotolineamentos, e dados de campo) foi plotado, uma

linha média correspondente ao Lineamento do Rio Moji-Guaçu e o esforço principal

máximo para a área de estudo (FIG. 6.3).

A análise do conjunto de estruturas indicaria a vigência de regime

transcorrente sinistral, com binário orientado segundo NNW Neste modelo, as

estruturas de direçäo NNW-NW, NNW-NNE, NW-SE, WNW a E-W e NE podem

òorresponder, respectivamente, a fraturas dos tipos R, P, T, R' e X (FlG. 6.3).

As fraturas que basicamente compõem o L¡neamento do Rio Moji-Guaçu' no

esquema apresentado, são do tipo T e P. Esse padrâo de fraturas em um sistema

transcorrente com pouca contribuição de fraturas do tipo R é propícìa à ocorrência de

zonas transtrativas ao longo do lineamento, acarretando sua abertura e espessamento

em depósitos sedimentares (Gamond 1983). lsso é denotado nos depósitos aluviais

ocorrêntes na calha dos Rios Moji-Guaçu e Pardo, coincidentes ao lineamento.
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6.6 LINEAMENTO DO RIO MOJI-GUAçU

A ocorrència de manifestações alcalinas do cretáceo lnferior (lpanema), do

Cretáceo lnferior a Terciário (Jaboticabal e Taiúva) e a presença de estruturas de

liquefação relacionadas a abalos sísm¡cos na Formação Adamantina (Cretáceo

Superior), são elementos a favor da existência de reativações tectônicas ao longo do

Lineamento do Rio Moji-Guaçu

Como já postulado por Coimbra & Fernandes (1996) e Riccomini (1997)' a

estreita associação entre as rochas s¡liciclásticas e vulcanoclásticas na borda norte da

Bacia Bauru, bem como a ocorrência de derrames de natureza analcimítica

contemporåneos à sedimentação da Formação Adamantina em São Paulo, atestam

também a importância das atividades tectônicas e magmatismo alcalino associado na

evolução da Bacia Bauru.

os dados aqui obtidos reforçam o modelo proposto por Riccomini (1997),

que postulou uma movimentação transcorrente s¡nistral ao longo do setor setentrional

do Lineamento do Rio Moji-Guaçu, alinhado segundo NNW, apresentando relaçäo

ant¡tética com binário transcorrente dextral geral de direção E-W (F|G.6.3 e FIG' 3.5).
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7 CONCLUSOES

A realização deste estudo permitiu esclarecer algumas questões referentes

ao Alinhamento do Rio Moji-Guaçu (Coimbra et al. 1981, Riccomini 1995, Riccomini

1997) que, na porÉo sul, é relativamente conhecido, mas na porção setentrional no

Estado de Såo Paulo é questionado com relaçáo ao tipo de feição estrutural que o

caracteriza, a existènciâ ou näo de deformaçöes tectônicas recentes e qual o controle

sobre os focos de magmatismo alcalino.

A análise morfotectônica consistiu basicamente de dois passos

consecutivos: definição das ordens de drenagens e confecção do mapa de superfícies

de bases. O mapa morfotectônico representa a derivação fìnal do mapa de superfícies

de bases, onde através da análise dos desvios nas direçöes das linhas de isobase,

foram retratados as esiruturas rúpteis e principais alinhamentos. Nesta etapa, como

auxílio, foram usados os alinhamentos de drenagem, fotolineamentos e a análise de

juntas.

O estudo morfotectônico mostrou um nítido controle das estruturas

presentes no domínio NNW-NW, ao longo das principais drenagens e presença de

domínios secundários: NE-SW e E-W.

A direção NW-NNW denota as estruturas associadas ao Alinhamento do Rio

Moji-Guaçu e as maiores morfoestruturas def nidas na área.

A direSo NE-SW embora pouco extensa é freqüente e ocorre geralmente

em assoc¡ação com os extensos lineamentos NW-NNW, representando uma tendência

distensional das estruturas NW-NNW, diante do regime tectônico vigente.

O conjunto E-W e variações são descontinuidades paralelas a subparalelas,

êxpostas aos processos exógenos e responsáveis pela diversidade de formas de

relevo. Estas estruturas sugerem uma zona de fraqueza orientada segundo E-W, com

um esforço máximo principal horizontal, nessa direção.

Com base nos mapas morfotectônico, mapa de alinhamentos de drenagem e

fotolineamentos, em conjunto com dados de campo, procedeu-se a análise do conjunto

de estruturas, que indicou a vigência de provável regime transcorrente sinistral, com

binário orientado segundo NNW. Neste modelo, as estruturas de direção NNW-NW,



NNW-NNE, NW-SE, WNW a E-W e NE correspondem, respectivamente, a fraturas dos

tipos R, P, T, R' e X, com provável transtraçäo ao longo do lineamento, denotadas nos

depós¡tbs aluviais ocorrentes nas calhas dos rios Moji-Guaçu e Pardo.

As estruturas rúpieis que afetam depósitos cenozóicos (FlG. 6.1- A,G,J,M e

N), são as mais recentes, predominando esforço principal máximo (o1 ) horizontal de

direção N-S, o2 vertical e o3 horizontal, na direção E-W

As estruturas conhecidas como Alinhamento magmático do Cabo Frio e

Alinhamento do Rio Moji-Guaçu são as principais feiçÕes regionais. As ocorrèncias de

rochas alcalinas das proximidades de Jaboticabal, Taiúva, Piranji, Aparecida do Monte

Alto e a Alcalina de Guariba (SP), na Bacia Bauru, situados na zona de intersecçåo

dessas duas feiçöes regionais atestam a existència de atividade tectônica recorrente ao

longo dos alinhamentos.

Propöe-se, neste estudo, o termo Lineamento do Rio Moji-Guaçu, tendo em

vista o condicionamento geológico desta estrutura, que na sua porçåo setentrional, no

Estado de São Paulo, baliza a borda leste da Bacia Bauru, é responsável pela

ocorrência de sismitos na Formaçåo Adamantina, controladora de focos de

magmatismo alcalino e ocorre como provável zona transcorrente sinistral com zonas

transtrativas localizadas.
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