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ABSTRACT

The region of the Paraíba do Sul River Valley between Cruzeiro (São Paulo)

and ltatiaia (Rio de Janeiro), in Southeastern Brazil, comprises the eastern and

western terminations, respectively, of the Cenozoic Taubaté and Resende rift
basins, as well as the Precambrian terranes of the Oueluz structural high
separating these basins, and includes much evidence of recurrent or resurgent
tectonic movements that have been active until recent times.

The morphostructural analysis of this reg¡on, combined with the
cha racte rization of the Ouaternary sedimentary deposils and brittle tectonic
structures, has permitted the recognition of three phases of neotectonic
movements.

The oldest movements were related to a NW-SE compressive stress field,
associated with an E-W right-lateral transcurrent binary. The structures related to
this phase affected colluvium and stone-line deposits, which are often overthrust
by blocks of basement rocks along faults trending NE to ENE.

The stress regime later changed to an E-W (WNW-ESE) extension,
responsible for the generat¡on of N-S-trending grabens with syntectonic
sedimentary f ¡lling.

Finally, a new change in the stress field is recorded by conspicuous and

widespread families of shear joints, systematically orientated ENE and WNW, that
affect colluvium, colluvium-alluvium and alluvium depos¡ts. The accute bisectrix of
the families of joints ind¡cate an E-W direction of compression, in agreement with
seismological and breakout data.

The reliability of the neotectonic data presented in this study and the
proposed neotecton¡c model are particularly significant in that important human
activities in the region, including such major engineering prolects as a radioactive
fuel factory, a hydroelectrìc power station and reservoir as well as a nuclear
power plant.



RESUMO

A região do Vale do Rio Paraíba do Sul localizada entre Cruzeiro (SP)

e ltatiaia (RJ), compreendendo o extremo leste da Bacia de Taubaté, oeste da

Bacia de Resende, bem como o alto estrutural constituído por rochas do

embasamento pré-cambriano que separa estas bacias cenozóicas, a denominada

Soleira de Oueluz, encerra numerosas evidências de movimentos tectônicos

recorrentes, ativos até os tempos recentes.

A análise morf oestrutural, em coniunto com a caracterização dos

depósitos sedimentares e das estruturas de carárü rúptil, permitiu o

reconhecimento de três fases de movimentações neotectônicas.

Estas movimentações estariam relacionadas inicialmente a esforços

compressivos pleistocênicos orientados segundo NW-SE, associadas a um binário

transcorrente dextral de direção E-W. As estruturas relacionadas a esta fase

afetam depósitos coluv¡a¡s e linhas de seixos, por vezes cavalgados por blocos de

rochas do embasamento, ao longo falhas de direções pref erencialmente NE a ENE.

Posteriormente, uma mudança do regime de esforços foi assinalada durante o

holoceno, passando estes a extensionais, com direcões E-W (WNW-ESE). Esta

fase é responsável pela geração de feições marcantes, como grabens de direção

N-S, que embutem pacotes sedimentares com espessuras superiores a trinta

metros. Finalmente famílias de juntas conlugadas, de direções ENE e WNW,

seccionando depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais, registrariam nova

mudança no regime de esforços durante o holoceno, agora compressivos, de

direcão E-W, concordante com a direcão de esforcos atuais obtida a partir de

dados sismológicos,
O quadro neotectônico iá estabelec¡do é relevante em lermos da

estabilidade geológica da região, onde estão instaladas grandes obras de

engenharia, incluindo uma central nuclear.
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CAPíTULO 1

TNTRODUçÃO

1.1 GENERALIDADES

A ocorrência de terremotos de grande magnitude, mesmo em porções

da crosta continental intraplaca, admitidas como estáveis, vem tornando

crescente a preocupação no tocante à estabilidade geológica regional e suas

implicacões para a atividade humana, em especial a implantação de grandes obras

de engenharia.

A incidência de abalos sísmicos em zonas sismogênicas como a do

sudeste do Brasil, região de intensa ocupação, com numerosas instalações

hidrelétricas e uma central nuclear, favoreceu o desenvolvimento de estudos

v¡sando o estabelec¡mento das relações entre a tectônica e a sismicidade.

Na porção leste do Estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e oeste do

Rio de Janeiro, levantamentos específicos foram realizados há cerca de 10 anos

para as ¡nstalações da Usina de Angra dos Reis. Àquela época, as investigacões

não apontaram a existência de indícios de movimentos mais recentes do que 1,4-

1,7 Ma (lPT 1983). Entretanto, a continu¡dade dos trabalhos (RICCOMINI 1989,

RtccoMtNt et at. 1989, 1991c, SAADI et al. 1991) permitiu a verificação de um

número crescente de indicacões de atividades dessa natureza' Em particular, para

a área limítrofe dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no âmbito da

denominada Soleira de Oueluz (FREITAS 1956), alto estrutural que separa as

bacias de Resende e Taubaté, vêm sendo encontradas várias evidências de

atividade tectônica recente,

Do ponto de vista científico, o ¡nteresse nessa área é crescente, desde a

implantacão da Barragem do Funil, nas proximidades da Bacia de Resende e da

Usina de Angra dos Reis, na praia de ltaorna. Sendo assim, é de grande

importância a análise estrat¡gráfica, geomorfológica e estrutural dos depósitos

quaternários da região, a fim de se estabelecer o quadro neotectônico local e

regional.

1.2 LOCALTZAçÃO E V|AS DE ACESSO

A área em questão situa-se geograficamente entre os paralelos 22"28'
22"21' e 22" 43'-22"36' de latitude sul e os meridianos 45'-44"55' e 44'35'

I



44'30' de longitude oeste, perfazendo um total de aproximadamente 1 .500 km'?

(FIGURA 11. Localizada no eixo Rio-São Paulo, abrange porções dos estados do

Rio de Janeiro e São Paulo, além de um pequeno trecho de Minas Gera¡s. As

localidades mais importantes da região são Cruzeiro, Oueluz (SP), Engenheiro

Passos e ltat¡aia (RJ), situadas no Vale do Rio Paraíba do Sul. Ao norte encontra-

se a Serra da Mantiqueira, onde estão Inseridos os mac¡ços de ltatiaia e Passa-

Ouatro, a oeste ocorre a Bacia de Taubaté e a leste uma pequena porção da Bacia

de Resende.

A principal via de acesso é a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), que corta

toda a área na direcão NE a E-W, existindo ainda numerosas estradas secundárias,

pavimentadas ou não, apermitindo fácil acesso à area.

1.3 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

O principal objetivo deste estudo é a definição e caracterização dos

movimentos tectônicos ocorrentes a part¡r do Mioceno Superior na área em foco,

aqui entend¡dos como movimentos neotectônicos. No Brasil, as pesquisas desta

natureza vêm sendo ainda executadas de forma limitada, visando, sobretudo, a

caracterização preliminar da estabil¡dade geológica de determinadas regiões.

O estudo com as características assim propostas adquire importância

para a implantação de obras de engenharia, tendo-se em mente os lscos
geológicos envolvidos, em especial para os aglomerados urbanos da região.

Na área estão localizadas grandes obras, como o Reservatório do Funil,

contemplando um dique de terra e barragem de concreto em duplo arco,

construída na década de 60, onde deve ser cuidadosamente considerada a

seguranca da população no trecho do Rio Paraíba do Sul, a jusante da barragem.

Está também instalada a Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC), na localidade

de Engenheiro Passos, onde a possibilidade de contaminação dos aqüíferos em

zonas fraturadas constitui aspecto merecedor dos devidos cuidados. Ademais,

outro fator relevante, é a localizacão da Usina Nuclear de Angra dos Reis, que

deve satisf azer as condições do U. S. Regulatory Guide f ormulado em 1979, pelo

qual as centrais nucleares devem estar situadas em regiões sem movimentacões

tectônicas recentes (dentro do limite de deteccão pelo método C14,

aproximadamente 30.000 anos) ou recorrentes (nos últimos 500.000 anos) em

uma área de 320 km de raio.
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!EGENDA

LocÀL rD^ÞÈs ioDovtÄs
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Pretende-se ainda, com o desenvolvimento dos estudos, caracterizar-se

a relação das estruturas recentes, seus condicionantes estruturais mais antigos,
reativações sucessivas, bem como os registros sedimentares associados.

Deve ser ressaltado que os registros históricos da região, com menos de

500 anos, são demasiadamente recentes para a caracterização da sismicidade
regional. Este trabalho pretende, assim, colaborar no conhecimento destes
possíveis eventos, através da descrição e interpretação dos registros geológicos,

únicos preservados, em uma região de sismicidade histórica pouco conhecida.
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CAPíTULO 2

FoNTES DE TNFoRMAçÃo e mÉrooos EMpREGADos

2.1 GENERALIDADES

Os métodos adotados neste estudo estão baseados, principalmente, na
análise geomorf ológica e estrutural.

Para o estudo geomorfológico foram utilizados métodos de análise de
mapas morfométricos, como o de superfíc¡es de base de FILOSOFOy (1960 apud
JAIM 1980) e o de gradientes hidráulicos, segundo RODRTGUEZ (1993). Na
caracterização da tectônica rúptil, foram analisados mapas de lineamentos
extraidos de imagens de satélite e radar, bem como dados estruturais coletados
em campo, tanto em rochas do embasamento como em sedimentos terciários e

quaternários.

As etapas realizadas no decorrer deste estudo estão descr¡tas a seguir,
sendo que a cronologia destas não obedeceu rigidamente a seqüência
apresentada, ocorrendo, mu¡tas vezes, a reavaliação de etapas antefiormente
executadas.

2.2 LEVANTAMENTO
FOTOGEOLÓGICO

Nesta etapa inicial foi pesquisada e analisada a documentacão
bibliográfica e cartográfica disponível, visando a obtencão de dados prévios da
literatura, com o objetivo de efetuar-se um levantamento dos estudos realizados a
nivel regional e local, bem como dos resultados anter¡ormente obtidos,

Este levantamento foi executado em duas etapas principais,
compreendendo a revisão temática de assuntos fundamentais de interesse ao
projeto e a revisão dos trabalhos realizados a respe¡to do contexto geológico
regional e local da área onde está inserido este estudo.

Na elaboração do mapa geológico compilado, apresentado na ANEXO A,
f oram empregados os seguintes documentos cartográf icos (FIGURA 2) :

a. Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro, na escala 1:400.0O0,
elaborado pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ) em 1974,
abrangendo a porcão da área de estudos equivalente ao Estado do Rio de Janeiro;
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b. Mapa Geológico do Rift Continental do Sudeste do Brasil, na escala

1:250.000, elaborado por RICCOMINI (1989), cobrindo toda a área de estudos;

c. Mapa geológico, na escala 1 :1O0.O00, confeccionado pelo IPT

(19771, abrangendo a porção da área de estudos equivalente ao Estado de São

Paulo;

d. Mapa geológico, na escala 1 :100.0O0, elaborado pelo IPT (1983),

cobrindo toda a área de estudos;

e. Mapas geológicos, na escala 1:50.O00, confeccionados pelo IPT

(1983), de porções compreendendo o extremo leste da Bacia de Taubalé (SP) e

oeste da Bacia de Resende (RJ).

Como mapas base foram utilizadas as folhas topográficas de Passa-

Ouatro, Agulhas Negras, Cruzeiro e São José do Barreiro, na escala 1 :50.000,
produzidas pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 1974, e

Folha Volta Redonda, na escala 1:250.00O, confeccionada também pelo IBGE, em

197 6.

Para a análise fotogeológica foram utilizadas fotografias aéreas, em

preto e branco, na escala 1:25.000, obtidas pela Terra Foto S.A, e Secretaria da

Agricultura, em 1973. Nesta fase, foram extraídas das fotos aéreas, em papel

ultraphan, as unidades presumivelmente quaternárias, sendo compilado uma mapa

preliminar destes depósitos para posterior seleção de áreas mais propícias à

análise de campo, onde fosse mais provável a observação das relações entre os

depósitos e as estruturas que os afetam e a coleta de dados estrutura¡s. Este

mapa foi utilizado ainda como complementacão ao mapa geológico compilado.

2.3 ANÁLISE MORFOESTRUTURAL EM PRODUTOS DE SENSORES REMOTOS

Nesta etapa de trabalho, foram compilados os dados obtidos por

FRANCHITTO (1987), na escala 1:25O,000, extraídos de imagens Thematic

Mapper (TM) e Multispectral Scanner System (MSS), do satélite da série

LANDSAT e de imagens Side Looking Airborne Æad¿r (SLAR), obtidas pelo Projeto

RADAMBRASIL. Este dados foram complementados com análise de imagem do

sensor MSS, com extração de lineamentos segundo o método proposto por LIU

(1987). Este mapa foi compilado e complementado na escala 1:250.0O0 {FIGURA

J).



'o
Í)
t¡bc{ntr

"cft

/)

1'

rã
tr"J

n
N

FIGURA 3 - Mapa de lineamentos extraídos de produtos de sensores remotos'
Co.piiåOá Oà--f nRtlCntffO (1987) e complementado neste estudo l-
Lineámentos extraídos de produtos de sensores rémotos; 2- Rio Paraíba do Sul; 3-
principais localidades (CR- Cruzeiro, lT- ltat¡a¡a).

9

î,oç
c\¡ioN

-\fr"{+
tf

rô -f-
'o
(.)

ô¡



Os dados foram combinados de várias imagens, com diferentes datas de

passagens, a fim de minimizar o efe¡to da variação dos ângulos de elevação e

azimute solar sobre a discriminação das feições do relevo. Estes parâmetros

podem ser verificados na TABELA 1.

2.4 ESTUDOS GEOMORFOLÓGICOS

2.4.1 Análise de gradientes hidráulicos

Nesta etapa do trabalho foi confeccionado um mapa de gradientes

hidráulicos visando a separação de blocos com características hidráulicas

distintas, as quais refletem prováveis diferenças estruturais, segundo o proposto

por RODRIGUEZ (1993).

Para tanto, foram empregadas como mapas base as folhas topográficas

de Cruzeiro, Agulhas Negras, São José do Barreiro e Passa-Ouatro, na escala

1:50.000, do IBGE, onde, ao ponto médio de cada drenagem de segunda ordem

(segundo a concepção de STRAHLER 1952), foi atr¡buído o valor do gradiente

hidráulico encontrado. Este valor é calculado pela r azão entre a diferença de

altitude da cabeceira para a f oz da drenagem e a respectiva d¡stância, mult¡plicado

por 1 00 (artif ício utilizado para o manuseio com números inteiros):

g : (h¡_hz / d) * 100

onde: g: gradiente hidráulico; h1 : altitude da cabeceira; h2:
altitude da toz e d : distância da cabeceira à foz.

Atribuídos às porcões médias de cada drenagem, estes valores foram

"amarrados" a um sistema cartesiano de coordenadas, sendo, então,

confeccionado um mapa de isovalores.

Para a elaboração deste mapa, utilizou-se o programa SURFER \Golden

Software) do IGCE/UNESP, com dados interpolados pelo Método do lnverso do

Ouadrado da Distância {lOD) . O mapa de gradientes hidráulicos f oi elaborado na

escala 1 :1 00.000 (ANEXO B) , Os parâmetros utilizados estão relacionados na

TABELA 2.

2.4.2 Análise de relevo pelo método de supetfícies de base

Nesta etapa do trabalho, foi confeccionado o mapa de superfÍcies de

base, segundo o conceito de FILOSOFOV (1960 apud JAIM 1980), com base em

mapas topográf ¡cos em escala 1 :50.000, a f im de se identif icar acentuações de

l0



contraste de relevo, ocorrentes em áreas de presumível atividade tectônica

recente.

Foram assinalados, para cada drenagem de segunda ordem (segundo a

concepção de STRAHLER 1952), os pontos de interseccão dos talvegues (de

vales) com as curvas de nfvel do relevo. Estes pontos foram "amarrados" a um

sistema cartesiano de coordenadas e unidos por meio de isolinhas (curvas de

superfícies de base), utilizando-se, para islo, novamente o programa SURFER, com

dados interpolados pelo método do lOD. O mapa de superfícies de base foi

conf eccionado na escala 1 :1 00.O00 (ANEXO C). Os parâmetros utilizados

constam da TABELA 3.

Tanto o mapa de superfícies de base como o mapa de gradientes

hidráulicos foram posteriormente analisadas em conjunto com o mapa de

lineamentos, para a verificação de prováveis direcões principais, controlando as

isolinhas dos mapas morfométricos, que presumivelmente refletem estruturas

g eo lóg ic as,

2.5 LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Os trabalhos de campo foram realizados, tendo como mapas base as

folhas topográficas de Cruzeiro, São José de Barreiro, Agulhas Negras e Passa-

Ouatro, de 1974, na escala 1:50.000, e a folha topográfica de Volta Redonda, de

1976, na escala 1 :250.000, todas elaboradas pelo IBGE.

Os levantamentos de campo foram também amparados na análise de

fotografias aéreas em preto e branco, na escala 1:25.000, levantadas pela Terra

Foto S,A. e Secretaria da Agricultura, entre lulho e agoslo de 1973.

As atividades de campo compreenderam:

a. reconhecimento local e regional de rochas e estruturas do

embasamento, de sedimentos das bacias terciárias e de depósitos quaternários;

b. reconhecimento geomorfológico regional e local, com ênfase à

morf ologia dos depósìtos quaternários;

c. observação, descrição e caracterização de litologias e estruturas dos

sedimentos quaternários;

d. observação e cadastramento de dados estruturais no embasamento

pré-cenozóico, sedimentos terciários e depós¡tos quaternários, tais como falhas,
juntas e lineacões diversas, bem como uma tentativa preliminar de hierarquização

da cronologia relativa destas estruturas.
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T¡po de
ñrôrfi dô

TM/LANDSAT (*)
MSS/LANDSAT f *I
MSS/LANDSAT (*)
MSS\LANDSAT

Mosaico de imagens SLAR, obt¡de pelo Projeto RADAMBRASIL, com direção de
iluminação E-W (* )

l*l Dâdos extreídos de FRANCHITTO 11987)

D¡A dE
ñâqqâ.lêm

22tæt19,44
25tæt1976
31tO1t1974
o9togt1977

Orbita

zlB|Donlo 76

IABELA 1 - Produtos de sensores remotos utilizados

I ff)/oonto 2E
1so/oonto 2E

150/ponto 28

Eanda Elevagão
solar

4
7
7
7

3()

Az¡mute
solar

22
41

36

42
49
93
64

Número de pontos utilizedos: 707
Método: lnverso do Ouadrado da Distância llOD)
Malhautilizada: 5X5km
Malha de pontos interpolados: 18 X 12
Raio de abranoência: 3.53 km
Número de pontos próximos: 2

TABELA 2 - Parâmetros
hidráulicos.

Escala final: 1 :100.000

utilizados para confecção do mapa de gradientes
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O levantamento de campo foi realizado após a preparação dos mapas

geomorf ológicos, fotogeológico, de lineamentos e geológico compilado, onde, pelo

cruzamento destes, foram selecionadas áreas de maior probabilidade de

ocorrência de depósitos e de estruturas neotectônicas e com maior possibilidade

de preservação destes registros.

Número de oontos utilizados: 3420
Método: lnverso do Quadrado da Distância (lQD)

Malheutilizada: 5X5km
Malha de Dontos interpolados: 16 X 12

Raio de abranqência: 3,53 km
Número de oontos próximos: 2
Escala final: 1 :100.000

TABELA 3 - Parâmetros util¡zados para confecção do mapa de superfícies de base'

2.6 TRABALHOS DE GABINETE

Os trabalhos de gabinete compreenderam:

a. Análise e interpretacão dos mapas morfométricos, confeccionados

pelos métodos de gradiente hidráulico e superficies de base, onde foram

destacadas áreas anômalas, correlacionando-as ao mapa de lineamentos, mapa

geológico e ao mapa morfoestrutural confeccionado por SILVA et al' lno orelo))

b. análise dos dados litológicos e geomorfológicos obtidos no campo a

respeito dos depóitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais, numa tentativa de

definição do quadro estratigráfico geral do Ouaternário na ea;

c. análise de dados estruturais obtidos nas fases de levantamento de

campo, utilizando métodos gráficos tradicionais, como os de ARTHAUD (1969) e
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ANGELIER & MECHLER (1977l, através do programa TRADE, desenvolvido pelo

lPT, a fim da identificação e hierarquização de mudanças no campo de sfresses

durante o Ouaternário;
d. integração dos dados, confecção do mapa geo lóg ico-estrutural final e

elaboração desta dissertação.



CAPÍTULO 3

NEOTECTÔNICA E SISMICIDADE !NTRAPTACA

3.1 GENERALIDADES

O conceito de neotectônica sofreu várias mudanças desde seu

surgimento e as discussões quanto à sua localização no tempo e espaÇo

prosseguem até os dias atuais. os estudos do tectonismo fecente, ou

neotectônica, estão estreitamente relacionados com os estudos de sismicidade,

sendo difícil sua desvinculação. A relação entre eles pode ser tida como de efeito

e causa, sendo, enttetanto, poucos os trabalhos que tratam estes dois aspectos

conjuntamente no Brasil. Considerou-se de particular relevância, para o estudo ora

proposto, uma revisão temática dos conceitos inerentes à neotectônica e

sismicìdade.

3.2 NEOTECTÔruICA: HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO TERMO

Segundo GERBOVA & TIKHOMIROV (1982) a neotectônica vêm sendo

tema de estudos desde o século XlX, quando pesquisadores russos como l.D.

Sokolov, em '1 839, e G.E. Schurovsky, em 1865, notaram que a reorganizacáo da

crosta da Terra aconteceu não só no tempo passado, como se acreditava naquela

época, mas ocorrer¡a também no tempo presente. Surgiram então os primeiros

métoclos de reconhecimento de movimentos neotectônicos, relacionando-os a

mudanças e geracão de novas f ormas na paisagem geomorf ológica. Foram de

grande importâncra para o desenvolvimento desta fase inicial dos estudos os

trabalhos de W.M, Davis em 1899, A. Penck em 1924 e G.F. Mirchink em 1929,

entre outfos.
O reconhecimento da importância dos processos geológicos atualmente

ativos levou OBRUCHÊV (1948) a propor um novo ramo das Geociências,

introduzindo para ele o termo Neotectônica, a fim de designar "os movimentos

tectônicos recentes ocorrtdos no fim do Terciário e início do Ouaternário, os quais

tomaram um papel decisivo na formacão da topografia contemporânea". O

trabalho deste autor, juntamente com o de outros pesquisadores da escola

soviética, como os de l.D. Nikolaev, em 1949, e Y.A. Mescherikov, em 1965,

tiveram grande importância na fase inicial do desenvolvimento da neotectônica.

SCHULTZ 11939 apud MESCHERIKOV 1968) e WEGMAN (1955) introduziram
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tentativamente os termos newest tectonic (tectônica mâis iovem) e lebendìge

tektonik (tectônica viva), respectivamente.

Em 1960, um mapa sumário da neotectônica da antiga URSS foi
publicado na escala 1:5.000.0O0 (eds. N.l. Nikolaev e S.S. Schultz). Esre

caracterizava q ua ntitat¡vamente as amplitudes de soerguimentos e depressões
crustais durante o Neógeno-Ouaternário. Com a compilação deste mapa, foi aceito
pela maior parte dos pesquisadores que o início do estágio neotectônico teria
ocorrido no Mioceno, ou seja, a partir do limite entre o Paleógeno e o Neógeno.

Desde então, inúmeras modificacões foram realizadas por diversos
aulores, diferindo entre si, geralmente, no tempo e no espaço, sempre em busca
de uma definição mais apropriada para o lermo (e.9. NIKOLAEY 1962 apud
NIKOLAEV 1974, MERCIER 1976, ANGELIER 1976, BLOOM 1978 apud
PAVLIDES 1989, JA|M 1980, SENGÖR 1982 apud SENGÖR et at. 1985,
HANCOCK & WILLIANS 1986, PAVLIDES 1989 E MÖRNER 1989A,b).

Segundo NIKOLAEV l'1962 apud NIKOLAEV 1974l, a neotectônica ser¡a

um ramo das ciências geológicas abrangendo os processos tectônicos ocorrentes
durante o Cenozóico Superior (Neógeno-Ouaternário), que teriam reativado formas
estruturais antigas ou criado formas novas. Estas formas teriam uma expressão
evidente, parcial ou encoberta, no relevo da superfície da Terra.

MERCIER (1976) considerou a neotectônica como sendo o elo entre
fenômenos tectônicos ativos e geológicos. O estudo destes fenômenos, segundo
este autor, permitiria uma análise mais precisa da deformação e sua cronologia,
sendo esta muito mais refinada do que as utilizadas para orogen¡as ant¡gas.

ANGELIER ('l 976) definiu neotectôn¡ca como sendo o período no qual
poder-se-ia extrapolar observacões geofísicas à luz de dados geológicos.

Outra def inição foi a utilizada por JAIM (1980), que considerou como
movimentos contemporâneos os ocorrentes na crosta terrestre, que se

manifestavam no tempo histór¡co, estando em atividade até o presente e passíveis

de observacões imediatas, incluindo as instrumentais. Segundo este autor, seria

cômodo denominar movimentos contemporâneos os dos últimos sers mil anos,
durante os quais o nível oceânico se estabeleceu após o último período glacial
(Würml. Neste trabalho o autor distingüiu ainda os movimentos jovens (incluídos

no Holoceno) e os novíssimos {atuais), considerando os movimentos do Neógeno

e Ouaternário como causadores do modelado do relevo atual.
SENGÖR (982 apud SENGÖR et at. 1985) definiu o período

neotectônico, em uma região de interesse, como sendo o tempo decorrido desde

a última reorganizacão tectônica principal de escala regional.
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Segundo HANCOCK (1986 in HANCOCK & WILLIAMS 1986) seria inútil

a seleção de uma data arbitrária para o início da fase neotectônica (Neógeno ou

Ouaternário), aplicada globalmente para o período no qual estruturas

neotectônicas teriam se formado. Este autor propôs, como alternativa, a idéia de

que, para uma dada região, a fase neotectônica poderia ser considerada iniciada

quando a configuração atual dos limites de placas e movimentacões relevantes

fossem estabelecidas. BLENKINSOP (1986 /n HANCOCK & WILLIANS 1986)

modificou a proposta deste último autor, definindo o início da fase neotectônica
pelo estabelecimento dos campos de sfresses contemporâneos de uma região,

permitindo ao geólogo a comparação regional de direções significativas de

compressões e extensões hor¡zonta¡s, inferidas das estruturas comprovadamente

ativas durante um tempo apropriado, como as determinadas por medidas in situ

ou por soluÇões de planos de falhas.
PAVLIDES (1 989) discutiu e sintetizou as idéias de vários autores

revisados, concluindo que o início do período neotectônico não possuiria um valor

global, dependendo das características individuais de cada meio geológico. Este

autor definiu o termo neotectônica como o estudo de eventos tectônicos jovens,

os quais ocorreram após a orogenia final da região ou, mais precisamente, após a

última reorganização tectônica sign if icativa.

O conceito admitido para fins deste estudo é o proposto pela Comissão

de Neotectônica da INOUA (lnternational Union for Auarcrnary Research\ le.g.
MÖRNER 1989a), que refere-se à neotectônica como "qualquer movimento da

Terra ou deformacão do nível de referência geodésico, seus mecanismos, sua

origem (não importando o quão antiga esta seja), suas implicações práticas e suas

extrapolações futuras". De acordo com este conceito, neotectônica não possuiria

vínculo cronológico, incluindo toda a escala de tempo dos movimentos, desde os

instantâneos (sismos), até 101 anos, caso necessário para permitir o

entendimento da origem do movimento registrado.

Para MÖRNEF (1 989b) o conce¡to de neotectonismo denota todos os

tipos de movimentos crustais vertica¡s e horizontais (s¡smotectônicos, interacão

de placas, orogênese, subsidência de bacias, processos ¡sostáticos, etc.) durante
um longo período de tempo. Este período pode incluir os últ¡mos 2,5 Ma (quando

uma reorganizacão geral dos regimes tectônicos parece ter ocorrido), ou a1é os

últimos 38 Ma (quando uma reorganizacão considerável da tectônica global parece

ter ocorrido). Foi então introduzido o termo "tectônica ativa", que tem sido

aplicado estritamente a eventos neotectônicos ocorridos num passado próximo,

sem margem inferior fixa, que difere de lugar para lugar. O enfoque seria dado às
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feições e eventos que poder¡am sugerir algo a respeito das atividades tectônicas

num futuro próximo.

3.3 MÉToDos DE ANÁLISE NEOTECTÔNICA

Os métodos de análise neotectônica são baseados em estudos de

morfologia, análises de depósitos sed¡mentares e estruturas neogênico-

quaternár¡as, na correlação de eventos em diferentes regiões, no estudo de

deformacões, deslocamentos e sfresses, bem como na análise das possíveis

causas da tectogênese (TRIFONOV 1989). Para tanto, além dos métodos

tradicionais de pesquisa geológica, é necessário a combinação de outros métodos,

estes baseados em história, fÍsica, química e geografia.

Métodos histórico-arqueológicos tem sido empregados nos estudos de

oscilacões do nível marinho. Em algumas localidades, como na baía de Sujumi (na

antiga URSS), são observadas construções antigas afogadas pelas águas do mar.

No Golfo de Fos, próximo a Marselha (França), foram encontrados restos de uma

cidade romana a seis metros abaixo do nível do mar. Por outro lado, as ruínas da

cidade e do porto fenício de Utica, próximo ao mar Mediterrâneo, encontram-se

hoje a mais de 12 km da linha de costa (JAIM 1980).

lnstrumentos bastante soflsticados tem sido atualmente empregados

para medidas de oscilação do nível de água dos oceanos, como os marégrafos.

Com os registros destes instrumentos são construídos mapas de velocidades

médias dos movimentos verticais ao longo das costas.

A geologia estrutural trad¡cional, em conjunto com estudos de imagens

de sensoriamento remoto e g eomorf ológ icos, são ferramentas indispensáveis,

visto que, em áreas de atividade neotectônica, as formas de relevo são

basicamente construídas em funcão das estruturas recentes. Manifestacões

geológicas da tectônica ativa quaternária incluem distúrbios que podem ser vistos

em perf¡s longitudinais em terraços de rios, razão diferenciada de dissecacão por

erosão, escorregamentos e oscilacões do nível de base erosivo, entre outros,

Estes estudos baseiam-se na confecção de mapas morfométricos (e.9.

Filosofov 1960 apud JAIM 1980, DEFFONTAINES 1989, 1991, KRAWCZYK &

zUCHIEWICZ 1989 e ZUCHIEWICZ 1991), utilizando, para tanto, cartograf ia

qualitativa, com compilação de mapas de relevo, densidade de drenagens,

gradientes hidráulicos, níveis de topo e base, curvas de nível, bem como a análise

de perfis de drenagem e métodos de hierarquização e evolução.
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também é relativamente alta ao longo de cinturões de magmatismo alcalino

recente, provavelmente rifts não evoluldos para bacias oceänicas (braços

abortados).

As teorias mais simples sobre tectôn¡ca de placas assumem uma quase

total, ou mesmo total, ausência de sismicidade natural no interior das placas, É

verdade que esta sismicidade é de pequeno valor quando comparada com a

existente nas bordas de placas onde se concentram as deformacõ'es,

metamorf¡smo, magmatismo e deslocamentos assoc¡ados a orogenias. contudo, é

notória a ocorrência de fortes e desastrosos terremotos em áreas bastante

distantes de bordas de placas, classificados como fenômenos intraplaca (SYKES

1 978).

3.5 SISMICIDADE E NEOTECTÔNICA NO BRASIL

o Brasil se situa na pofção central da Placa Sul-Amer¡cana, bastante

distante das margens ativas desta, onde, a oeste se dá a subducção da Placa de

Nazca e se eleva a cadeia Andina e a lesle ocorfe a expansão do assoalho

oceânico na Cadeia Meso- Atlântica. Levando-se em conta SUa enorme extensão

terrilor¡al, é um dos países sismicamente mais estáveis do mundo (ASSUMPÇÃO

et al. 1979). Por esta posição intraplaca, o Brasil era considerado, até há pouco

tempo atrás, como praticamente assísmico, sendo a pequena atividade ocorrente

considerada de importância secundária,

Os principais registros de sismos ocorridos no Brasil remontam ao

século xvl, fazendo parte de relatos, pof vezes duvidosos. A partit do século XIX

são diversos os fegistros em rev¡stas e jornais da época que descieviam a

ocorrência de abalos no Brasil. O primeiro trabalho de cunho científico foi o de

CAPANEMA (1 859), que realizou uma tentativa de caracterização dos abalos

ocorridos no paÍs. A partir daí, diversos autores publicaram trabalhos a respeito da

sismicidade no país (e.g. GAMA 1910, BRANNER 1910, 192O, FREITAS 1951 e

STERNBERG 1 953), tratando, geralmente, de compilações de relatos de revistas e

jornais, sem intefpretações tectônicas, sendo os tentativamente interpfetativos

pouco conclusivos.
os primeìros trabalhos a tentarem definir a distribuicão espacial de

ocorrências de sismos foram o de BRANNER 11920l', o de MALAMPHY &

oDDONE (1937), onde foi estimado o nível de sismicidade na área de Bom

Sucesso (MG) e, mais tarde, o de STERNBERG (1953), que pesquisou a
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sismicidade e morfologia da região Amazônica, relacionando o padrão de forma de

drenagens à tectônica atu a l.

BJÖRNBERG et at. 11965, 1971), em estudos no Estado de São Paulo,

determinaram deslocamentos verticais modernos por meio de análises

geomorfológicas e sedimentológicas, concluindo. no último trabalho, pela

existência de tectonismo recente, devido ao adernamento das coberturas

sedimentares modernas.

A partir da década de 70, a preocupação com estudos sismicos tornou-

se crescente, provocado pela implantação de grandes e numerosas obras de

engenharia como usinas hidrelétricas e nucleares, as quais requerem condições

especiais de estabilidade para sua segurança operacional, devendo o risco sísmico

ser considerado e tratado quantitativamente. Estes estudos se firmaram com

diversos trabalhos a respeito de estabilidade regional, relacionando a geologia e

estruturas tectôn¡cas presentes à ocorrência de sismos (e.9. HABERLEHNER

1978, LrU 1978, HASU| & PONÇANO 1978a, SADOWSKI et a/. 1978, HASUI

1979, BJORNBERG ef at. 1979 e ASSUMPÇÃO et at. 1980, MIOTO & HASUI

1982 e HASUI 1990).
HASUI & PONÇANO (19784) ¡nterpretando áreas de incidências de

sismos, relacionaram áreas de fraqueza permanente (geossuturas), com a causa

da sismicidade natural do Brasil (FIGURA 4). HABERLEHNER (1978) apresenta o

primeiro mapa sismotectônico do Brasil com o objetivo principal de avaliar o grau

de risco sísmico nas diversas regiões do país. Este autor verifica a concentração

da atìvidade sÍsmica em dez áreas distintas, com sismicidade e características
g eológicas e estruturais em

sismotectôn icas.

comum, denominando-as de províncias

SADOWSKI et al. (1978/ caracterizaram as províncias sísmicas do

Nordeste e do Sudeste em funcão das maiores ¡ntensidades e ocorrências de

sismos.

BERROCAL et al. {'1984/ analisaram uma extensa listagem de sismos

ocorridos no Brasil, caracterizando as principaìs regiões sísmicas do país, numa

tentativa de associá-las às principais unidades geotectônicas e esbocando uma

regionalização sismotectônica preliminar. A part¡r deste mapa, HASUI (1 990)

traçou áreas l¡m¡tadas onde estas manifestações ocorriam preferencialmente,

demarcando zonas sismogênicas e relacionando-as a domínios por onde passam

cinturões de cisalhamentos e suturas associadas e a domínios de paleojunções

trípl¡ces (FIGURA 5). MIOTO (1993) identifica 23 zonas sismogênicas e assinala

outras 3 prováveis.
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FIGURA 4 - Localização de sismos e epicentros no Brasil, relacionados a
geossuturas. Extraído de HASUI & PONÇANO (1978a), p.338,
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HASUI (1 990) discutiu o termo neotectônica, colocando para o caso de

Brasil duas alternativas a respeito da questão de tempo: a inclusão de todos os

processos que culminaram com a abertura do Atlântico até a situação atual
(remontando ao Triássico ou mesmo Permiano), ou a inclusão apenas dos

processos relacionados com a deriva do continente sul americano (remontando

aos meados de Terciário), O autor acaba por concluir que a segunda alternativa
deve ser privilegiada, pois diz respeito à movimentação ainda vigente, excluindo
as manifestacões de tectônica distensiva do processo de abertura do Oceano

Atlántico, cuja atuação se encerrou no início do Terciário, O autor considera como

marco do inicio das manifestacões neotectônicas a deposição da Formação

Barreiras e do último pacote das bacias costeiras, além do fim do magmatismo no

território brasileiro (2 Ma no nordeste), considerando então, como neotectônicas,

as manifestações ocorr¡das no Neógeno e Ouaternário.

Deve ser ressaltado um progresso recente no estudo do tema, com a

compilação do Mapa Mundial de Esforços lWorld Stresses Map - WSM), em um

projeto de cooperação global de aproximadamente 30 c¡entistas de 18 países. Os

dados geológicos e geofísicos para a compilacão deste mapa são extraídos de

quatro fontes principais: mecanismos focais de terremotos, breakouts de pocos,

medidas de sfress in sìtu {fraturamento hidráulico e overcoringl, e dados

neotectônicos, incluindo falhamentos e alinhamentos vulcânicos (ZOBACK 1 992).

Foi no âmbito deste projeto, que em muito tem colaborado com a

evolução das pesquisas neotectônicas no país, que ASSUMPÇÃO (1 992)
reconheceu, para o Cráton Amazônico, s¿/esses compressivos N-S, devidos a

ef e¡tos de carga de material denso intrudido na crosta inferior (ZOBACK 1 992). Na

porcão oeste da Bacia do Paraná, foram determinados s¡resses compressivos E-W

concordantes com as or¡entacões gerais da borda da placa Sul-Americana. Dados

de campo indicando falhamentos extensionais quaternários na região sudeste do
país foram interpretados como fases de relaxamento de ciclos compressivos

{RICCOMINI et a/. 1989). Na região nordeste, os dados mostram st/.esses

extens¡onais locais de direção N-S, NE-SW e E-W, interpretados como contrastes
de densidade lateral e carga de sedimentos na margem continental, dentro de um

regime de sfress compressional regional, dado possivelmente pela interação das

placas Sul-Americana e de Nazca (ASSUM PÇÃO 1 992) .



3.6 SISMICIDADE E NEOTECTÔNICA NO SUDESTE DO BRASIL

A região sudeste é atualmente alvo de grande número de trabalhos a

respeito de estabilidade regional e zoneamenlo sísmico, devido ao número elevado

de abalos registrados. Este número deve refletir a intensa ocupação populacional

na região, permitindo o melhor registro destes abalos, ao contrário do que se dá

nas áreas mais inóspitas do país, Outro f ator relevante é a ¡nstalação de várias

estações sismográficas na região, a fim de monitorar sismos induzidos por

preenchimento de barragens. Mesmo assim, é possível que o registro de grande

número de eventos tenha se perdido, além do fato de que os registros históricos
possuem menos de 50O anos, demasiadamente recentes para, por si só,

caracterizarem a sismicidade regional.

SADOWSKI et al. 11978/ definiram a Província Sísmica do Sudeste,

compreendendo os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Minas Gerais

e São Paulo, com sismicidade associada ao sistema de falhamentos dos rTfs da

Serra do Mar e às falhas do sul de Minas Gerais.

HABERLEHNER (1978) caracterizou a Província Sismogênica da Zona de

Transcorrência São Paulo, considerando-a como sendo a segunda área em número

de abalos ocorridos no Brasil. O autor explicou esta atividade pela reativacão

neotectônica das "geofraturas" pré-cambrianas.

HASUI (1979) relacionou as áreas sísmicas a trechos do Cinturão Móvel

Costeiro, que sofreram soerguimentos a part¡r do Jurássico, permitindo o

desenvolvimento de campos de diques de diabásio, intrusões de corpos alcalinos

no Cretáceo lnferior e Cretáceo Superior-Terciário, implantacão de bacias

taf rogênicas no Terciário-Ple¡stoceno e a morf ogênese costeira. O autor descreve

como sugestiva a coincidência de epicentros com o traco da Falha de Cubatão.

A Universidade de Brasília (UnB 1979 apud MIOTO & HASUI 1982)

def iniu quatro regiões sismotectônicas para o sudeste. São elas: região 1,

correspondendo à porcão nordeste de São Paulo, com a maior atividade sísmica

das regiões, associada à reativacão dos grandes falhamentos transcorrentes
paralelos ao litoral; a região 2, enlre o norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito

Santo, associada aos movimentos ao longo dos falhamenlos paralelos à costa; a

região 3, entre Cananéia (SP) e Florianópolis (SC), de pequena at¡v¡dade sísmica; e

a regìão 4, na direção e posição do curso do Rio Grande (MG-SP) com registros

de sismos induzidos (FIGURA 6). As regiões 1 e 2 foram consideradas
pertencentes à uma mesma provÍncia sismotectônica,
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ASSUMPÇÃO ef a/. (1980) realizaram um estudo detalhado dos

pr¡nc¡pa¡s sismos ocorridos na região sudeste, estabelecendo magniludes,

epicentros e intensidades sem, porém, qualquer interpretação tectônica. Com a

posse destes dados, confeccionaram um mapa baseado em magnitudes,

mostrando as áreas de abrangência dos sismos (FIGURA 7).

No trabalho realizado pelo IPT (1982) foram demarcadas seis zonas

sismogênic¿is para a região sudeste (FIGURA 8), sendo elas as Zonas

Sismogênicas de Bom Sucesso, de Pinhal, de Caxambu, de Cunha, Cabo Frio e de

Campos, caracterizando a vinculação dos sismos a áreas de maior mobilidade

terciária e neotectônica (MIOTO & HASUI 1993). MIOTO (1983) sugere a inclusão

de outra zona sismogênica, a de Cananéia.

DIAS NETO (1 9861 apresenta um mapa sismotectônico da região

sudeste com enfoque de caráter regional, onde constata a ocorrência preferencial

de atividade sísmica nas áreas afeladas pelo ciclo Brasiliano e na margem

cont¡nental, em relacão à cobertura fanerozóica da Bacia do Paraná.

MIOTO (1 990) em uma tentativa de zoneamento sísmico da região

sudeste, propõe a designação destas zonas sismogênicas com base em termos de

tectônica ressurgente e feições neotectônicas.

FIGURA 7 - Mapa de epicentros e áreas afetadas por sismos no _sudeste^do Bras¡l
Extraído de MIOTO & HASUI (1982), p,1659, modificado de ASSUMPCAO et al
(1 980).
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CAPíTUtO 4
CONTEXTO GEOtÓGICO REGIONAL

4.1 GENERALIDADES

A área de estudo localiza-se regionalmente no Rift Continental do

Sudeste do Brasil (RICCOMINI 1989), feição tectônica anteriormente denominada

de Sistema de Rifts da Serra do Mar (ALMEIDA 19761, desenvolvida como uma

estreita faixa alongada e deprimida segundo a direção ENE, com extensão de

aproximadamente 800 km, englobando as bacias de Curitiba (PR), São Paulo,

Taubaté (SP), Resende, Volta Fìedonda, ltaboraí e Barra de São João (RJ), e os

grabens de Sete Barras (SP) e da Guanabara (RJ) (FIGURA 9).

Desde a década de 30, com os lrabalhos de WASHBURN (1930) e

MAULL (193O apud HASUI & PONÇANO 1978b), as hipóteses aventadas para a

origem da depressão do Rift Continental do Sudeste do Brasil fazem referência a

processos tectônicos (e.9. DEFONTAINES 1939, ALMEIDA 1964, 1976, ASMUS

& FERRARI 1978, MELO et al. 1985a, RICCOMINI 1989 & PADILHA et al. 1991]..

RICCOMINI (1989) relaciona a formação do ,qiff Continental do Sudeste do Brasil à

esforcos extensionais NNW-SSE, impostos pelo basculamento termomecânico

verificado na Bacia de Santos, reativando antigas zonas de cisalhamento

brasilianas.

EsTe rift assenta-se sobre terrenos policíclicos referÍveis ao Cinturão de

Dobramentos Ribeira (HASUI et al. 1975), constituído, nessa porcão, por rochas

metamórf¡cas, migmatitos e granitóides relacionados ao Ciclo Brasiliano, com

algumas rochas resultantes do retrabalhamento de outras de ciclos mais antigos

{RrccoMrNr 1 989) .

O presente estudo tem seu enfoque voltado para parte das bacias de

Taubaté e Resende, e a área localizada entre elas, um alto estrutural denomìnado

Soleira de Oueluz (e.9. FREITAS 1956, HASUI et al. 1978, RICCOMINI 1989) .

Estas duas bacias possuem como embasamento rochas pré-cambr¡anas,

compostas geralmente por milon¡to- gnaisses, blastomilonitos, milonitos, gnaisses

bandados, gnaisses graníticos, xistos, quartz¡tos, anfibolitos, granitos,

pegmat¡tos, aplitos e migmatitos (RICCOMINI 1989). São comuns intrusões de

dìabásio sob a forma de diques e soleiras, as quais datam do Jurássico Superior

ao Cretáceo lnferior (AMARAL et al. 1966), além de grandes maciços alcalinos e

diques associados, que datam do final do Cretáceo ao início do Terciário

{AMARAL et al, 1967, LAUAR 1988). Este embasamento é cortado por um denso
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sistema de f alhas transcorrentes,

final do Ciclo Brasiliano (HASUI &

4.2 REVISÃO DOS TRABALHOS ANTERIORES

4.2.1 Revisão litoestrat¡gráfica das bacias de Taubaté e Resende

As primeiras referências aos sedimentos das bacias de Taubaté e

Resende datam do século passado PISSIS 118421. Desde então, diversos estudos

foram realizados, tendo sido propostas várias designações para as unidades

litoestratigráf icas das bacias.

Na descrição de sedimentos e propostas de nomenclatura para os

depósitos da Bacia de Taubaté (FIGURA 10), os trabalhos mais importantes foram

os de FLORENCE & PACHECO (1929), WASHBURNE (193O), MORAS REGO

{1933), ALMEIDA (1955, 1958), MEZZALIRA 11962]', AB'SABER (1969),

CARNEIRO et at. 11976), HASUI & PONÇANO (1978b), VESPUCCI (1984),

RlccoMlNl (1989) e IPT (1990). Para a Bacia de Resende, os trabalhos mais

significativos foram os de DE MARTONNE (1943), WOHLERS (1964), AMADOR

{1975}, AMADOR et al. 11978), IPT (1983), RICCOMINI et al. (1985), MELO ef a/.

(1985b) e RICCOMINI (1989).

Os trabalhos mais recentes (e.g. IPT 1983, MELO et al. 1985b, MELO

et al. 1986, RICCOMINI 1989) tfatam as unidades litoestratig ráfic as de forma

conjunta nas bacias do Æ/¡ Continental do Sudeste do Brasil.

RICCOMINI (1989) elaborou uma coluna estratigráfica integrada para as

bacias do ¡îll Continental do Sudeste do Brasil, na qual se enquadram as bacìas

de Taubaté e Resende. ESte autor reconheceu, para as bac¡as tafrogênìcas do Æffl

Continental do Sudeste do Brasil, cinco sistemas deposicionais O conjunto

formado pelo sìstema de leques aluviais associados a planícies aluviais de rios

entrelacados foi designado Formação Resende, ao sistema lacustre fo¡ atribuída a

designação de Formagão Tremembé e ao sistema fluvial meandrante das bacias de

São Paulo, Resende e sudeste de Taubaté, a designação de Formacão São Paulo

Estes sistemas teriam idade paleogênica e constituir¡am o Grupo Taubaté.

A Formação ltaquaquecetuba ocorre na área homônima, representada

por um sistema fluvial entrelaçado, e a Formacão Pindamonhangaba

compreenderia os depósitos fluviais meandrantes da porção central da Bacia de

Taubaté.
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FIGURA 9 - Localização da área de estudos no contexto geológico r e-gional do Rift
Continental do Sudeste do Brasil. 1 - embasamento pré-cambriano; 2- sedimentos
paleozóicos e mesozóicos da Bacia do Paraná; 3- rochas relacionadas ao
vulcanismo da Formacão Serra Geral; 4- rochas relacionadas ao magmatismo
mesozóico e cenozóióo; 5- sedimentos terciários; 6- zonas de cisalhamento
relacionadas ao Ciclo Brasiliano; 7- zonas de flexura; 8- isópacas, em quilometros,
dos sedimentos das bacias costeiras; 9- epicentros de terremotos; 10- bacias do
Ælf Continental do Sudeste do Brasil ( 1- Bacia de Curitiba; 2- Formação
Alexandra; 3- Formação Pariqüera-Açu; 4- Graben de Sete Barras; 5- Bacia de São
Paulo; 6- Bacia de Tãubaté; 7- Bacia de Resende; 8- Bacia de Volta Redonda; 9-
Bacia de ltaboraí). Extraído de RICCOMINI (1989), p.3.

3l

ñ

ñ

E

E

ffi

il

T



RtccoMlNl
(1e8e)

FOrmaçao
Pindamo-
nhânûâbs

VESPUGCI
(1984)

HASUI &
PONçANO

11978ì

fFormaçáo

Formação Jacareí

Formacåo Cacâoava i Formação Tremembé

CARNEIRO
et al. (1976\

celuþa

AB'SÁBER
(1s69)

Grupo

MEZZALIRA
(1962)

Fôr¡f¡'aaâo CâcâDeva

'aubaté

Formação CaçaPava

ALMEIDA
(1955)

Gruoo Taubaté

Grupo Taubaté

MORAES REGO
t1933)

Formação : Formâçâo
Pareteí : são José

rio Meio ! dos Camoos

WASHBURNE
t1930)

FLORENCE &
P.ACHECO (1929)

Gnrno Pâreíba do Sul

Formâcão São Paulo

Prssts t 1842)

Formaoão Trememþé

Formacåo São Paulo

câmedâs São Paulo

Grupo Taubaté

Ljn¡dâde suoerior - fluvial I Unio"¿" inferior - lacustre
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Em dois trabalhos recentes (lPT 1990, CAMPANHA et al. 1991) foram

propostas quatro seqüências deposicionais genéticas, segundo o conceito de VAIL

et al. 11977 apud IPT 1990), que corresponderiam a ciclos de sedimentação como

reflexos de variações globais do nível do mar e compostas por tratos de sistemas

deposicionais. Seriam elas as seqüências Tremembé, Taubaté, Pindamonhangaba

e Vale do Paraíba. Tal proposição é aqu¡ considerada inadequada em função da

presença exclusiva de sedimentos continentais nas bacias.

4.2.2 Evidências de atividade neotectôn¡ca

FREITAS (1951) realizou um ensaio sobre a tectônica moderna no Brasil

e incluiu a área de estudo como uma zona em epirogênese, sendo esta,

provavelmente, a referência inicial do neotectonismo na região. A este, seguiram-

se os trabalhos de LEHMAN (1957) e BJÖRNBERG et at. (1965, 1971) onde,

neste último, admitiram deslocamentos verticais "modernos" que estariam a¡nda

em atividade. Esses estudos foram baseados na descricão de ocorrências de

cobertura sedimentar moderna formando superfícies adernadas e pela ocorrência

de minerais secundários, estriados por deslocamentos em "planos cisalhantes nas

áreas brechadas".
CORDANI et al. 11974) apontam um condicionamento tectônico na

sedimentação da Bacia de Taubaté, ressaltando evidências de estruturas

tectônicas ativas até tempos recentes baseado no controle estrutural de

drenagens, de depósitos quaternários, além do adernamento de blocos

responsáveis por mudanças locais dos regimes de drenagens.

Num projeto realizado pelo IPT (1982), visando a caracterizacão da

estabilidade geológica da região, forarn ìnventariados todos os sismos

historicamente registrados, numa tentativa de correlacioná-los com as estruturas
geológicas presentes, Este estudo foi complementado com a análise geológico-

tectônica da região, pelo IPT (1983), que, àquela época, não apontou a existência

de movimentos mais recentes do que 1,4-1 ,7 Ma. Esta idade corresponde à fase

glacial Danube, também admit¡da para o pediplano Pd1 de BIGARELLA &

ANDRADE (1965). Segundo AB'SÁBER (1969), esre pediplano seria

correlacionável à superfície de erosão que nivela os sedimentos cenozÓicos na

região, não afetado por deslocamentos (lPT 1983).

Em estudos posteriores, referências a evidências diretas de tectôn¡smo

afetando os depósitos modernos vêm se acumulando.
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SUG UIO & VESPUCCI ( 1 986) descreveram a existência de f alhas

afetando colúvios e stone-lines que recobrem sedimentos da unidade então

designada de Formação Caçapava (CARNEIRO et al. 1976), hoje Formação

Pindamonhangaba (RICCOMINI ef a/. 1991a). Estas sfone-l/nes encontrar-se-iam

falhadas, com dobras de arrasto, ou verticalizadas.

MELLO ef a/. (1989) associaram aspectos geomorf ológicos, como

anomalias de drenagem, representadas por cabeceiras de drenagen afogadas, a

uma fase de elevação generalizada dos níveis de base, caracterizando uma

significativa inversão do relevo que estaria relacionada a uma fase de tectonismo
recente na área.

RICCOMINI et al. ('l989) descreveram sedimentos terciários, recobertos
por stone-lines e colúvios, cortados por falhas normais, algumas das quais

formando estruturas em flor negativas, e ainda algumas falhas reversas. Os

autores interpretaram esta associação como correspondente à extensão WNW-

ESE {RICCOMINI 1989), relacionada a uma fase de relaxamento da fase anterior,

transcorrente compressiva NW-SE.

RICCOMINI (1989) descreveu baixos terracos afetados por falhas

normais com idades C14 de 27O+120 A.P. (RICCOMINI ef a/. 1991c), e

relacionou-os à mesma fase extensional final. RICCOMINI (1989) sugeriu ainda a

existência de um campo atual de esforços compress¡vos, compatível com os

dados do projeto do Mapa Mundial de Esforços (WSM) (ZOBACK 1992), que

indicam sf/.esses compressivos E-W para a região sudeste do Brasil (FIGURA 1 1)

(ASSUMPÇÃO 1 992).
SAADI (1 990) caracterizou o Rift de São João del Rei, de idade

presumivelmente pliocênica, com formação relacionada a uma movimentacão

dextral de direcão ENE, reativando falhamentos mars ant¡gos e gerando uma

sucessão de grabens e horsts, propiciando a deposicão de sedimentos em

pequenas bacias. Estes sedimentos seriam então afetados por um tectonismo
pleistocênico compressivo (SAADI & VALADÃO 1 990) ,

No Baixo Vale do Rio Ribeira de lguape MELO (1990) e MELO ef a/.

(1 990) verif icaram reativações ao longo de f alhamentos NE e NW a WNW,

relacionadas, inicialmente, à compressão NE-SW, durante o Pleistoceno lnferior e,

posteriormente, tração WNW-ESÊ, no Ouaternário Superior, RICCOMINI (1 992)

sugere a possibilidade destas deformações serem interpretadas como
progressivas, a partir de um binário transcorrente sinistral de direcão E-W.
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geológicas; BO- breakouts; lS- medidas in situ, Exfraído de ASSUMPçAO (1992),
p.1 1 891 .
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SAADI ef a/. (1991) estudou sedimentos cenozó¡cos afetados por

estruturas neotectônicas na porção centro- sudeste do Estado de Minas Gerais e

no Maciço de ltatiaia, encontrando eixos de tensão máxima NW-SE e tensão

mínima NE-SW.

RICCOMINI (1992) atestou movimentações neotectônicas no Domo de

Pitanga e na área do Rift Cont¡nental do Sudeste do Brasil, inferindo,

regionalmente, um regime trativo NW-SE no Pleistoceno lnferior, anterior à

deposição da Formação Cananéia (aproximadamente 1 30 Ka)' um regime

compressivo NW-SE, ativo até o final do Pleistoceno lnferior, seguido de uma

nova extensão NNW-ESE durante o Holoceno, e atual compressão. Esta

alternância de regimes se daria devido às diferentes velocidades de migração da

Placa Sul Americana.

Na região do Ouadrilátero Ferrífero SANT'ANNA, (1 994) descreve

depósitos conglomeráticos laterizados afetados por falhamentos normais recentes,

de direções E-W e N-S, que cond¡c¡onam o traçado do relevo atual.

4.3 GEOMORFOLOGIA

A paisagem atual reflete, em grande parte, os ajustes tectônicos

recentes causadores de soerguimentos, abatimentos e basculamentos,

manif estados nas feições topográficas.

Na área, a superfície de aplainamento mais proeminente é a do Japi

(ALMEIDA 1964), de idade eocênica, apresentando altitudes muito uniformes,

entre 1,200 e 1.300 metros, devido ao sorguimento epirogenético regular e

regional, nivelando as mais diversas litologias. O relevo tipo Apalachiano do

sudeste brasìleiro resulta, em maior parte, da erosão diferencial desta superfície,

que condiciona as altitudes até as quaìs se elevam as cristas serranas mantidas

pelas estruturas mais resìstentes {lPT 1982).

Distinguem-se a¡nda outras duas superfícies de erosão de grande

extensão, sendo a mais antiga correlacionável ao pediplano Pd2, de idade

neogênica, nivelando os Morros Cristalinos (lPT 1 983). A mais recente nivela as

colinas sedimentares e é correlac¡onavel ao pediplano Pd1, do início do

Ouaternário (AB'SABER 1 969).

O relevo da área de interesse foi compa rtimentado, segundo critérios

litoestruturais e climáticos, em províncias, zonas e subzonas geomórficas,

primeiramente por ALMEIDA {1964) e posteriormente por PONCANO et al. 11979)

e IPT (1 9g2). Os f atores litoestrutura¡s envolvem a geologia, que seria causadora
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de uma compartimentação clássica de áreas cristalinas adjacentes a bac¡as

sedimentares, e a tectônica, orientadora de direções de entalhes, responsável por

forte erosão e remoção de detr¡tos face à epirogênese ascencional. Os fatores

climáticos esculpiriam superfícies de erosão dispostas em diversos níveis e seriam

os causadores da atual repart¡ção dos processos morfogenéticos (PONÇANO ef a/.

1 979).

As províncias geomórficas correspondem às grandes divisões

geológicas, ocorrendo na área a Província do Planalto Atlântico' Estas províncias

foram subdivididas seguindo fe¡ções peculiares do relevo como altitude,

amplitude, or¡entação das formas topográficas, extensão de superfícies antigas de

erosão, processos de erosão e sed¡mentação, distinguindo-se zonas, de acordo

com os condicionantes geológicos, geomorfológicos e m orf otectôn icos ' Estas

zonas podem ser subdivididas em subzonas, quando ocorrem diversidades

estruturais e morf ológicas que merecem ser destacadas (ALMEIDA 1 964). As

provincias, zonas e subzonas ocorrentes na área podem ser visualizadas na

FIGURA 12 e são descr¡tas a seguir.

A província do Planalto Atlântico é essencialmente dominada por rochas

metamórficas e eruptivas e estruturas de idade pré-siluriana, sendo formada por

uma seqüência de planaltos profundamente retrabalhados em sucessivos ciclos de

erosão (lPT 19821. Apresentam altitudes diferentes, causadas por superfícies de

erosão distintas e tectonismo cenozóico. O tectonismo ocorrente a partir do final

do Cretáceo deu origem ora a blocos elevados e basculados, ora a blocos

abatidos, formando altos e depressões tectônicas, em parte preenchidas por

sed ¡m e ntos.

Dentro desta província, são identificadas na área de estudo as zonas do

Planalto do Alto Rio Grande, da Serra da Mantiqueira e do Médio Vale do Paraítra.

A zona do Planalto do Alto do Rio Grande ocorre no extremo norte e

noroeste da área, na forma de um planalto com estrutura complexa, maturamente

dissecado, desfeito em morros, serras lineares e chapadas a cerca de 2.1OO

metros. Esta zona apresenta grande diversidade litológica e estrutural, que influi

no modelado do relevo e no tracado de drenagens. É notável o fato de que muitos

dos coletores da rede de drenagem desta zona exibem traços independentes das

direcões estruturais, sugerindo ter sido esta previamente estabelecida sobre uma

superfície de aplainamento tão evoluída que tais estruturas não representariam

obstáculos signif icativos à drenagem (lPT 1 982),

Na área, esta zona é representada pela subzona do Maciço do ltatiaia,

estando ainda incluído nesta o Macico do Passa-Ouatro, constituído de um relevo

não totalmente arrasado pela erosão da Superfície Japi. O Macico do ltatiaia
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apresenta relevo extremamente ac¡dentado, alcançando 2.787 metros de altitude

no Pico das Agulhas Negras.

A zona da Serra da Mant¡queira ocorre na parte norte da área e situa-se

ao sul da zona do Planalto do Alto Rio Grande, apresentando forma alongada na

direção NE, constituída por um conjunto de escarpas, serras e morros. É

representada na área pela subzona Paulista, que se apresenta como uma linha de

altas escarpas com cimos nivelados pela superfície de aplainamento Japi e, em

seu sopé, as escarpas cedem lugar a um relevo de serras baixas, lineares e

morros do Médio Vale do Paraíba, representando um relevo de transição, de

desenvolvimento polifásico, entre os blocos de falhas mais deprimidos, ao sul, e o

Maciço de ltatiaia e Planalto do Alto Rio Grande, ao norte (lPT 1982).

A ZONA dO MédiO VAIC dO PATAíbA (AB'SÁBER & BERNARDES 1958}

localiza-se na porção central e sul da área, a leste e oeste, embutida tectônica e

erosivamente entre o Maciço do ltatiaia e a Serra da Mantiqueira, ao norte, e o
Planalto da Bocaina, ao sul. Distinguem-se duas subzonas na área, caracterizadas

por relevo, gênese e estruturas geológicas contrastantes.

A subzona dos Morros Cristalinos é constituída por rochas metamórficas

do Grupo Açungui, em conjuntos de morros alongados, constituindo o mar de

morros, com algumas serras alongadas de direção ENE, alcançando de 200 a 350

metros acima do Rio Paraíba do Sul. Representa relevo de transição para a Serra

da Mantiqueira e separa as bacias sedimentares de Taubaté e Resende (lPT 1 982).

A subzona das Colinas Sedimentares ocorre na área das bacias de Taubaté e

Resende, constituindo-se de colinas achatadas ou de relevo tabular. Raramente

alcanca 100 metros acima do Rio Paraíba do Sul e exibe níveis de terraceamento,

sendo geralmente elevada algumas dezenas de metros acima do leito do rio'

Em estudos recentes, SILVA ef al. \1993J elaboraram um mapa de

compartìmentacão morfoestrutral na área, a partìr do desnivelamento altimétrico,

reconhecendo três grandes unidades: a depressão do médio Vale do Rio Paraíba

do Sul, o Planalto da Bocaina e a Serra da Mantiqueira.

O médio Vale do Rio Paraíba do Sul é caracterizado pelo predomínio

amplo de colinas e f oi subdividido em dois segmentos: uma porcão

correspondente ao Estado do Rio de Janeiro e outra ao de São Paulo (FIGURA

1 3).

O segmento correspondente ao Estado do Rio de Janeiro apresenta

altitudes de 4O0 a 600 metros, e orientacão geral E-W, podendo ser subdividido

em unidades menores, em funcão da presenca de conjuntos de colinas mais

dissecados, com orientacão NE-SW.

Jô



PROVINCIA

I Planalto Atlânlico

2 Provfnciâ Costo¡rô

3 Margom Cont¡nontal

l.l Planalto do Alto ñro Grando

1.2 Sorrs ds Mant¡quôits
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1.5 M6d¡o Vâ16 do Ps.afba

'l.6 Baixo Vê16 do Paralba
1 7 Plrn¡lrñ PâUlistÁnô
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FIGURA 12 - Contexto geomorfológico reg¡onal. Modificado do IPT (1982), p.63.

1.1 .1 Planâlto do Campos do Jordâo
1.'l .2 Mac¡ço do hor¡¿ia
1.2,1 Subzona Psuliotô
1.2,2 Subzona Mino¡rs

1.5.'l Colinas S€dimentarss
1.5.2 Morros Cr¡stslinos
1.6.1 Sorraniã Cristãl¡na
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FIGURA 13 - Compartimentação morfoestrutural do Médio Vale do Rio Paraíba do

Sut. Extraído de SILVA ef a/. (1993).
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o segmento correspondente ao Estado de são Paulo apresenta altitudes
de 5OO a 8OO metros com orientação geral ENE e WNW. Dentro deste segmento
foram identificados três compartimentos de colinas, de direções NNW-SSE e ENE-

WSW, separados por degraus reaf eiçoados da unidade da Serra da Mantiqueira.
A unidade do Planalto da Bocaina é caracterizada por um predomínio de

degraus escarpados e degraus/serras reafeiçoados. As altitudes variam de 800 a

1 900 metrob, com orientação geral E-W e segmentos NE-SW.

A unidade da Serra da Mantiqueira configura um coniunto de degraus

escarpados e degraus/serras reafeiçoados, com orientação geral NE-SW. Nas

áreas próximas às serras de ltatiaia e Passa-Ouatro predominam os degraus muito
escarpados, com altitudes de 1300 a 26O0 metros, com serras orientadas

segundo NE-SW. Embutidos nestes degraus escarpados identificam-se degraus

reafeiçoados de grande expressão em área.

4.4 ESTRATIGRAFIA E GEOLOGIA ESTRUTURAL

A área de estudos compreende rochas do embasamento pré-cambriano,

rochas magmáticas juro-cretáceas, sedimentos cenozóicos depositados em bacias

terciárias e sedimentos quaternários colúvio-aluviais e aluviais.

As estruturas tectôn¡cas da área podem ser divididas em três grandes

grupos: 1) as antigas, do Pré-Cambriano a Eo-Paleozóico) 2) aquelas relacionadas

com a reativação mesozóico-cenozóica da Plataforma Brasileira (ALMEIDA 1967) e

3) as decorrentes da tectônica modificadora, atuante no Cenozóico (RICCOMINI

1989). As estruturas pré-cambrianas atuaram como zonas de fraqueza para as

reativacões posteriores.

4.4.1 Embasamento pté-cambriano

As rochas do embasamento cristalino, tidas como mais antigas, são

representadas geralmente pot augen-gnaisses bandados e rochas gran¡tóides

intercaladas, cataclasados e recristalizados em milonito-gnaisses e blastomilonitos,
de idades presumivelmente arqueanas, afetadas pelos ciclos Transamazônico e

Brasiliano (lPT 1 983). Estas rochas f oram ref eridas ao Complexo Juiz de Fora

(HASUI et al. 1984). Atualmente, suas origens, idades e posiçôes estratigráficas
vem sendo questionadas.



Ocorre ainda um outro con¡unto de rochas, tido como cambro-
ordovic¡ano, gerado por falhamentos transcorrentes, de direção ENE a NE, ativos
até o final do Ciclo Brasiliano, sendo representado por protomilonitos, milonitos e
filonitos, rec ristaliza dos, ao longo destes falhamentos, em blastomilonitos e

milonito-gnaisses.

As rochas predominantes do embasamento são representadas por
gnaisses bandados, com alternância de bandas xistosas, gnáissicas, graníticas e

pegmatíticas, intercalados localmente com anfibolitos e quartzitos; quartzitos;
rochas granitóides orientadas; migmatitos com melanossoma anfibolítico e

leucossoma quartzo feldspático e, localmente, quartzo-mica xistos e b¡otita xistos
(lPT 1983). Todo este conjunto, com idade atribuída ao Proterozóico Superior
(FIGURA 14), estaria enfeixado no Complexo Embú, representando os níveis mais
inferiores do Grupo Açungui (MARlNl et al. 1967), constituindo uma seqtiência
supra-crustal sobre um embasamento previamente dobrado (HASUI et al. 19841 .

Nas rochas pré-cambrianas, a foliação metamórfica é a estrutura mais
notável, entre elas o bandamento dado pela alternância de melanossoma e

leucossoma em gnaisses migmatíticos, a foliacão de transposição e a foliacão
cataclást¡ca com direcão predominante ENE (lPT 1 983).

A estrutura principal é a Falha de Oueluz, de direção ENE. Ocorrem
falhamentos menores, paralelos, como as falhas de Cruzeiro e de Pinheiros, que

correspondem a movimentacões tardias dentro do Ciclo Brasiliano, do final do pré-

Cambriano ao início do Paleozóico (lPT 1983) (FIGURA 14).

Como estruturas referidas ao Pré-Cambriano ocorrem ainda
descontinuidades atribuídas ao Ciclo Brasiliano, na f orma de juntas (lPT 1 983).
Estas são representadas por famílias de planos subparalelos de fraturas, sem
movimentacão, com densidades variáveis (menos de uma a mais de dez por metro
linear) . A direcão mais f reqüente é NNW, verticat, perpendicular às direcões das
principais falhas transcorrentes e da foliacão metamórfica. Ocorrem aìnda

segundo ENE e NE, mergulhando para SE e WNW. Não se descarta, entretanto, a

possibilidade de serem, ao menos em parte, estruturas paleozóicas ou ainda mais
jovens.

4.4.2 Rochas magmáticas juro-cretáceas

Diques de diabásio, dispersos no embasamento pré-cambriano, com
direções próximas a N-S (lPT 1983) registram a presença na área da primeira fase
de magmatismo relacionado à reativacão da Plataforma Brasileira, provavelmente
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associado ao magmatismo basált¡co fissural das bacias do Paraná e de Santos,

ocorrido no Jurássico Superior a Cretáceo lnferior (AMARAL et al. 1966) (FIGURA

14]..

lntrusões alcalinas, representadas pelos maciços de ltatiaia e Passa-

Ouatro, de idade cretácea superior a terciária (AMARAL ef a/. 1967), são

constituídas por nefelina sienitos e foiaítos e núcleos de alcali-sienitos e brechas

magmát¡cas, cortadas localmente por alcali-granitos (PENALVA 1 967). LAUAR

(1988) obteve, para rochas do Maciço de Passa-Ouatro, idades Rb/Sr de

70,3t0,5 Ma e idades K/Ar de 66,7t3,3 Ma. Para o Maciço do ltatiaia os dados

K/Ar apontam idade média de 73 Ma.

Neste mesmo intervalo de tempo podem ainda ser incluídas as faixas de

rochas silicificadas que ocorrem paralelas às zonas de falhas. Nestas faixas ocorre

silicificacão de rochas cataclásticas, brechas com fragmentos de rochas do

embasamento em matriz silicosa e diques de rochas alcalinas também silicificadas,
provavelmente produtos de percolação de solucões hidrotermais ligadas a fases

finais de dif erenciação do magmatismo alcalino (lPT 1 983).

4.4.3 Rochas últ¡abásicas cretáceas e terciáÌias

RICCOMINI et al. (1983) descreveram rochas extrusivas ankaramíticas,

intercaladas em sedimentos pertencentes à Formacão Resende na Bacia de Volta

Redonda. Estas rochas f oram f ormalmente designadas como Basanito Casa de

Pedra por RICCOMINI (1 989) (FIGURAS 1 4 e 1 5). Por meio de determinacões

K/Ar f oram obtidas idades de 43,8+ 6,2 Ma e 41 ,7 t5,7 Ma para as rochas

ankaramiticas (RICCOMINI et al. 1983). Um dique alimentador de um derrame

ankaramítico, que corta sedimentos da Bacia de ltaboraí, forneceu idades de

52,6+2,4 Ma (RICCOMINI & RODRIGUES FRANCISCO 1992).

Ocorrem também diques de rochas ultrabásicas, constituindo possíveis

enxames, com direcões geralmente WNW e ENE, cortando pref erencialmente

rochas do embasamento pré-cambriano e, localmente, rochas básicas mesozÓicas

e rochas alcalinas cretáceas. Pet rog raf icamente estas rochas correspondem a

piroxênio-biotita lamprófiros e piroxênio-olivina lamprófiros, tendo sido obtidas

idades de 84 + 3 e 69,6 + 2,9 Ma, mais antigos do que as lavas ankaramíticas
(RtccoMtNt er at. 1991b).
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4.4.4 Sedimentos cenozóicos

4.4.4.1 Sedimentos terciários

Recentemente, RICCOMINI (1989) considerou os sedimentos
cenozóicos que preenchem as bacias do Rift Continental do Sudeste do Brasil

como pertencentes a sistemas deposicionais diferenciados, subdivididos em três
seqüências, da base para o topo:

a. Grupo Taubaté, que na concepção de RICCOMINI (1989) compreende
as formações Resende, Tremembé e São Paulo, além do Basanito Casa de Pedra,

inter-relacionados e de idade paleogênica (FIGURAS 14 e 1 5).

A Formação Resende corresponde a um sistema de leques aluviais
associados à planície fluvial de rios entrelaçados, de idade oligocênica, com
sedimentacão representada por rochas rudáceas sustentadas por matriz lamítica e

conglomerados, com seixos e matacões nas porções proximais dos leques em

associação lateral e interdig¡tados com lamitos arenosos e níveis conglomeráticos
nas porções mais distais. Na planície fluvial predominam arenitos com estratos
cruzados em forma de lençol. Podem ocorrer crostas calcíticas (calcretes)

associadas aos lamitos (RICCOMINI 1989).
G radacionalmente, este sistema de leques aluviais passa para um

sistema lacustre, a Formação Tremembé, representado por pacotes rítmicos de

argilas verdes, maciças, com intercalacões tabulares e contínuas de calcários
dolomíticos, ritmitos formados por alternância de folhelhos e margas, aren¡tos
com estratos cruzados e arenitos arcoseanos conglomeráticos.

A Formação São Paulo corresponde a um sistema fluvial meandrante,
sobreposto aos leques aluviais e ao sistema lacustre. Este sistema é representado
por arenitos grossos, conglomeráticos, com granodecrescência ascendente até
siltitos e argilitos, correspondendo a depósitos de canais meandrantes, e arenitos
médios a grossos que gradam para o topo até s¡ltitos e argilitos, com estruturas
rítmicas e climbing ripples, associados com o rompimento de diques marginais

lcrevasse-spla y) e planícies de inundacão.

Estas três formacões guardam relações de transicão entre si,
representando, cada uma, mudanças no regime tectônico e paleocl¡mático
(RtccoMrNr 1989).

b. A Formação ltaquaqu ecetu ba, designada por COIMBRA et al. (1983),

de idade supostamente neogênica, encontra-se alojada, em contatos ora erosivos
ora tectônicos, sobre rochas do embasamento pré-cambriano e é representada por

um sistema fluvial entrelaçado lbraided) (FIGURAS 14 e 15).
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É composta por arenitos médios a grossos, mal selecionados,
arcoseanos, com níveis conglomeráticos. Apresenta estratificações cruzadas,
predominantemente acanalada, de médio porte (até 3m), e correspondem a barras

transversais (dunas subaquosas) de cristas sinuosas em rios entrelaçados.
c. A Formação Pindamonhangaba (RICCOMINI 1989) representa um

sistema f luvial meandrante, de idade neogênica a pleistocênica (FIGURAS 14 e

1 5), separada dos sistemas deposicionais mais antigos por uma importante
discordância basal bem marcada.

No geral a unidade apresenta um nível conglomerático basal, passando

acima para arenitos argilosos, grossos, mal selecionados, com estratos cruzados
tabulares de médio porte. Este conjunto, grada, por g ranodecresc ênc ia

ascendente, para areias argilosas, médias a finas e, no topo, para silt¡tos maciços
ou estratif¡cados. Estes sedimentos representariam a instalação de uma drenagem,
com depósitos típicos de canais fluviais meandrantes, onde os siltitos seriam

depósitos de transbordamentos em planícies de inundação ou de abandono dos

canais.

Tem-se ainda sedimentos arenosos conglomeráticos, com matr¡z

argilosa e m ega estrat¡f icações sigmoidais que gradam para siltitos e argilitos no

topo, representando rompimento de diques margin ais lcrevasse splayl .

O conjunto de sedimentos cenozóicos é cortado por estruturas
relacionadas a quatro s¡stemas principais de lineamentos de direções ENE a E-W,

NNW, NNE e WNW (LlU 1984, FRANCHITTO 1987 e RICCOMINI 1989), que são

caracterizadas por falhas de movimentacão predominantemente normal ou

reversa, de componentes direcional, dextral ou s¡nistral e situações intermediárias.
Além destas estruturas mais comuns, podem ser observadas algumas falhas de

empurrão, dobras e ju ntas,

As falhas de direcão ENE a E-W acompanham as antigas zonas de

cisalhamento do embasamento, no limite da borda norte das bacias, conferìndo a

estas seu formato alongado. As mov¡mentações são de caráter normal ou reverso,
transcorrente dextral ou sinistral e deslocamentos com componentes
intermediárias, podendo associar-se à estruturas em flôr positivas e negativas
(BrccoMrNr 1989).

As falhas do sistema NNE são, geralmente, oblíquas ao eixo das bacias,

compa rtimentando-as internamente. Possuem caráter predominantemente

transcorrente dextral, sendO também verificadas movimentacões normais e

reversas.

O sistema NNW é caracterizado por falhas ortogonais ao eixo da bacia,

controlando a Soleira de Arujá, com caráter predominantemente normal e
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transcorrente sinistral, podendo, no entanto, apresentar movimentações reversas

e transcorrentes dextrais.
As falhas do sistema WNW controlam aparentemente os altos

estruturais que compõem as soleiras de Oueluz e Flor¡ano-Barra Mansa
(RICCOMINI 1989). Este sistema apresenta movimentações normais e reversas.

As falhas de empurrão ocorrem localmente nas soleiras de Arujá, Oueluz

e Floriano-Barra Mansa, colocando blocos de rochas do embasamento sobre

sedimentos cenozóicos.
Além das falhas, podem ser observadas na região dobras em escala

mesoscópica e regional, sendo, dentre as primeiras, algumas provocadas por

arrasto de falhamentos. Ocorrem ainda famílias de juntas nos sedimentos.

4.4.4.2 Sedimentos pleistocênicos e holocênicos

Os sedimentos pleistocênicos e holocênicos apresentam distribuição
general¡zada em toda a área estudada (FIGURAS 1 3 e 14). Foram inicialmente
caracterizados em estudos desenvolvidos pelo IPT (1983), compreendendo
depósitos de tálus nas proximidades dos maciços alcalinos e junto às cristas
sustentadas por faixas de rochas silicificadas, além de aluviões rudáceos
derivados do retrabalhamento destes tálus, colúvios e complexos colúvio-aluviais
preenchendo alvéolos, aluviões subatuais, aluviões em várzeas atuais e depositos
aluviais dispostos sobre os níveis de baixos terracos, Este trabalho apresenta

ainda um primeiro quadro tentativo da relação entre estes depósitos.
Þosteriormente, MOURA & MEIS (1986) elaboraram uma coluna

estratigráf ica preliminar para a região de Bananal (SP), a qual poderia, segundo os

autores, ser estendida para grande parte do Vale do Rio Paraíba do Sul. A partir

destes estudos, MOURA & MELLO (1991) propuseram formalmente uma

classificacão com base na def inição de unidades aloestrat¡gráficas, sugerindo
nove aloformacões que representar¡am os depósitos quaternários na região
(FIGURA 16):

a, Alof ormacão Santa Vitória, de idade pleistocênica, compreendendo
os depósitos coluviais mais antigos;

b. Aloformação Rio do Bananal, de idade pleistocênica, correspondendo
também a depósitos coluviais, de grande espessura, em descontinuidade sobre os

depósitos da unidade anterior. O limite superior desta unidade é marcado por uma
f eicão pedogenét¡ca (pa leo- horizonte A);
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c. Aloformação Rio das Três Barras, de idade holocênica, com depósitos

interpretados como originados em paleolagos resultantes de represamentos locais

dos cursos f luviais;

d. Aloformação Cotiara, de idade holocênica, representada por

depósitos coluviais, evidenciando uma nova fase de retrabalhamento dos regolitos

e remodelamento das encostas;

e. Aloformação Rialto, de idade holocênica, representando níveis

superiores de terraços fluviais nos vales principais;

f. Aloformação Manso, de idade holocênica, reunindo depósitos aluviais

e de encostas interdigitados. A fácies Fazendinha representa os depósitos

coluviais, a fácies Campinho representa depósitos aluviais e, a Ouebra-Canto,

alúvio-coluviais. Correspondem ao nível superior de terraços fluviais em muitos

vales tributários das principais drenagens e parece registrar uma fase de grande

¡nstabil¡dade da paisagem, marcado por intensa atividade erosiva e entulhamento

generalizado de vales f luviais;

g. Aloformação Piracema, de idade holocênica, representando uma fase

de retrabalhamento de encostas, gerando novos depósitos coluviais;

h. Aloformação Resgate, de idade holocênica, representada por

depósitos fluviais meandrantes, correspondendo a uma fase de agradação dos

canais fluviais, documentada no nível intermediário dos terraços;

i. Aloformação Carrapato, correspondendo a depósitos coluviais,

representando uma fase recente de remodelamento das encostas, sendo o último

evento identificado a nível regional.

4.5 EVOLUCÃO GEOLÓGICA CENOZÓICA

A part¡r do Jurássico Superior, teriem ocorrido na área fenômenos

relacionados à Reativacão Wealdeniana (ALNjEIDA 19671 ou Sul-Atlantiana
(SCHOBBENHAUS e¡ al. 1981), ou ainda mais apropriadamente at¡vacão pós-

paleozóica (e.9. ALMEIDA & CARMEIRO 1989,, coincidente com a separacão

Brasil-África e abertura do Oceano Atlântico. O arqueamento crustal injcial é

sucedido pelo processo de rifteamento, com conseqÙente sedimentacão da Bacia

de Santos, acompanhado de magmat¡smo basáltrco, durante o Jurássico Superior

ao Cretáceo lnfer¡or (AMARAL et al. 1966), representado na área por intrusões de

diques básicos.

Com a acentuação dos movimentos vertica¡s opostos entre a região

cont¡nental emersa e a Bac¡a de Santos, ocorre'ia magmatismo alcalino e teriam
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sido originados grandes falhamentos normais que gerariam as Serras do Mar e da

Mantiqueira (ASMUS & FERRARI 1 978). Estes movimentos de caráter normal

estariam condicionados, em grande parte, por falhas pré-cambrianas e cambro-

ordovicianas, resultando num coniunto de blocos alongados segundo ENE,

escalonados, e basculados no sentido NNW (HASUI et al. 1978), formando hemi-

grabens, responsáveis pelo acúmulo de espessuras consideráveis de sedimentos,

depositados a partir do Paleógeno, em uma calha inicialmente contínua, ao

menos entre as áreas das atuais bacias de São Paulo e Volta Redenda (RICCOMINI

1 989).
RICCOMINI (1989) estabeleceu a seguinte cronologia regional dos

eventos mesozóico-cenozóicos da área (FIGURA 17):

- Fase extensional NNW-SSE inicial, de idade eocên ica-oligocên ica, com

a formacão da depressão original na forma de hemi-graben e o preenchimento

vulcano-sedimentar sintectônico (Grupo Taubaté), com a deposição das formações

Resende, Tremembé e São Paulo. Paralelamente, na região de Volta Resende

lGraben de Casa de Pedra), ocorreria a eclosão de derrames de rocha ultrabásica.

- Fase transcorrente sinistral de direção E-W, com extensão NW-SE e,

localmente, compressão NE-SW, provavelmente oligocênica. Os soerguimentos

das soleiras de Arulá, que separa as bacias de São Paulo e Taubaté, e de Oueluz,

separando as bacias de Taubaté e Resende, estariam associadas às zonas de

transpressão enquanto que em zonas de transtracão, localmente ter-se-ia a

instalação de bacias do tipo pull-apart, como é o caso da Formação

Itaquaquecetuba. Após este evento, ocorreria a implantação de um novo sistema

meandrante na Bacia de Taubaté (Formacão Pindamonhangaba) com idade

neogên ica a pleistocênica inferior.
- Fase transcorrente dextral de direcão E-W com compressão NW-SE,

pleistocênica superior a holocênica, gerando novos altos estruturais dentro das

bacias, além da Soleira de Floriano-Barra Mansa, separando as bacias de Resende

e Volta Redonda tFIGURA 1 7).

- Fase extensional NW(WNW)-SE(ESE), holocênica, afetando depósitos

de baixos terraços.
Segundo RICCOMINI (1989) o ,q//¡ Continental do Sudeste do Brasil,

pela sua localizacão, tenderia a sofrer os empuxos resultantes dos estados de

tensões nas bordas leste e oeste da Placa Sul-Americana, Mecanìsmos de

extensão e compressão seriam gerados como funcão da relação entre a deriva

para oeste da placa e a subducção a oeste,
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Na atualidade, estudos sismológicos e dados obtidos da análise de

breakouts de poços de petróleo, mostram um campo de esforços compressivos,

de direção E-W, novamente atribuídos à interação das placas Sul-Americana e de

Nazca (ASSUMPÇÃO 1 992).



CAPíTUIO 5

ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA

5.1 GENERALIDADES

A análise geomorfológica fo¡ executada visando a definição das

características gerais do relevo, como morfologia, rupturas de declive, anomalias
de drenagem, entre outras, na tentativa de relacioná-las com as estruturas
tectôn¡cas presentes e com possíveis estruturas neotectônicas.

Para tanto, foram analisados detalhadamente mapas de lineamentos
extraÍdos de imagens de satélite e tadar, mapa de gradiente hidráulico,
confeccionado segundo o método proposto por RODRIGUEZ (1993) e mapa de

superf Ícies de bases, segundo o mélodo de FILOSOFOV (1960 apud JAIM 1980], .

Os mapas de gradientes hidráulicos (ANEXO B) e superfícies de base
(ANEXO C) foram correlacionados ao mapa de lineamentos complementado de

FRANCHITTO (1989), sendo selecionados os lineamentos provavelmente
responsáveis pelo controle de algumas das formas das curvas e¡

conseqüentemente, das formas do relevo, visando a distinção de regiões passíveis

de terem sido afetadas por movimentações tectônicas recentes.

A análise conjunta destes mapas com o mapa geológico compilado e da

distribuição de sedimentos quaternários permitiu a seleção de áreas mais propícias

ao reg¡stro destas manifestacões, visando a coleta de dados estruturats em
posteriores etapas de campo,

5.2 DOMíNIOS GEOMORFOLÓGICOS

A confeccão de mapas de gradientes hidráulicos e superfícies de base
(ANEXOS B e C) permit¡u a individualização de dois grandes domínios
geomorfológicos principais, com características hidráulicas e de relevo distintas,
identificáveis nos dois mapas e altamente correlacionáveis: (a) o dominio norte,
correspondente à região da Serra da Mantiqueira e (b) o domínio sul,

correspondendo à região do Vale do Rio Paraíba do Sul.
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5.2.1 Domfnio norte

O domínio norte é caracterizado por altos valores de gradientes

hidráulicos e superfícies de base com curvas pouco espaçadas, correspondendo à

região da Serra da Mantiqueira. Os valores de gradientes hidráulicos são,

geralmente, maiores que 5 alcançando 25 e os de superfícies de base em torno de

700 a 1500 m.

Os valores de gradientes hidráulicos podem alcançar 30 em alguns

locais e até 40 no Maciço de ltatiaia e de Passa-Quatro. Da mesma forma, no

mapa de superfícies de base estes valores se apresentam crescentes em direÇão

ao norte da área, podendo ser superiores a 2.300 m nestes locais.

Por outro lado ocorrem áreas dentro deste domínio com valores de

gradientes hidráulicos e superfícies de base infer¡ores a 5 e 2OO m,

f espectivame nte, como no caso do extremo noroeste e leste da área de estudo.

O contato com o domínio sul se dá de forma brusca, com o

estreitamento do espaço entre as curvas de isovalores, onde os valores de

gradientes hidráulicos passam de 5 para 15 e os de superfícies de base de 600
para 700 m. Em alguns locais, como nas proximidades de Oueluz e Engenheiro

Passos, esta passagem é amenizada, com valores aumentando gradativamente em

curvas mais espaçadas.

No mapa de superfícies de base o contato entre os dois domínios pode

ser melhor visualizado e relacionado a tracos de f alhas de direção E-W (ENE-

WSW). Este lìmite, porém, é mascarado em vários locais por sobreposicão de

estruturas mais recentes {ANEXOS 2 e 3).

5.2.2 Domínio Sul

O domínio sul é caracterizado por valores de gradientes hidráulicos
geralmente em torno 5 e superfícies de base quase sempre em torno de 500 a

600 m, na forma de curvas bastante espaçadas, correspondente à região do Vale

do Rio Paraiba do Sul. Neste domínio, de baixos valores de gradientes hidráulicos,

ocorrem algumas porções que podem ser descritas como anômalas, onde estes

podem chegar até 10 ou mais de 1 5, como é o caso da área da Barragem do

Funil, ou ainda cair a menos de 1, como nas áreas da Cidade de Cruzeiro (SP) e a

leste de ltatiaia (RJ)

Neste domínio, as isolinhas de superfícies de base se comportam de

maneira mais homogênea, havendo porém locais onde estas se aproximam, com
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valores alcançando mais de 700 m, como é o caso da região a oeste da Cidade de

Silveiras (SP), ou cair a 400 m, como é o caso das proximidades das cidades de

Cruzeiro (SP) e ltatiaia (RJ).

No extremo sul da área, onde os valores de gradientes hidráulicos se

elevam a mais de 5 e os de superfícies de base a mais de 760 m, tem-se o início

da passagem para a Serra da Bocaina.

5.3 ÁREAS ANÔMAIAS

lnternamente aos dois grandes domínios geomorfológicos foram

individualizadas áreas consideradas anômalas, já que as características gerais das

curvas de gradientes hidráulicos e supefícies de base diferem das características

dos domínios onde estão inseridas.

No domínio norte foram assinalados blocos onde as isolinhas de

gradientes hidráulicos alcançam valores superiores a 30 e as de superfícies da

base valores superiores a 2300 m, correspondendo aos maciços de ltatiaia e

Passa-Ouatro. A compartimentação interna das curvas que definem estas áreas

anômalas estão correlacionadas a falhamentos de direÇão WNW a NNW e NE

(ANEXOS 2 e 3).

A região referente à Barragem do Funil constitui a porção mais anômala

em valores de gradientes hidráulicos do Vale do Rio Paraíba do Sul na área

estudada, com isol¡nhas acima de 10 podendo alcancar até 20 na passagem para

o domínio superior. Apresenta curvas pouco espacadas e corresponde ao degrau

reafeiçoado do Funil (SILVA et a/. 1993) (FIGURA 13).

Dentro desta porção são individualizados quatro núcleos. O superior,

entre as cidades de ltat¡a¡a e Engenheiro Passos (RJ), constitui uma zona de

transicão com valores de gradientes hìdráulicos crescentes em direção ao domínio

norte, onde alcança valores superiores a 20, O núc¡eo central da Barragem do

Funil alcança valores de gradientes hidráulicos superiores a 10 e o núcleo a

sudoeste deste último, valores próximos a 1O, bem como no núcleo pouco mais

afastado, ao norte da Cidade de Areias.

As isolinhas de superfíc¡es de base nesta porcão apresentam uma

anomalia pequena, com valores entre 440 a 540 m, pouco abaixo do normal.

Estas curvas, com formas concêntricas, apresentam-se também algo menos

espaçadas, com núcleos co rrelac ionáve is aos do mapa de gradientes hidráulicos'

Esta área é, no conjunto, balizada por falhamentos de direção E-W.

Lineamentos com esta direcão, em conjunto com estruturas de direcões NW e NE,

56



são responsáveis pela compartimentação da área nos quatro núcleos descritos

(ANEXOS 2 e 3).

Entre as cidades de Oueluz e Lavrinhas (SP) e também proximo à

Cruzeiro (SP), ocorrem outras áreas anômalas Com grad¡entes pouco superiores a

5, correspondendo ao degrau reafeiçoado de Oueluz (SILVA et al. 19931. A área é

balizada por falhas de direção E-W, NW e NE. Esta região é representada no mapa

de superfícies de base por curvas de 52O a 560 m, bastante espaçadas' Embora

não sejam evidenciadas anomalias de valores de superfícies de base, as formas

das curvas são claramente influenciadas por falhamentos, principalmente os de

direcão NW.

Esta porção da área é separada daquela correspondente à Barragem do

Funil, anteriormente descr¡ta, por uma região com baixos gradientes hidráulicos,

com valores inferiores a 2, que adentra até parte do domínio norte, na região de

Três Pinheiros - Barreirinhas, divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As

curvas parecem sofrêr influências de falhamentos NE no domínio sul e NNW na

porÇão que adentra o domínio norte (ANEXOS 2 e 3).

Esta porção é marcada no mapa de superfícies de base por uma

anomalia no domínio norte, com valores de isolinhas inf eriores a 600 m. Para sul,

esta área não mostra anomalias claramente corre lac ionáveis com o mapa de

gradientes hidráulicos, sendo porém visível a influência de falhamentos de

direções NE a NNE na forma das curvas. Segundo SILVA ef al. (1993]' ' esta região

corresponde aos compart¡mentos de colinas de Engenheiro Passos (ao norte) e de

Cruzeiro (ao sul) (FIGURA 1 3).

Dentro do compart¡mento de colinas de Cruzeiro ocorre outra área com

gradientes hidráulicos superiores a 5 a oeste da Cidade de Silveiras. No mapa de

superfícies de base, esta anomalia é marcada por curvas pouco espaçadas com

valores superiores a 800 m. Estas curvas são balizadas por falhas de direcão E-W.

Ainda como áreas anÔmalas, nas regiões das cidades de Cruzeìro {SP) e

Itatiaia (RJ), dentro do domínio sul, ocorrem porcões onde os valores de

gradientes hidráulicos e superfícies de base menores que 1 e 400 m,

respectivamente. Estas áreas correspondem a porções das bacias de Taubaté (a

oeste) e Resende (a leste), e são também balizadas por falhamentos de direção E-
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CAPíTULO 6

UNIDADES TITOESTRATIGRÁFICAS

6.1 GENERALIDADES

A área de estudos encerra rochas pertencentes ao embasamento pré-

cambriano, rochas magmáticas básicas juro-cretáceas, e ultrabásicas cretáceas,

sedimentos pertencentes às bacias cenozóicas de Taubaté e Resende e

sedimentos quaternários coluviais, colúvio-aluviais e aluviais. Dado o enfoque
deste trabalho, ênfase será dada aos depósitos quaternários.

O reconhecimento dos litot¡pos e relações geomorfológicas permitiu a

individualização de depósitos quaternários de tálus, depósitos aluviais de antigos
terraços do Rio Paraíba do Sul, depósitos coluviais e colúvio aluviais, aqui

designados de primeira geração, depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais,

aqui designados de segunda geração, e depósitos aluviais de baixos terraços e

várzeas atuais.

As localidades referidas neste estudo podem ser observadas no mapa

de afloramentos descr¡tos na área (ANEXO D) e no mapa de afloramentos
descritos na região de Bananal e Resende (FIGURA 18).

6.2 UNIDADES PRÉ-OUATERNÁRIAS

6,2. 1 Rochas pré-cenozóicas

Como rochas pertencentes ao embasamento pré-cambriano ocorrem

xistos, gnaisses bandados, quartzitos, migmatitos, milonitos, m ilonito-g naisses,

gnaisses graníticos e granitóides orientados.

As rochas do embasamento são freqüentementes cortadas por intrusões
de diabásio na forma de diques, com idades entre o Jurássico Superior e o

Cretáceo lnf erior (AMARAL e¿ a/. 1 966).
Ocorrem ainda rochas alcalinas, na forma de grandes maciços (ltatia¡a e

Passa-Ouatro)/ presentes na porção norte da área, bem como diques de igual

composicão, cortando os macicos e nas proximidades destes (FIGURA 19). A

idade obtida para estas rochas está siluada entre o final do Cretáceo e o início do

Terciário (AMARAL et al. 1967 e LAUAR 1988).
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FIGURA 1 I - Mapa de localidades descritas na_ região de Bananal (BA-01 a BA-14)
e Résen¿o (SO-005, 50-006 e SO-025 a SO-035). 1- Principais drenagens; 2-
locaiidades inR- Arapeí, BA- Bananal, BM- Barra Mansa, RE- Resende, Rl- Rialto);
3- estradas; 4- localidades descr¡tas.
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6.2.2 Sedimentos terciários

Sedimentos terciários pertencentes à Formação Resende ocorrem a

oeste e leste da área de estudos, nas porções correspondentes às bacias de

Taubaté e Resende, respectivamente. Estes depósitos tem origem relacionada a

um sistema de leques aluviais, distinguindo-se, na região, fácies correspondendes

às porções proximais e distais destes leques.

Não raramente, os sedimentos da FormaÇão Resende apresentam-se

como manchas isoladas, em meio às rochas do embasamento pré-cambriano da

Soleira de Oueluz, como nas localidades SO-023, SO-O48, SO-O51 e SO-O54.

Em porções proximais do sistema de leques aluviais, a Formacão

Resende é representada, na ea de estudos, por paraconglomerados polimíticos,

sustentados por lamito arenoso, com seixos, calhaus e matacões, angulosos a

subanglosos, de rochas do embasamento (FIGURA 20). Nas proximidades dos

macicos de ltatiaia e Passa-Ouatro ocorrem como paraconglomerados

oligomíticos, com seixos a matacões de rochas alcalinas.

Nas porçöes distais dos leques aluviais os sedimentos predominantes

são lamitos esverdeados, argilo-arenosos, com grânulos e seixos angulosos a

subangulosos de quartzo, feldspato e rochas do embasamento, Nestas porções

podem ainda ocorrer conglomerados polimíticos, arenosos, com seixos e calhaus

de rochas do embasamento'.

Por vezes, corpos tabulares cent¡métricos a métricos, compostos por

areias médias a grossas e níveis conglomeráticos, apresentam estratos cruzados

tabulares ou acanalados, indicando retrabalhamento fluvial dos leques aluviais em

planície aluvial de rios entrelaçados (FIGURA 21 ).

Ao conjunto de sedimentos da Formação Resende foi atribuído idade

Oligocênica, a partir de análises palinológicas executadas na microflora de

Resende (LIMA & AMADOR 1985).
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FIGURA 19 - Diques de rochas alcalinas, de
composicão no Macico Alcalino de ltatiaia.
próximo ao Abrigo Rebouças, local SO-042.

direção ENE, cortando
Corte na estrada Para

6l

rochas de igual
as Prateleiras,



FIGURA 20 - Rocha conglomerática com matriz lamÍtica das porções proximais de
leques aluviais no pacot-e inferior, recoberto por sedimentos arenosos referentes
às'porções distais. Corte em estrada secundária de Cruzeiro a Pinheiros, local SO-
055.

FIGURA 21 - Sedimentos essencialmente arenosos das porções distais de leques
aluviais, apresentando estratificações cruzadas tabulares de pequeno^ porte,
intercalados com pacotes tabulares síltico-arenosos. Corte na estrada de Cruzeiro
a Lavrinhas, próxima à área urbana de Cruzeiro, local 50-096.
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6,3 UNIDADES OUATERNÁRIAS

Os sedimentos quaternários da região de Cruze¡ro-ltatiaia são

representados por: 1l depósitos de tálus, às faldas dos maciços de ltatiaia e

Passa-Ouatro, 2) depósitos aluviais de antigos terraços do Rio Paraíba do Sul, 3)

depósitos coluviais e colúvio-aluviais de primeira geração, em interfluvios e médias

encostas, 4) depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais entulhando cabeceiras

de drenagens, em baixas encostas e vales fluviais e 5) depósitos aluviais de

baixos terraços e várzeas atuais,

6.3.1 Depósitos de tálus

Os depósitos de tálus podem ser observados na paisagem como

extensas rampas de material rudáceo nas bordas dos maciços alcalinos de ltatiaia

e Passa-Ouatro, submetidos atualmente a entalhamento pela rede de drenagens

(FIGURA 22}.
Estes depósitos são caracterizados pela má seleção e constituídos por

seixos a blocos de rochas alcalinas, estes ating¡ndo até mais de 5 metros de eixo

maior, em meio a matr¡z lamosa de argila contendo areia e grânulos e

apresentando estrutura maciça (FIGURA 23 e 24l'.

6.3.2 Depósitos aluviais de antigos terraços do Rio Paraíba do Sul

Os depósitos aluviais mais antigos da área estudada são representados
por terraços ao longo do Rio Paraíba do Sul e, com menor expressão, em alguns

de seus afluentes principais. Estes depósitos ocorrem localmente na forma de

pequenos grabens, tectonicamente embutidos em rochas do embasamento pré-

cambriano, como nas localidades SO-047 e SO-229, com contato basal erosivo.

Os sedimentos destes terraços, bem expostos nas localidades SO-047,

SO-077, S0-084 e SO-229, entre outras, são representados por conglomerados
pol¡míticos, com seixos a matacões subarredondados a arredondados de quartzo,

rochas do embasamento e rochas alcalinas, com arcabouço composto por areia

grossa e grânulos de quartzo, em matriz lamosa, e apresentando estrutura macica
(FIGURAS 25 e 26l,.
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FIGURA 22 - Vista
Alcalino de Passa
so-062.

geral da morfologia dos depósitos de tálus_ próximos ao Maciço
Õuatro. Corte na estrada de Pinheiros a Capela do Jacu, local

¡¡

FIGURA 23 - Depósitos de tálus nas proximidades do Maciço Alcalino de ltatiaia,
apresentando seixos, calhaus e matacões de rochas alcalinas em meio a matriz
sitica arenosa. Corte a noroeste da cidade de ltatiaia, na estrada para o Parque
Nacional de ltatiaia, local SO-211. 
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FIGURA 24 - Detalhe das características dos sedimentos dos depósitos de tálus da
figura anterior.

FIGURA 25 - Conglomerado fluvial de depósitos aluviais de antigos terraços
Rio Paraíba do Sù, constituído por seixos a matacões de quartzo, rochas
embasamento pré-cambriano e rôchas alcalinas com matriz arenosa. Corte
rodovia BR-1 16, próximo à divisa interestadual SP/RJ, local SO-047.
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FIGURA 26 - Conglomerado fluvial de depósitos aluviais de antigos terracos do
Rio Paraíba do Sul,-com características semelhantes ao descrito na figura anterior.
Corte na estrada para Lavrinhas, local SO-229.
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lntercalados e predominando em direção ao topo ocorrem pacotes de

espessuras decimétricas de areia grossa com grânulos e pequenos seixos

subarredondados de quartzo e rochas alcalinas. Nestas porções mais arenosas

podem ser observados estratos cruzados de baixo ângulo que, na localidade SO-

047, indicam paleocorrente para leste, coincidente com o sent¡do atual da

corrente do Rio Paraíba do Sul (FIGURA 27).

Sobre os depós¡tos de terraços ocorre localmente um pacote de lamitos

cinza-esve rd eados, argilo-are nosos, com grânulos de quartzo e feldspato (local

SO-O47). Estes sedimentos podem ating¡r espessuras superiores a 30 m,

preservadas devido ao seu embutimento tectônico (local SO-045) (FIGURA 28)

Apresentam-se muito alterados e pacotes similares ocorrem na localidade SO-020,

entre outras.

6.3.3 Depósitos coluviais e colúvio-aluviais de ptimeira geração

Depósitos coluviais e colúvio-aluviais de primeira geração ocorrem

generalizadamente em toda a área de estudos, embora de forma descontínua' Os

depósitos coluviais estão situados quase sempre em posição de interflÚvio,

encostas de morros e cabeceiras de drenagens e os colúv io-a luvia is em baixas

encostas sofrendo influênc¡as dos processos erosivos atuantes nos vales.

Os depósitos coluviais são representados, na área de estudos, por

pacotes lateralmente descontínuos, com espessuras de até 3 m. São

ca ra cte risticame nte compostos por material argilo-arenoso a areno-argiloso, mal

selecionado, de cor amarelada, com grânulos e seixos de quartzo angulosos a

subanguìosos e estrutura macica (FIGURA 28). Não raramente podem ser

observadas linhas de seixos em posições basais ou intermediárias.

Os depósitos colúvio-aluviais observados ocorrem geralmente em

continuidade com os depósitos coluviais e são caracterizados por incipiente

estruturação interna nos sedìmentos, com menores quantidades de argila, maior

selecão dos grãos e, por vezes, tênues estratificações cruzadas tabulares.

Estes depósitos coluviais foram relacionados, por suas características

físicas e distribuição espacial, aos depósitos da Aloformação Cotiara, definida na

região de Bananal por MOURA & MELLO (1991), e presente nas localidades BA-

01 e BA-08 (FIGURA 18).
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FIGURA 27 - Porções mais arenosas intercaladas
antigos terraços do Rio Paraíba do Sul descritos
estratificações cruzadas tabulares de baixo ângulo.

em
na

conglomerados fluviais de
FIGURA 25, aPresentando

FIGURA 28 - Características
com linha de seixos na base.
estrada de Silveiras a Oueluz,

gerais dos depósitos coluviais de
Notar falha deslocando a linha de
local SO-188.
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6.3.4 Depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais de segunda geração

Depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais ocorrem interdigitados e

de maneira relativamente contínua em encostas e preenchendo os vales das

principais drenagens na área de estudos. Estes depósitos são distinguidos na

paisagem como rampas suaves que, a part¡r das encostas gradam para extensos

níveis de terraços colmatando os vales (FIGURA 29).

Os sedimentos que compõem os depósitos coluviais de segunda
geração distinguem-se dos de primeira pela sua posicão em meias a baixas

encostas e pela continuidade com extensos depósitos aluviais.

São litologicamente compostos por pacotes de até 3 m de espessura de

areias-argilosas avermelhadas, com grânulos angulosos a subangulosos de quartzo

e estrutrrra macica. Nas porcões basais podem ocorrer linhas de seixos de quartzo

subanguloso. Nas porcões próximas aos vales estes sedimentos sof rem

gradativamente influência de processos fluviais.
Os sedimentos que compõem os depósitos coluvio-aluviais são

representados por pacotes areno-argilosos, micáceos, com grânulos de quartzo e

feldspato, intercaladas com camadas centimétricas de areia fina siltosa, atingindo
até 4 m de espessura. Podem ocorrer níveis centimétr¡cos a decimétricos de

areias médias a grossas, por vezes conglomeráticas, na f orma de extensas
camadas tabulares contínuas, onde, por vezes, podem ser observadas
estratificacões cruzadas tabulares de baixo ângulo.

Na localidade SO- 1 61 ocorre, na base do pacote, um nível com

aproximadamente 1m de espessura, de argila siltosa com grãos de areia

dispersos, de coloracão cinza escura, rica em matéria orgânica, incluindo
f ragmentos milirnétricos de carvão, do qual f oranr coletadas anrostras para

datacão pelo método 14C (FIGURA 30).Trata-se de um provável nível de

paleossolo.

Os depósitos aluviais ocorrem entulhando os vales das principais

drenagens da área e seus tributários e são expressos na paisagem sob a forma de

terracos. Estes sedimentos são geralmente compostos por pacotes

conglomeráticos na base, geralmente ortoconglomerados de espessura métrica
oorìtendo seixos, calhaus e matacões subarredondados, compostos
litologicamente por rochas do embasamento e dos macicos alcalinos, em meio a

areia grossa com grânulos. Ouando nas proximidades dos macicos alcalinos de

Itatiaia e Passa-Ouatro, estes conglomerados podem ser oligomíticos,
Freqüentemente ocorrem seixos imbricados, indicando sentidos de paleocorrentes

sempre concordantes com os atuais (FIGURA 31).
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FIGURA 29 - Morfologia dos depósitos
Estrada de Bananal a Rialto, local BA-05.

colúvio-aluviais tde segunda geração.

FIGURA 3O - Sedimentos argilo-arenosos com intercalação
tablar (indicada pelo martelo), de depósitos colúvio-aluviais
corn nível de paleossolo na base do afloramento. Corte em
partir da estrada de Oueluz a Areias, local SO-161.
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FIGURA 31 - Corte na margem do Rio do Jacú mostrando forte imbricação
seixos e com sent¡do de palõocorrente concordante com a atual, local SO-100.



Para o topo, estes sedimentos gradam para pacotes decimétricos a

métricos de areias conglomeráticas, com grânulos e seixos de rochas do

embasamento pré-cambriano e rochas alcalinas. As estruturas podem ser maciças

ou com estratificaÇões plano-paralelas ou cruzadas tabulares de baixo ângulo.

lntercalados, ocorrem camadas tabulares, geralmente de espessufas

decimétricas, de areia média a grossa, por vezes com grânulos de quartzo,

apresentando estratificações cruzadas tabulares de baixo ângulo, bem

desenvolvidas.

Na localidade SO-032 (FIGURA 32) foram descr¡tos pacotes de até 10

m de espessura destes depósitos aluviais. Ocorrem como camadas contínuas, de

espessuras dec¡métricas, compostas por areia médias a grossas, com grânulos e,

localmente, pequenos seixos dispersos. lntercalados ocorrem níveis de espessuras

centiméticas de areias conglomeráticas, níveis de paraconglomerados ou ainda

níveis centimétricos de areia f ina com quantidades variáveis de silte, O seixos

presentes em todos os litotipos são compostos por quartzo, rochas do

embasamento e rochas alcalinas.

Nas porções arenosas e conglomeráticas, as estrat¡ficações cruzadas

tabulares e acanaladas são bem desenvolvidas.

Depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais, com estas mesmas

características físicas e espaciais, foram observadas na região de Bananal, nos

locais BA-01, BA-O3, BA-08 e BA-012, entre outros, tendo sido incluídos por

MELLO (1992) na Aloformacão Manso (FIGURA 33).

6.3.5 Depósitos aluviais em baixos terraços e várzeas

Os depósitos aluvìaìs em baixos terraços e várzeas estão associados ao

Rio Paraíba do Sul e seus afluentes principais, sendo formados atualmente,

principalmente pela migração dos canais das drenagens e alargamento do leito

fluvial. São const¡tuídos por depósitos incoesos de cascalhos, areias médias e

grossas, e areias síltìcas. Nas várzeas a sedimentaÇão é essencialmente síltica e

argilosa.
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FIGURA 32 Sedimentos arenosos com grânulos e pequenos selxos,
apresentando estratos cruzados tabulares e acanalados, referentes aos depósitos
aiuviais de segunda geração. Corte na margem direita do Rio Sesmaria, ao sul da

Cidade de Resende, local SO-032.
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FIGURA 33 - Caracterfst¡cas gerais dos depósitos coluviais, coltlvio-aluviais e
aluviais da Aloformação Manso na região de Bananal. Corte nas proximidades da
estrada de Bananal a Barra Mansa, no bairro Cotiara, Barra Mansa, local BA-08.
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6.4 COLUNA LITOESTRATIGRÁFICA

O reconhecimento da litoestratig raf ¡a dos depósitos quaternár¡os foi

dificultada sobretudo pela sua descontinuidade espacial e pela escassez de

materia¡s datáveis, o que limitou as correlações estrat¡gráficas.

Visando a melhor caracterização litoestrat¡g ráfica e cronológica do

Ouaternário na á¡ea de estudos, procurou-se verificar a eventual correlacão destes

depósitos com aqueles descritos na vizinha região de Bananal (BA-O1 a BA-14)
(FIGURA 18), cuja coluna a loestratig ráf ¡ca já está razoavelmente bem

estabelecida, amparada em seçôes detalhadas e idades obtidas pelo método 14C

(MOURA & MELLO 1991, MELLO 1992) (FIGURA 16),

É ¡mportante ressaltar que esta correlação é tentativa, vislo que, apesar

das aloformações definidas na região de Bananal e os depósitos descritos na área

de estudos pertencerem regionalmente à bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul,

e apresentarem notáveis similaridades, podem ter ocorrido variações nos níveis de

bases locais, acarretando diferenças significativas na sedimentação.

No local SO-161 (ANEXO D) foram coletadas amostras de um nível de

paleossolo, rico em matér¡a orgânica, em depósito correlac¡onável à Aloformação

Manso, sendo este o único material datável encontrado na área de estudos para

obtenção de idade pelo método 14C, ainda não concluída (FIGURA 34). De posse

da idade, a correlação deste depósito com aqueles datados por MOURA & MELLO

(1991) e MELLO (1992) poderá ser efetuada de modo mais conclusivo.

6.4. 1 Depósitos pleistocênicos

Dentro das unidades pleistocênicas foram incluídos os depósitos de

tálus associados aos macicos alcalinos de ltatiaia e Passa-Ouatro, os depósitos

aluviais de antigos terracos do Rio Paraíba do Sul, além dos pacotes de lamitos

que, por vezes, recobrem estes últimos.

Os depósitos de tálus são encontrados com contatos erosivos sobre

rochas do embasamento, tendo sua origem ligada a movimentos de massa nas

bordas dos macicos alca linos.

Os depósitos aluviais de antigos terraços do Rio Paraíba do Sul

ocorrem sempre nas prox¡midades do atual curso deste rio, com contatos erosivos

ou tectônicos com rochas do embasamento.

j:
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FIGURA 34 - Sedimentos colúvio-aluviais com provável nível de paleossolo
próximo à base do pacote. Corte em estrada secundária a partir da estrada de

Oueluz a Areias. local SO-161,
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No local SO-229 rochas conglomeráticas dos antigos terraços do Rio

Paraíba do Sul são recobertos por depósitos colúvio-aluviais de primeira geração,

por meio de um contato erosivo.

No local SO-047, estes depósitos de terraços estão embutidos

tectonicamente entre rochas do embasamento, sob a forma de graben, recobertos

por pacote decimétrico de lamitos c¡nza-esverd eados ' Estes lamitos foram

correlacionados àqueles observados no local SO-045, também embutidos

tectonicamente em rochas do embasamento, em um graben com 30m de

espessura de sedimentos. Na localidade 50-046 rochas do embasamento pré-

cambriano cavalgam sedimentos lamíticos muito alterados, provavelmente

também pertencentes a esta unidade.

Os depósitos de terraços e os lamitos sobrepostos apresentam área de

ocorrência restrita, estando sua preservação quase sempre ligada ao embutimento

lectônico. Neles não foram obtidas quaisquer idades absolutas nem efetuadas

correlacões com a área de Bananal. Sua inclusão na base da coluna foi efetuada

de forma tentativa a partir das relações que guardam com os outros depósitos.

6.4.2 Depósitos holocênicos

No conjunto dos depósitos holocênicos foram enquadrados os

sedimentos coluviais e colúvio-aluvìais de primeira geração, os sedimentos

coluviais, colúvio-aluviais e aluviais de segunda geracão e os sedimentos aluviais

atuais de baixos terraços e várzeas.

Os depósitos coluviais e colúvio-aluviais de primeira getação ocorrem de

forma generalizada mas descontinua em toda a área de estudos. Eles encontram'

se sobrepostos às rochas do embasamento pré-cambriano, aos sedimentos

terciários e aos antigos terraços do Rio Paraíba do Sul, com contatos geralmente

erosivos, por vezes tectônicos. Foram correlacionados aos depósitos da

Aloformacão Cotiara, conforme designação de MOURA & MELLO (1991), tidos

como holocênicos a partir de datações 14C realizadas em níveis de paleossolos do

topo da unidade subjacente (Alof ormação Rio do Bananal), que f orneceram ¡dades

de 9,800 anos A.P.

Depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluvias de segunda geração

entulham cabeceiras de drenagens e vales fluviais das principais drenagens da

região. Guardam relações de contatos erosivos e tectônico com rochas do

embasamento e discordâncias erosivas com os depósitos subjacentes'
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Na região de Bananal foram observados depósitos com as mesmas

caracterÍsticas litológicas e distr¡buição espacial, designados por MOURA &
MELLO (1991) como Aloformação Manso. Estes depósitos forneceram idades

radiométricas C14, a partir de um nível de paleossolo da porção inferior dos

depósitos colúvio-aluviais, de 8.500 anos A.P. (C.L. Mello, informação verbal).

Os sedimentos mais recentes observados compreendem depósitos

atuais de baixos terraços e várzeas, constituindo-se de materiais incoesos de

barras e fundos de canais, em vales fluviais, e sedimentos pelíticos em várzeas,

ainda em desenvolvimento,
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CAPíTUtO 7

GEOLOGIA ESTRUTURAT

7.1 GENERAIIDADES

Os estudos de geologia estrutural na área de estudos foram dirigidos no

sentido da caracterização das estruturas neotectônicas bem como de seus

cond¡cionantes estruturais antigos.
Os dados foram coletados tanto em sedimentos quaternários como em

rochas do embasamento pré-cambriano, rochas dos maciços alcalinos de ltatiaia e

Passa-Ouatro e sedimentos terciários das bacias de Taubaté e Resende.

Durante as etapas de campo procurou-se, após o direcionamento

efetuado pela análise dos mapas morfométricos, estabelecer a cronologia relativa

de geração das estruturas, seguindo os critérios de ANGELIER et al. 119851,

BERGERAT (1987) e RICCOMINI (1989), entre outros. Estes levam em conta,
principalmente, o deslocamento de uma estrutura por outra, superposição de

estrias e formação de degraus em planos de falhas. A cronologia das estruturas

observadas em sedimentos quaternários teve também como suporte fundamental

a estratigrafia destes depósitos.

Após a coleta, os dados referente às falhas e respectivas estrias de

atrito foram tratados em gabinete, seguindo os métodos de ARTHAUD (1969),

ANGELIER & MECHLER (19771 e ANGELIER (1979).

A aplicação do método de ANGELIER & MECHLER (1977) visou a

obtencão das direções dos eixos principais de encurtamento e extensão, a partir

de planos de falhas e estrias, estas representando as componentes do esforço

cisalhante geradas sobre os planos de falhas. Segundo este método, para cada

plano de falha e respectiva estria, é construído um plano auxiliar, ortogonal ao

plano de falha e à estria. Estes planos definem quatro diedros retos, dois em

extensão e dois em compressão, opostos, em funcão do sentido do deslocamento

ao longo da f alha (FIGURA 35). Estes diedros são somados, sendo a área de maior

coincidência de diedros compressivos, as de maior probabilidade de conter o

esforço máximo compressivo (o1) e as de maior coincidênc¡a de diedros

distensivos, as de maior probabilidade de conter o esforço máximo distensivo (o

3) {FTGURA 36).
O tratamento dos dados segundo o método de ARTHAUD (1969) visou

a definição dos eixos de strain (X, Y e Z, sendo X>Y>Z) a partir de planos de

movimento. Estes são traçados ortogonalmente aos planos de falha e contêm,
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além dos pólos destes últ¡mos, suas estrias. Por sua vez' os pólos dos planos de

movimento são unidos, por meio de uma guirlanda, em um círculo máximo. O pólo

deste último plano corresponderá a um dos eixos principais de strain, de acordo

com o caráter das falhas anal¡sadas. Os outros dois eixos colocar-se-ão a 90o

deste, sobre o círculo máximo do plano deste pólo (FIGURA 37)' Em função do

caráter das falhas, são deduzidas as posições relativas de X, Y e Z.

Dados referentes a famílias de iuntas que apresentam direções

sistemáticas a nível regional vêm também se mostrando como ferramentas úteis

para a definição de seus campos de esforços geradores (e.9. HANCOCK &

ENGELDER 1989, CRESPO & GOMEZ 1993).

As famílias de juntas observadas ocorrem como juntas de extensão ou

como juntas de cisalhamento. No primeiro caso, o eixo de extensão máx¡ma, 03,

se orienta perpendicularmente ao plano da estrutura. AS iuntas de cisalhamento

ocorrem como famílias conjugadas com esforço principal máximo compressivo, o
1, localizâdo na b¡ssetriz do ângulo agudo destes planos.

7.2 ESTRUTURAS TECTONICAS

Foram observadas, em toda a área de estudos, estruturas teclônicas

afetando rochas do embasamento pré-cambriano, rochas dos macicos alcalinos de

Itatiaia e Passa-Ouatro, sedimentos cenozóicos das bacias de Taubaté e Resende

e sedimentos quaternários.

Estas estruturas ocorrem na forma de foliações metamórf¡cas, dobras,

lineacões, falhas com movimentações diversas e juntas. Ênfase será dada às

estruturas cenozóicas de caráter rúptil.

As localidades aqui referidas dizem respeito àquelas Iocalizadas no

mapa de af loramentos descritos no ANEXO D e da FIGURA 18'

7.2.1 Foliações

Foliações metamórficas ocorrem na quase totalidade das rochas do

embasamento pré-cambriano, por vezes de modo incipiente, mas quase sempfe

bem marcadas e com planos bem definidos,

A direção NE a ENE dos planos de foliação é bastante pers¡stente em

toda a área, com mergulhos que variam de 30 a 600, por vezes superiores a 80o,

para SE e NW (FIGURA 38).
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FIGURA 35 - Conceitação de diedros retos' A- Esquema de diedros retos em uma
falha em bloco diagrama; o plano auxiliar é perpendicular à falha e à estria; B-
projeção estereográÍica; C- diedros retos para uma falha normal, D- diedros retos
parã uma falha reversa. Extraído de VICENTE et al' '1992), p.8.
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FIGURA 36 - Princípio básico do método dos diedros retos. Extraído de ANGELIER
& MECHLER (9771, P. 1311.

FTGURA 37 - Princípio básico do método de ARTHAUD (1969), A partir de 4
falhas (F1 a F4l e iespectivas estrias (S1 a 54) são construídos 4 planos de
movimentos (M 1 a M4i, ortogonais às f alhas e contendo as respectivas- 

. 
estrias '

pelos pólos dos panos de movlmento é traçada uma guirla.nda, _sg1do o pólo desta
uma dãs direçõeb principais, Extraído de ARTHAUD (1969), p. 730.
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FIGURA 38 - Pólos de planos de foliações em rochas do embasamento pré--

cambriano. Diagrama Schmidt-Lambert, hemisfério inferior, de referência, 122
dados,
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Estas descont¡n uidad es planares correspondem em parte à foliação

cataclástica de antigas zonas de cisalhamento e serviram como direções principais

para a instalação de falhas de reat¡vações posteriores, incluindo as cenozóicas,

além de alojarem diques de rochas ultrabásicas e alcalinas cretáceas'

7 .2.2 Falhas cenozóicas

Falhas cenozóicas ocorrem comumente em toda a área de estudos,

afetando desde rochas do embasamento pré-cambriano até sedimentos

quaternários.

Ouatro sistemas principais de estruturas, iá caracterizados

anteriormente (e.9. LIU 1984, FRANCHITTO 1987 e RICCOMINI 1989), puderam

ser identificados, com direções ENE (NE-ENE), WNW (NW-WNW), NNE e NNW.

As movimentações ao longo destas estruturas podem ter caráter essencialmente

normal ou reverso, transcorrente dextral ou sinistral, ou ainda componentes

intermediários entre estes. Bastante expressivas são também falhas de empurrão

de baixo ângulo que ocorrem localmente.

As falhas de direção NE a ENE seguem as direções das foliacões e de

antigas zonas de cisalhamento reativadas durante o cenozóico.

Estas estrutufas possuem movimentações ora normais ou reversas

(locais SO-0O4 e SO-136), ora transcorrentes dextrais ou sinistrais, por vezes com

movimentações oblíquas,

As falhas de direção ENE afetam de maneira expressiva os sedimentos

quaternárìos e são as iesponsáveis pela formacão de grabens (SO-045, SO-047 e

SO-229, ANEXO D; BA-03 e BA-10, FIGURA 16), além de deslocarem linhas de

seixos de depósitos coluviais (SO-033 e SO-188), As movimentacões ao longo

destas estruturas possuem componentes principais normais e transcorrentes

sinistrais, ocorrendo, geralmente, como reat¡vações de falhas mais ant¡gas.

As falhas com direção NW a WNW possuem movimentacões quase

sempre transcorrentes dextrais ou sinistrais (local SO-040), por vezes normaìs

(50-046) ou com componentes intermediários. As movimentações transcorrentes

dextrais e sinistrais são bem marcadas em rochas do Maciço Alcalino de ltat¡aia.

As falhas de direção NNE ocorrem com movimentações principais

sinistrais, com componentes normais ou reversas {local S0-009} e, por vezes,

com movimentacões principais normais ou reversas com componentes dextrais ou
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sinistrais (local SO-OO1 ). Falhas com esta direção são responsáveis pelo

deslocamento de diques cretáceos (FIGURA 39).

As falhas de direção NNW apresentam movimentações

pref erencialmente transcorrentes sinistrais (SO-O37 e SQ-21 3) ou normais (SO-

45) e, subordinadamente, transcorrentes dextrais ou reversas (SO-037),

ocorrendo, por vezes, deslocamentos intermediários. Esta direção de falhas é,

juntamente com a ENE, responsável pela colocação de sed¡mentos quaternários

entre rochas do embasamento e pelo deslocamento de diques cretáceos.

Em alguns locais da área de estudos foram observadas falhas de

empurrão ou direcionais de baixo ângulo, com superfícies bastante irregulares.

Estas estruturas podem alojar-se apenas em rochas do embasamento ou serem

responsáveis pela colocação tectônica destas sobre sedimentos cenozóicos
(FTGURA 40).

7.2.3 Juntas

Foram tomadas aproximadamente mil medidas de juntas em rochas do

embasamento, rochas alcalinas, sedimentos terc¡ár¡os e sedimentos quaternários.

Aproximadamente 80% destas estruturas foram coletadas exclusivamente em

depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais quaternários.

Os planos de juntas em rochas do embasamento conferem uma direção

principal NE a ENE, seguindo a imposìcão das direcões de foliacões e ant¡gas

estruturas do embasamento, ocorrendo subordinadamente direcões NNW a NW

(locais SO-035, SO-038, SO-041 e SO-095).

Juntas em sedimentos quaternários ocorrem generalizadamente em toda

a área de estudos, afetando os depósitos coluviais e colúvio-aluviais de primeira

geracão e os coluviais, colúvio-aluviais e aluviais de segunda geração (locais SO^

025, SO-073, SO-112, SO-133, SO-'1 47, SO-171, SO-200, entre outros). Estas

estruturas foram também identificadas em depósitos da região de Bananal (BA-01,

BA-03 e BA-13) (FIGURAS 41 e 42).

caracte risticam e nte, estas estruturas ocorrem na forma de juntas de

cisalharnento, com famílias conjugadas de direções ENE a NE e WNW a NW,

notavelmente pefsistentes em toda a área de estudos. Mais raramente ocorrem
juntas de extensão com direções N-S e E-W. São geralmente verticalizadas, com

espaçamento decimétrico a métrico, em ambos os casos.
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FIGURA 39 - Diques básicos
deslocados por falhas de direcão
Rochas aflorantes no leito do Rio
o37.

em rochas do embasamerìto pré-canrbriano
NNE com movimentacão transcorrente sinistral.
Bonito, a norte da Cidade de ltatiaia, local SO
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FIGURA 40 - Bloco
secJimentos lamíticos

de rochas do embasamento pré-cambriano
pleistocênicos, Estrada das Estâncias, local
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FIGURA 41 - Depósito coluvial de primeira geração afetado por família de juntas
sbverticais, com direções ENE e WNW. Corte em estrada não pavimentada a NNW
da Cidade de Silveiras, local SO-196.

FIGURA 42 - Depósito coluvial da Aloformação Manso afetado por família de
juntas subverticais, de direções NE e NW, na região de Bananal. Corte na estrada
de Bananal a Rialto, local BA-01 .
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7.3 CRONOTOGIA DOS EVENTOS E CAMPOS DE TENSÕES ASSOCIADOS

Os dados estruturais foram tratados em gabinete segundo os métodos
de ARTHAUD (1969), ANGELIER & MECHLER (19771 e ANGELIER (1979) visando
a obtenção dos campos de esforços geradores dos pares falha/estria.

Os diagramas obt¡dos, com atitudes de falhas e juntas, bem como com
os respectivos campos de tensões estão representados no ANEXO E, tendo sido
selec¡onados os mais representativos para ilustação no texto.

As movimentações observadas ao longo das falhas, bem como os
campos de tensões geradores destas, necessitam de diferentes regimes de
esforços para sua compreensão. Assim, de posse dos estereogramas obt¡dos em
conjunto com a cronologia relativa das estrutras, observada em algumas
localidades descritas, e somado à estratigraf¡a dos depósitos quaternários foi
possível a distinção de cinco fases, cada qual com regime de esforcos específico,
atuantes na área durante o cenozóico.

Em um primeiro conjunto os campos obtidos devem-se a estruturas de
direções pref erenc¡almente ENE, localmente WNW, com movimentacões
essencialmente normais, estruturas estas formadas provavelmente a partir de
reativacões das antigas zonas de cisalhamento do embasamento. Os campos de

esforços obtidos forneceram eixo de extensão máxima orientado horizontalmente,
segundo NNW-SSE, com o1 vertical (FIGURA 43).

O conjunto posterior é representado por estruturas de direção ENE e

WNW, com movimentações principais sinistrais, por vezes com componentes
intermediários normais ou reversos, e estruturas com direcões NNE e NNW, com
movimentacôes essencialmente dextrais, por vezes com componentes normais ou
reversos.

Os campos de tensões obtidos para este segundo conjunto indicam
compressão máxima, ('1 , hor¡zontal, com direcão NE-SW e extensão máxima, o3,
horizontal or¡entado segundo NW-SE (FIGURA 44).

Um terceiro conjunto compreende estruturas com direcões ENE e WNW
com movimentacões de caráter transcorrente dextral, reverso ou normal e

estruturas de direcão NNE e NNW com movimentacões essencialmente
transcorrentes sinistrais. Estas estruturas parecem ser, em grande parte,
originadas a partir de reativacões de estruturas anter¡ormente instaladas, como
demostrado localmente por superposicão de estrias.
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FIGURA 43 - Falhas de direção ENE e caráter normal, formadas a partir de
extensão NNW-SSE, afetando rochas do embasamento pré-cambriano, local SO-
OO4,4 dados. A- Projeção ciclográfica, diagrama Schmidt-Lambert, hemisfério
inferior; B- dados tratados pelo método gráfico de ANGELIER & MECHLER 1977;
C- dados tratados pelo método gráfico de ARTHAUD (1969).
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FIGURA 44 - Falhas de direção ENE e caráter transcorrente sinistral, relacionadas
ao binário transcorrente sinistral E-W, afetando rochas do Maciço Alcal¡no de
Itatiaia, 7 dados, local SO-039. A- Projecão ciclográfica, diagrama Schmidt-
Lambert, hemisfério inferior; B- dados tratados pelo método gráfico de ANGELIER
& MECHLER 1977.
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Os esforços geradores deste coniunto apresentam eixo de compressão
máxima, o1, direcionado horizontalmente segundo NW-SE e eixo de extensão
máxima, o3, horizontal, na direção NE-SW (FIGURA 45). Localmenre, associados
à falhas de empurrão de baixo ângulo, os eixos 03 ocorrem verticalizados
(FTGURA 46).

Campos de tensões relacionados com eixos de extensão máxima, o3,
direcionados segundo WNW-ESE, horizontais e com 01 vertica¡s são
representados em diagramas confeccionados a partir de falhas com direções NNW

e ENE (FIGURAS 47 e 48) além de junras de extensão com direções N-S. As
estruturas com direções NNW correspondem a falhas com movimentacões
essencialmente normais ou com componentes dextrais e as de direção ENE

relacionadas a falhas de caráter essencialmente sin¡stral ou com componentes
normais.

Estas estruturas foram possivelmente geradas a part¡r da reativacão das
estruturas de direções ENE e NNW mais ant¡gas, já anteriormente reativadas.

O conjunto mais recente reúne algumas poucas falhas de caráter
transcorrente e reverso e uma grande quantidade de juntas de cisalhamento
conjugadas, com direções ENE a NE e WNW a NW, possuindo entre si um ângulo
agudo de 2O a 80, O eixo compressivo máximo, o1, foi posicionado na bissetr¡z
deste ângulo, orientado segundo E-W (FtGURAS 49 e 50), Algumas juntas de
extensão, de direção E-W, formadas sob este mesmo regime, localizam-se
pa ralelamente. ao e¡xo o1 .



FIGURA 45 - Falhas de direção NNW e caráter dextral normal, relacionadas ao
binário transcorrente dextral E-W, afetando rochas do Maciço Alcalino de ltatiaia,
local SO-040, 7 dados. A- Projeção ciclográfica, diagrama Schmidt-Lambert,
hemisfério inferior; B- dados tratados pelo método gráfico de ANGELIER &
MECHLER 1977.
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FIGURA 46 - Falhas de empurrão com direções predominantes NNW a NNE,
relacionadas ao b¡nário transcorrente dextral de direção E-W, colocando rochas do
embasamento sobre sedimentos da Formação Resende, local SQ-023, 33 dados.
A- Projeção ciclográfica, diagrama Schmidt- Lambert, hemisfério inferior; B- dados
tratados pelo método gráfico de ANGELIER & MECHLER ,19771.
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FIGURA 47 - Falhas de direção NNW e caráter normal, formadas a part¡r de
extensão E-W, constituindo graben que embute lamitos pleistocênicos entre
rochas do embasamento, local S0-045, 6 dados. A- Projecão ciclográfica,
diagrama Schmidt-Lambert, hemisfério inferior; B- dados tratados pelo método
gráfico de ANGELIER & MECHLER '19771'; C- dados tratados pelo mérodo de
ARTHAUD (1969).
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FIGURA 48 - Falhas de direção NE com caráter normal e sinistral, formadas a
partir de extensão E-W, embutindo sedimentos aluviais de antigos terraços do Rio
Paraíba do Sul entre rochas do embasamento, local SO-047, 4 dados. A- Projeção
ciclográfica, diagrama Schmidt- Lambert, hemisfério inferior; B- dados tratados
pelo método gráfico de ANGELIER & MECHLER 1977; C- dados tratados pelo
método gráfico de ARTHAUD (1969).
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FIGURA 49 - Pólos de planos de juntas conjugadas afetando depósitos coluviais
de segunda geração, 20 dados, local SO-112.
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FIGURA 50 - Pólos de planos de juntas conjugadas afetando depósitos coluviais
de segunda geração, 21 dados, local SO-073.
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CAPÍTULO 8
MODELO NEOTECTÔNICO

8.1 GENERATIDADES

O termo neotectônica é utilizado neste estudo segundo a definição
proposta pela Comissão de Neotectônica da INOUA (e.g. MÖRNER 1989a) sendo,

então, considerados como neotectônicas, as movimentações ocorridas a part¡r do

Mioceno Superior.

As fases de movimentações tectônicas foram hierarquizadas segundo as

relações de campo entre as estruturas e destas com a estratigrafia dos depósitos

terciários e quaternários.

RICCOMINI (1989) propôs um quadro de evolução tectônica cenozóica
para o ,qfft Continental do Sudeste do Brasil contemplando quatro fases de

regimes de esforços distintos: extensão inicial NNW-SSE, transcorrência sinistral,

transcorrência dextral e extensão NW(WNW)-SE(ESEl. Este modelo é aplicável
para a explicação dos campos de esforços obtidos na região de Cruzeiro-ltatiaia,

tendo sido reconhecida uma importante fase adicional final, com esforÇos

compressivos orientados segundo E-W.

Assim, o modelo de sedimentação e tectônica apresentado neste estudo
(FIGURA 51) apresenta coerência com os campos de esforcos obtidos
anteriormente para o Cenozóico na região, contemplando três fases de regimes

neotectônicos, além de duas fases anteriores.

8.2 FASES CENOZÓtCAS PRÉ-NEOTECTOTTIICAS

As deformações cenozóicas pré-neotectônicas estariam relacionadas a

duas fases de regimes tectônicos, já anteriormente sugerìdas por RICCOMINI
(1989), e confirmadas neste estudo/ a primeira de caráter extensional e a segunda

trancorrente sinistral.
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8.2.1 Fase extensional NNW-SSE inicial

Falhas com direções p ref erenc ialmente ENE e WNW, de caráter normal,

forneceram campos de tensões com extensão máxima, 03, direcionada segundo

NNW-SSE horizontal e compressão máxima, 01 , vertical (FIGURA 52). RICCOMINI

(1989) relacjonou esta fase à abertura do Rift Cont¡nental do Sudeste do Brasil,

responsável pela origem da depressão inicial que, posteriormente, viria a const¡tuir

as bacias de Taubaté e Resende.

Na área da soleira de oueluz os registros referentes a esta atividade são

identificados em rochas do embasamento pré-cambriano, por meio de extensos

falhamentos de direção ENE, em parte oriundos de reativações de antigas zonas

de cisalhamento.
Nos extremos oeste e leste da área este evento é ainda marcado nos

depósitos oligocênicos da Formação Resende, que preencheram s intecton icame nte

a depressão das bacias de Taubaté e Resende. Manchas isoladas destes

sed¡mentos ocorrem em altos topográficos, entre rochas do embasamento que

compõem a Soleira de Oueluz.

Estas evidências sugerem uma antiga depressão original do r/f contínua

no trecho entre estas duas bacias, como já apontado por RICCOMINI (1989), cuja

origem teria sido promovida pelos esforços extensionais de direção NNW-SSE'

8.2.2 Fase transcorrente sinistral

A geracão e reatìvação de estruturas de direções WNW e NE a ENE, de

caráter principal ttanscorrente sinistral, por vezes com componentes reversas ou

normais, parecem indicar a vigência de um novo regime de esforços afetando a

área de estudos. Secundariamente, estruturas de direções NNW a NW são

também geradas e reativadas, com deslocamentos de caráter dextral e

componentes reversas ou normais (FIGURA 53)'

A origem destas estruturas provavelmente está relacionada a um binário

transcorrente sinistral E-w, com compressão máxima, õ1, horizontal, de direção

NE-SE e extensão máxima, õ3, NW-SE.

l0l
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FIGURA 52 - Direcão dos esforços obtidos, relacionados à extensão inicial NNW-
SSE. 1- embasamento pré-cambriano; 2- rochas alcalinas (MPO- Maciço de Passa-
Ouatro, M lT- Macico de ltatiaia); 3- sedimentos da Formação Resende; 4-
sedimentos quaternários; 5- falha, falha inferida; 6-direções de esforços
extensivos; 7- Barragem do Funil; 8- Rio Paraíba do Sul;9- principais localidades
(lT- ltatiaia, CR- Cruzeiro).

102

¡-,\-

\È\

)\\\'

\\\\ _t¡r

$o



I '..- V.¡.
{.fí:.
KFr :/

-Íù/

*1*i
*r5'þ,

!'jJ;
.- vÅo\ /i.

= 
,- Þ-''

r'/q

¡6
(

ù\

ìì

lÀ
6

\
,\

\
t-\

\ .l

FIGURA 53 - Direção dos esforços obtidos, relacionados à transcorrência sinistral,
com compressão NE-SW e extensão NW-SE. 1- embasamento pré-cambrianoi 2-
rochas alcalinas (MPO- Maciço de Passa-Ouatro, MIT- Maciço de ltatiaia); 3-
sedimentos da Formação Resende; 4- sedimentos quaternários; 5- falha, falha
inferida; 6-direcões de esforços compressivos; 7- Barragem do Funil; 8- Rio
Paraíba do Sul; 9- principais localidades (lT- ltatiaia, CR- Cruzeiro).
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As movimentações ao longo das estruturas de direção WNW teriam

gerado zonas tra nspression ais, modif icadoras da f orma original do rift, e parecem

ter sido as responsáveis pelo soerguimento da Soleira de Oueluz, promovendo a

erosão dos sedimentos da Formação Resende. Estes sedimentos são preservados

apenas como pequenas manchas entre rochas do embasamento,

pref erencialmente quando embutidos tectônicamente antes de ter sido consumado

o processo erosivo.
RICCOMINI (1989) sugere a atuação deste regime de esforços durante

todo o Neógeno. Na área de estudos, porém, este regime está registrado apenas

nos sedimentos oligocênicos da Formação Resende ou rochas mais antigas. Desta

forma, as estruturas geradas a partir do regime transcorrente sinistral não foram

incluídas nos eventos neotectônicos.

8.3 Fases neotectônicas

Após o regime transcorrente sinistral, a região teria passado por um

período de estab¡lidade tectônica com o inicio do processo de reequilíbrio do

relevo, acompanhado de erosão das porções soerguidas e deposição nos blocos

abatidos. Nexte contexto, teria ocorrido a sedimentação dos depósitos

pleistocênicos aluviais, relacionados ao Rio Paraíba do Sul, e dos depósitos

pleistocênicos coluviais e coluvio-aluviais de primeira geracão. Ocorreria ainda, na

porção central da Bacia de Taubaté, a sedimentação da Formacão

Pindamonhangaba (Miocênica a Pleistocênica) (RICCOMINI 1 989)'

Três fases de eventos neotectônicos, com campos de esforços

dist¡ntos, foram identificados afetando sedimentos da região de Cruzeiro - ltatiaia

Os dois primeiros eventos já haviam sido registrados por RICCOMINI {1989),

dizendo respeito inicialmente a uma fase transcorrênte dextral e posteriormente a

um evento extensional com direção WNW-ESE. No presente estudo, foi

evidenciado um terceiro registro de caráter compressivo E-W.

8.3.1 Fase lranscorrente dextral

Estruturas de direções NW a WNW e ENE foram observadas afetando

depósitos coluviais e colúvio-aluviais pleistocênicos, de primeira geração.

Estas estruturas apresentam movimentações com caráter predominante

tfanscoffente dextral, por vezes com componentes normais. Ao longo de
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estruturas direcionadas segundo NNW e NNE a NE as movimentações são

predominantemente de catáter transcorrente sinistral, com componentes reversas

(FIGURA 54).
Planos de falhas e respectivas estrias analisados por métodos gráficos

forneceram campos de esforços com eixos de compressão máxima,o1 , orientados

segundo NW-SE e extensão máxima NE-SW sugerindo, desta forma, a vigência de

um regime tectônico transcorrente dextral.

É possível qe a formação dos depósitos de tálus seja devida à

instabil¡dade gerada por esta f ase neotectônica. Estes sedimentos f oram também

afetados por falhas cujos campos de esforços são compatíveis com binário

transcorrente dextral de direção E-W (FIGURA 55). Na porção central da Bacia de

Taubaté estas estruturas secc¡onam sedimentos da Formação Pindamonhangaba

(RtccoMtNr 1989).
Relacionados com a transcorrência dextral ocorrem falhas de empurrão

com superfíc¡es muito irregulares. Estas descontinuidades foram originadas a

partir de reativações das extensas estruturas de direção ENE e WNW em zonas

transpressionais, com compressão máxima, o1 , orientada segundo NW-SE,

horizontal e extensão vertical. Estas estruturas são responsáveis pela colocação

tectônica de rochas do embasamento sobre sedimentos oligocênicos da Formação

Resende e sobre sedimentos lamít¡cos, provavelmente pleistocênicos, também

presentes no topo dos depósitos aluviais mais antigos do Rio Paraíba do Sul.

Pela somatória de todas estas evidências descritas sugere-se para este

regime uma idade correspondente ao intervalo de tempo compreendido entre o

Pleistoceno e o início do Holoceno.

8.3.2 Fase extensional WNW-ESE

A geracão e reativação de estruturas de direcões ENE, com

mov¡mentações sin¡strais, por vezes apresentando componentes normais, e de

estruturas com direções NNW e movimentações predominantes normais, indicam

a vigência de um campo de esforços trativos, or¡entados segundo a direcão geral

E-W (WNW-ESE), com compressão máxima vertical associada (FIGURA 56) .

As reat¡vações das estruturas de direções ENE foram responsáveis pelo

embutimento tectônico de depósitos aluviais mais antigos, relacionados ao Rio

Paraíba do Sul, e dos depósitos lamíticos associados. Os sedimentos embutidos

foram protegidos dos processos erosivos poster¡ores, sendo favorecida sua

preservacão (FIGURAS 57 e 58).
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FIGURA 54 - Direção dos esforços obtidos, relacionados à transcorrência dextral,
co¡¡ compresiao ñW-Se e exténsão NE-SW. 1- embasamento pré-cambriano; 2'
io"nuã-urãul¡nã (MpO- Maciço de Passa-Ouatro, MIT- Maciço de ltatiaia); 3-
rèãi.ãnìor áá formação Res'ende; 4- sedimentos quaternários; 5- falha, falha
¡nJérioà; O-aireções dó esf orços compressivos; 7-- 

-Barragem 
do Funil; 8- Rio

Paraíba do Sul; 9- principais localidades (lT- ltatiaia, CR- Cruzeiro)'
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FIGURA 55 - Depósitos de tálus afetados por falha de componente normal em
corte vertival, com movimentação predominante dextral. Corte a noroeste da
Cidade de ltatiaia na estrada que leva ao Parque Nacional do ltatiaia, local SO-
211 .
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FIGURA 56 - Direção dos esforcos obtidos, relacionados à extensão de direção
WNW-ESE. 1- embasamento pré-cambriano; 2- rochas alcalinas (MPO- Maciço de
Passa-Ouatro, MIT- Maciço de ltatiaia); 3- sedimentos da Formação Resende; 4-
sedimentos quaternários; 5- falha, falha infer¡da; 6-direções de esforços
extensivos; 7- Barragem do Funil; 8- Rio Paralba do Sul;9- principais localidades
(lT- ltatiaia, CR- Cruzeiro),
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FIGURA 57 - Sedimentos aluviais de antigos terraços do Rio Parafba do Sul,
embutidos tectonicamente em rochas do embasamento pré-cambriano. corte na
rodovia BR-1 16, próxima à divisa interestadual SP/RJ, local SO-047.
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FIGURA 58 - Sedimentos aluviais de
embutidos tectonicamente em rochas
estrada para Lavrinhas, local SO-229.

antigos terraços
do embasamento
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Este regime extensional E-W parece ter sido ainda responsável pela

geracão de vales tectônicos de direção N-S, cujos planos de falhas ainda podem

ser reconhecidos pela presença de facetas triangulares, da mesma forma que os

sedimentos que os preenchem ainda preservam a morfologia de leques aluviais.

Estes depósitos de preenchimento de vales constituem os colúvios, colúvio-

aluvios e aluvios de segunda geração (FIGURA 59).

Os depósitos desta segunda geração apresentam ampla distribuição em

toda a área estudada, colmatando o fundo dos vales atuais, refletindo um período

de intenso entulhamento das drenagens. Apresentam características físicas e

espaciais bastante semelhantes aos ocorrentes na região de Bananal, área

contígua à estudada.

O tectonismo extensional deste regime de esf orcos está também

impresso nos sedimentos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais holocênicos na área

estudada (FIGURA 60), bem como nos sedimentos da região de Bananal, Não

raramente ocorrem relações de contatos tectônicos entre estes e as rochas do

embasamento (FIGURA 61 ).

A idade considerada mínima Para

direção E-W (WNW-ENE) é de 27O + l- 12O

depósitos de baixos terraços seccionados

RlccoMlNl et al. (1991c).

8.3.3 Fase compressiva E-W

Falhas e, principalmente, famílias conjugadas de juntas de direções NE a

ENE e NW a WN\ry apontam para um regime tectonico compressivo ftnal.

Tais estruturas afetam os depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais

de prinreira e segunda geracões, estes últimos originados durante a extensão E-W.

Na nraior parte das vezes estas estruturas ocorrem na forma de famílias

de juntas conjugadas, com ângulos que variam de 20 a 80o, sempre mantendo a

bissetriz aguda na direção E-W, de forma bastante persistente em toda a área

estudada, inclusive na região de Bananal (FIGURAS 62 e 63).

Por vezes ocorrenr f alhas de direcões ENE e NNW, conr caráter

predominante reverso, gerados a partir da reativacão de estruturas mais antigas,

geralmente as mesmas já reativadas na fase anterior,

Embora pareca ter havido o controle das antigas estruturas das rochas

do embasamento sobre as direcões das juntas dos depósitos pleistocênicos e

holocênicos, estas relacões ainda não foram totalmente elucidadas.

lll
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FIGURA 59 - Vale de direção N-S
triangulares) e morfologia de leques
de Resende, local SO-029.

com feicão
aluviais ainda

de escarpa de
preservados, ao

FIGURA 60 - Conglomerados fluviais afetados por
Corte no Rio do Braco, local SO-056.
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FIGURA 61 - Sedimentos coluviais da
normal com rochas do embasamento.
BA-O3.

Aloformação Manso
Corte na estrada de
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FIGURA 62 - Direção dos esforços obtidos, relacionados à compressão final de
direção E-W (WNW-ESE). 1- embasamento pré-cambriano; 2- rochas alcalinas
(MPO- Maciço de Passa-Ouatro, MIT- Maciço de ltatiaia); 3- sedimentos da
Formação Resende; 4- sedimentos quaternár¡os; 5- falha, falha inferida; 6-direçõe-s
de esiorços compressivos; 7- Barragem do Funil; 8- Rio Paraíba do Sul; 9-
principais localidades (lT- ltatiaia, CR- Cruzeiro).
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FIGURA 63 - Direção dos esforços obtidos, relacionados à extensão WNW-ESE e
à compressão f inal de direção E-W (WNW-ESE) na região de Bananal. 1-
drenagens; 2- principais localidades (AR- Arapeí, BA- Bananal, BM- Barra Mansa,
RE- Resende, Rl- Rialto); 3- estradas; 4- localidades com af loramentos descritos;
5- direcões de esforços extensionais; 6- direções de esforços compressivos.
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Dados sismológicos indicam a vigência atual de um campo de esforços

compressivos, de direção E-W na maior parte da Placa Sul-Americana
(ASSUMPÇÃO 1992) (FIGURA 1 1), concordantes com a compressão f inal ora

diagnosticada.



CAPíTULO 9

CONCLUSÖES

A análise geomorfológica executada, valendo-se de mapa de

lineamentos e mapas morfométricos de gradientes hidráulicos e superfícies de

base, permitiu a definição de dois domínios com características hidráulicas e de

relevo distintos. O Domínio Norte possui valores elevados tanto para gradientes

hidráulicos como para superfícies de base, correspondendo à Serra da

Mantiqueira, e o Domínio Sul, com valores baixos de gradientes hidrául¡cos e

superfícies de base, correspondendo ao Vale do Rio Paraíba do Sul'

Dentro destes domínios podem ser observadas áreas de gradientes

hidráulicos e superfícies de base anômalas, com características distintas do

conjunto no qual estão ¡nseridas.

Os valores mais anômalos verificados nos mapas morfométricos estão

localizados na área da Barragem do Funil. Outras anomalias de menores valores

ocorrem generalizadamente em toda a área, como nas proximidade de Engenheiro

Passos, Oueluz e Silveiras.

As isolinhas de superfícies de base apresentam comportamento ma¡s

homogêneo do que aquelas observadas no mapa de gradientes hidráulicos, com

valores pouco acima ou abaixo do normal, As formas das curvas, entretanto,

mostram nítidas relações com o mapa de lineamentos.

Nas regiões de Cruzeiro e ltatia¡a ocorrem também porções anômalas,

agora com baixos valores de gradientes hidráulicos e superfícies de base,

correspondendo às áreas das bacias de Taubaté e Resende.

Estruturas de direcão geral E-W são as prováveis responsáveis pela

compa rtimentação dos doìs grandes domínios e sua representacão nos mapas

morfométr¡cos, Estas estruturas mostram geralmente nítida sobreposrcão por

outras estruturas mais jovens.

As áreas anômalas observadas dentro de cada um dos domínios são

também controladas por estas estruturas mais jovens, em especial aquelas de

direcões NE a NNE e NW a NNW. Nestas porcões, por sua vez, podem ocorrer

compartimentações em núcleos, como na ârea da Barragem do Funil, também

controlados pelas estruturas NE a NNE e NW a NNW.



Os mapas morf ométricos, correlacionados ao mapa de lineamentos e ao

mapa geológico, foram de grande utilidade para a orientação dos trabalhos de

campo, visto que as áreas anômalas e suas prováveis estruturas controladoras

foram, freqüentemente, relacionadas a falhas neotectônicas, impressas nas rochas

e nos sedimentos da Soleira de Oueluz.

Foram cadastradas e analisadas estruturas tectônicas rúpteis,

principalmente juntas, falhas e estrias em número considerado signif¡cativo e

representativo. Para a compreensão da cronologia destas estruturas, procedeu-se

à sua hierarquização, com base nas relações de campo e, principalmente, na

estratigrafia dos depósitos terciários e quaternários.

Os dados obtidos em campo foram tratados graficamente, visando a
obtenção dos campos de esforços responsáveis pela geração ou reativação das

estruturas, permitindo assim a elaboração do quadro neotectônico da região.

Desta forma, pode-se sugerir a vigência de cinco eventos tectônicos cenozóicos,

sendo os três últ¡mos considerados neotectônicos.

Dentro deste quadro, considera-se que a área tenha sido inicialmente

afetada pela tectônica extensional paleogênica, geradora do Rift Continental do

Sudeste do Brasil, de direção NNW-SSE. Estes esforços provavelmente geraram e

reativaram estruturas de direcões principais ENE e WNW, formando a depressão

originalmente contínua que englobaria a átea das atuais bacias de Taubaté e

Resende, com a deposição do sistema de leques aluviais da Formação Resende.

A mudança no regime de esforços, provavelmente relacionados a um

binário s¡nistral de direcão aproximadamente E-W, de idade neogênica, teria

acarretado a deformação da depressão original do rif¿. Movimentações ao longo

de estruturas relacionadas a esta fase teriam sido responsáveis pelo soerguimento

de blocos, gerando a Soleira de Oueluz e conseqüente individualizacão das bacias

de Ta u baté e Resende.

Posteriormente, a região teria passado por uma fase de estabilidade

tectônica, propiciando condicões de equ¡li'brio do relevo, Nestas condicões, teria

ocorrido a deposição da Formacão Pindamonhangaba, restrita à porção central da

Bacia de Taubaté.

No final do Neógeno ao início do Pleistoceno teriam sido depositados os

sedimentos aluviais mais antigos, relacionados ao Rio Paraíba do Sul. Os

depósitos lamíticos que localmente os recobrem parecem indicar o início de uma

nova fase tectônica, que teria propiciado desestabilização do relevo. Parte dos

depósitos de tálus, presentes nas bordas dos maciços alcalinos de ltatiaia e Passa-

Ouatro, parece estar relacionada a esta fase de instabilidade.
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Depósitos coluviais e colúvio-aluviais de primeira geração, hoje

observados em posições de ¡nterflúvios, são também por tectonismo de

transcorrente, relacionado a um binário dextral de direção aproximada E-W, que

parece ter perdurado durante o Pleistoceno e até no início do Holoceno' O campo

de esforços desta fase indica compressão de direção NW-SE e extensão NE-SW,

correspondendo às primeiras mov¡mentações neotectônicas reg¡stradas através

das estruturas rúpteis da área.

Durante o Holoceno, nova mudança no campo de esforços é sugerida'

Estruturas geradas a partir deste tecton¡smo afetam os sedimentos aluviais

antigos do Rio Paraíba do Sul, bem como os lamitos e os depósitos coluviais e

colúvio-aluviais de primeira geração.

Estes esforços originaram também vales tectônicos de direção N-S,

acarretando novo período de instabilidade da paisagem, com retomada dos

processos erosivos e fornecimento de sedimentos para os depósitos coluviais,

colúvio-aluviais e aluviais de uma segunda geração. Estes depósitos são

relativamente extensos e correspondem a espessos pacotes de sedimentos que

entulham os vales das principais drenagens da região, Estas estruturas foram

formadas a partir de um regime neotectônico extensional de direção WNW-ESE.

Adicionalmente, esta fase neotectôn¡ca encontra-se também ¡mpressa

nestes sedimentos de preenchimento de vale, o que faz supor que tenha sido

iniciada provavelmente após 8. 5O0 anos A. P., e perdurando até, no mínimo, há

27Ot120 anos A.P.

Os campos de esforcos obtidos principalmente através de famílias de

juntas conjugadas de direção ENE e WNW apontam para uma nova etapa de

atividade neotectônica, agora de caráter compressivo, com direcão E-W. Este

regime de esforços ter¡a sido instaìado provavelmente após o término da fase

extensional anterior e perdurado até o presente, sendo quase que certamente o

mesmo deduzido a partir de dados sismológicos {ASSUMPÇÃO 1 992).

Todas estas variacões de regìmes neotectônicos são provavelmente

impostos pelo balanco entre abertura da cadeia meso-oceânica, que atua na

velocidade de migração da Placa Sul-Americana para oeste, e subducção da Placa

de Nazca. As variações deste balanco causam tensões trativas ou compressivas

no interior da Placa Sul-Americana (RICCOMINI 1989). Supõe-se que, a partir do

momento em que estas tensões ultrapassam o limile de resistência das rochas que

compôem a crosta, ocorre a ruptura e/ou a reativacão de antigas zonas de

fraqueza, liberando energia e gerando os sismos e os registros geológicos aqui

descritos e analisados.
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No que diz respeito à atividade humana, os dados apresentados

demonstraram claramente a necessidade de serem executados levantamentos

mais detalhados na área das grandes obras, já gue, no âmbito da região do Vale

do Rio Paraíba do Sul compreendida entre Cruzeiro (SP) e ltatiaia (RJ), a

existência de movimentos neotectônicos recorrentes parece estar suficientemente

com p rovada.
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ANEXO A

MApA GEolÓclco E NEorEcrÔrulco Do vALE Do Rlo

PRNRíER DO SUL - RECIÃO ENTRE CRUZEIRO (SP} E ITATIAIA

(RJ).





ANEXO B

MAPA DE GRADIENTES HIDRÁULICOS
CRUZEIRO (SP) E ITATIAIA (RJ}.

DA REGIÃO ENTRE





ANEXO C

MAPA DE SUPERFÍCIES
(SP) E ITATIAIA (RJ).

DE BASE DA REGIÃO ENTRE CRUZEIRO





ANEXO D

MAPA DE CAMINHAMENTOS E LOCAIS DE

AFLORAMENTOS DA REGIÃO ENTRE CRUZEIRO
(RJ).

DESCRTÇÃO DE
(SP) E ITATIAIA





ANEXO E

DIAGRAMAS ESTRUTURAIS DA REGIÃO ENTRE CRUZEIRO (SP)

E ITATIAIA (RJ).

oBSERVAçÕrS:

1- Os diagramas estão apresentados de acordo com as localidades de

coletas de dados estrutura¡s.

2- Os diagramas apresentados correspondem à rede de Schmidt-Lambert,
tendo como referência o hemisfério inferior.

3- Para os diagramas listados com letras A, B e C: A- projeção ciclográfica
em diagrama Schmidt-Lambert dos planos de falhas e estrias; B- dados
tratados segundo o método gráfico de ANGELIER & MECHLER (1977t., com
isolinhas definindo os campos de maior probabilidade de conter o eixo

compressivo máximo, 01; C- dados tratados segundo o método gráf ico de
ARTHAUD (1969).

4- Os diagramas representando juntas referem-se à projeção dos pólos de
planos das estruturas com curvas de isoporcentagens.
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FIGURA E1 (A, B, C)
Local: SO-O04
N" dados: 4
L¡tolog¡a: gnaisses e xistos
Estruturas: falhas normais
Faseì extensão NNW-SSE

O1

+

FIGURA E2 (A, B)
Local; SO-016
N" dados: 1

Litolog¡ai m¡lo n¡to-gna isses
Êstruturas: falha normal
Fase: extensão NNW-SSE

E1



FIGURA Ê3 {A, B}

Local: SO-046
N' dados: 7

Litologia: gna¡sses
Estruturâs: falhas normais
Fase: extensão NNW-SSE

FIGURA E4 {4, B)
Local: SO-136
N' dadosì 2
Litologia: granito gnâ¡sses
Estruturas: falhas normais
Fâse: extensão NNw-SSE

E2



FIGURA E5 (A,B.CI
Local: SO-001
N' dados: 3
Litolog¡a: lam¡tos dâ Formação Resende
Estruturas: lalhas transcorrentes s¡nistra¡s
Fase: transcorrènc¡8 sinistral

IIGURA E6 (A,B)

Local: SO-004
N' dâdos: 1

Litologia: gnaisses e xistos
Estruturas: falha transcorrente
Faseì transcorrência sinistral

sinistral



FIGURA E7 (A,B)
Locâl: SO-O09
N' dados: 5
Litologia: migmatitos
Estruturas: falhas transcorrentes dextra¡s
Fase: transcorrenc¡â s¡n¡stral

FIGURA E8
Local: SO-03 7
N' dados: 4
Litolog¡a: grânito gnaisses
Estruturas; falhâs conjugadas com componentes horizontaisdextrais e sin¡strais
Fôse: transcorrência sin¡stral



FIGURA E9 (A,B)

Local: So-O39
No dados: 7

Litolog¡a: rochâs alcalinâs
Estruturas: falhas tlanscorrentes
Fase: transcorrencia sin¡stral

s¡n¡strals

.L

qJ
FIGURA E1OA,B,C)
Local: SO-040
No dados: 4
Litologia: rochas alcalinas
Estruturas: fâlhas transcorrentes sin¡stlâis
Fase: transcorrência sinistral
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FIGURA E11 IA,B,C)
Local: SO-044
N" dados: 4
Litologiâ: rochas alcal¡nas
Estruturas: fâlhas trânscorrentes sinistrais
Fase: transcorrênc¡a sin¡strâl

FIGURA E12 (A,B)
Local: SO-O01
N" dados: 2
Litologia: lamitos da Formação Resende
EstrutUras: falhas transcorrentes srnistrais
f ase: t¡anscorrência dextral



FIGURA E13 {A,B,C)
Local: SO-004
N" dados; 3
Litologiâ: gna¡sses e x¡stos
Estruturas: falhas Íeversas
Fase: transcorrência dextrâl

I

\

FIGURA E14 {A,B)
Local: SO-009
No dados: 2
Litologi6i m¡gmat¡to
Estruturas: fâlhas transcolfentes
Fâser transcorrência dextral



FIGURA E15 (A.B)
Local: SO-023
No dados: 33
Litologia: gnaisses sobre lam¡tos
Estruturas: falhas reversas
Fase: transcorrenciâ dextral

FIGURA E16
Local: SO-037
No dados: 6
Litolog¡a: granìto gnaisses
Estruturas: falhas de componentes horìzontais s¡nistrais
Fase: transcorrênc¡a dextrâl

da Formação Resende

at--/,//\
,rt // /
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FIGURA E17 {A,B}
Local: SO-040
N' dados: 7
Litologia: rochâs alcalinas
Estruturas: falhas transcorrentes dextrais
Fase: trânscorrência dextral



FIGURA El8 (A,B}

Local: S0-044
N' dsdos: 3

Litologia: rochas alcal¡nas

Fslruturas: talhas transcorlenles

Fase: transcorrênciâ dextral

dextrais

FIGURA E19 (A,B,C)
Local: S0-046
N' dados: 4
Litologia: granito gna¡sses sobre lamitos pleistocênicos
Estruturas: falhas transcorrentes sin¡strais e reversas
Fase: transcorrênc¡a dextral



FIGURA E2O (A,B,C)
Local: SO-'l 69
No dados; 4
Litolog¡a: gran¡to gna¡sses
Estruturâs: falhas reversas
Fase: transcorrenc¡â dextfal

FIGUBA 821 {A,B,C)
Local: SO-21 3

N" dados: 3
Litologia: dePósitos de tálus
Estruturasr falhas normais
Fase: transcorrência dextral

FIGURA E22
Local: SO-030
N' dados: 19
Litologiâ: depósitos coluviais de 2" geração
Estruturas: iuntas de extensão
Fase: extensão WNW-ESE



FIGURA E23 {A,8)
Local: SO-036
N' dados: 2
Litologia: lam¡tos da Formação
Estruturas: falhas norma¡s
Fase: extensão WNW-ESE

Resende

FIGURA 824 (A,B,C)
Local: SO-045
N" dados: 6
Litologia: Iamitos pleistocenicos embut¡dos entre rochas do embasamento
Estruturas: falhas normais
Fase: extensão WNW-ESE



FIGURA E25 {A,B,C)
Local; SO-047
N' dados: 4
L¡tologiâ: depós¡tos de antigos terraços do R¡o Pârafba do Sul embutidos entre rochas do embasamento
Estruturas: falhas normais e falha transcorrente sin¡stral
Fase: extensão WNW-ESE

¡¡6U¡4 ¡16 (A,B)

Localr SO-088
No dados: 1

l-ìtolãõiu, ¿"po"lto" de ântigos terrâÇos do Rio Paralba do Sul

Estrutufas: falhas normais
Fase: extensão WNW-ESE



FIGURA E27 (A,B}

Local: SO- 1Ob

No dados: 2
Litologia: lamitos da Formação

Estruturas: falhas normals

Fase: extensão WNW-ESE

Resende

FIGURA E28
Local: SO-1 12

No dados: 6

Litologiai depósitos coluviais de 1' geração

Estruturas: juntas de extensão
Fase: extensão WNW-ESÊ

F¡GURA E29
Local: SO- 144
N' dados: I
Litologiai depósjtos coluviais de 1. geração
Estruturas: juntas de extensão
Fôsei exrensão WNW-ESE



FIGURA E30
Local: SO- 1 53
N' dados; 5

Litologia: depósitos coluviais de 1' geraÇão

Estruturâs: juntas de extensão
Fase: extensão WNW-ESE

FIGUFA 31
Local; SO- 135
No dâdos: I
Litologia: depós¡tos coluvia¡s de 2o geßção
Estruturas: juntas de extensão
Fasei extensão WNw-ESE

J-

l

i1 \

FIGUBA Ê32 (A, B, C)

Local: SO-229
N" dados: 3
Litotogia: depósitos de antigos tefraços do Rio Psrslba do sul embut¡dos entre rochas do embasamento

Estruturasi falhas normais e falha transcorrente sinistral
Faser extensão WNW-ESE

E14



FIGURA E33 (A,B)

Local: BA-03
N' dados: 1

Litologia: depósito coluv¡o-aluvial da Aloformação Manso

Estruturas: falha de componente sinistral

Fase: extensão WNW'ESE

FIGURA E34 {A,B)
Local: BA- 1O

N' dados: 1

Litologia: sed¡mentos pleistocên¡cos em contato tectÕnico com rochas do embasamento
Estruturas: falha normal
Fasei extensão WNW-ESE



FIGURA E35 (A,B}
Local: BA-1 1

N' dados: 1

Litologia: sed¡mentos ple¡stocenicos
Estruturas: falha normal
Fase: extensão WNW-ESE

F IG URA E36 (A,B)

Local: SO-'1 3

N' dados: 1

Litologiaj sedrmentos coluviais da AloformaÇão Cotiara
Estruturas: falha normal
Fase: extensão WNW-ESE (?)



IIGURA E37
Local: SO-025
N" dâdos: 30
Lìtologia: depósitos aluvia¡s de 2'geração
Estruturas: luntas coniugadas
Fase: compressão E-W

FIGURA E39
Local: SO-073
N" dados; 16
Litologia: depósitos coluviais de 1' geraçâo

Êstruturas: juntas conjugadas
Fase: comPressão E-W

FIGURA E38
Local: SO-045
N dados: 14
Litologia: lam¡tos pleistocenicos

Estruturas; iuntas conjugadas
Fase: comPressão E-W

FIG URA E4O
Localr SO-075
N" dados: 14
L¡tolog¡a: depós¡tos cotuviais de j " geração
Estruturâs: juntas conjugadas
Fase: compressão E-W



FIGURA E41
Local: SO-071 , 073 e 075
No dados: 35
Litologia; depósitos coluv¡ais de 1'geração
Estruturas: juntas conjugadas
Fase: compressão E-W

FIGURA E43
Local; SO-1 12

N' dadosr 14
Litologiâ: depósrtos coluviais de 1'geração
Estruturâs: iuntas conjugadas
Fase: compressão E-W

FIGURA 842
Local: SO-078
N' dados: 16
Litologiâ: depósitos coluv¡ais de 2o geração

Estruturas: juntas conjugadas
Fase: comoressão E-W

FIGURA E44
Local; SO-1 1 7

No dados: '1 5

Litologia: depósitoscolúv¡o-aluviaisde 2" geração
Estruturas: juntas conjugâdâs
Faser compressão E-W



FIGURA E45
Local: SO-128
N" dados: 18
Litologia: depósitos coluviais de 1. geração
Estruturas: juntâs conjugadas e juntas de extensão
Fase: compressão E-W

FIGURA 847
Local: SO- 1 44
N' dados: I
L¡tologial depósitos coluviais de 2" getação
Estruturas: juntas conjugadas
Faser compressão E-W

FIGURA E46
Local: SO-1 33
N' dados: 18
Litolog¡âi depósitos coluv¡ais de 2'gerâção
Estruturas: juntas conjugadas
Fase; compressão E-W

TIGURA E48
Local: SO'153
No dadosr 10
Litologia: depós¡tos coluviais de 2" geração

Estruturas: iuntas conjugadas
Fase: comPressão E-W



FIGURA 849
Localì SO-'1 59
No dados: 15

L¡tologiaì depós¡tos coluviais de 2" geração

Estruturâs: juntas conlugaoas

Fâse: comPressão E-W

FIGURA E51 {A,B)
Locali SO 163
N' dados: 15

Litolog¡ar depósitos coluviais de 2o geração

Êstruturasr juntas conjugadas
Fase: comPressão E-W

FIGURA E5O
Localr SO-161
No dados: 43
Lìtologia: depós¡tos coklvio-aluviais de 2o geração
Estruturas: juntas conjugadas
Fase: compressão E-W

FIGURA E52 {A,B)
Local: SO,1 71
N' dados: 21
Litolog¡a: depósitos coluúv¡o-aluviâis de 2" gerâção
Estruturas: juntas conjugadas
Fase: compressão E-W



FIGURA E53
Local: SO-175
N' dados: 13
Litologiâ: depósitos coluviars de 1o geração
Estruturas; juntas conjugadas
Fase: compressão E-W

FIGURA E55
Local; SO-200
N' dados: 19
Litolog¡a: depósitos cotuv¡a¡s de 1. geração
Estruturas; juntas conjugadas
Fase: comoressão E-W

FIGURA E54
Locâl: SO- 1 96
N" dados: 25
Litolog¡a: depós¡tos coluv¡â¡s de 1o geraÇão
Estruturas: juntas conjugâdas
Fase: compressão E-W

FIGURA E56
Local: SO-206
N" dados; 16

Litolog¡a: depósìtos coluviais de 1o geração
Estruturas: juntas conjugadas
Fase: compressão E-W



FIGURA E57
Local: SO-21 2

N' dados: 1 3
Litologia: depósitos de tálus
Estruturas: juntas conjugadas
Fase: compressão E-W

FIGURA E5B
Local: SO-231
No dados: 20
Litologia: depósitos coluviais de 2' geração

Estruturas: iuntas con¡ugadas
Fase: compressão E-W

FIGURA E6O

Local: SO-035
N'dados: 96
Litologia: gnaissses
Estruturas: iuntas

FIGURA E59
Local: BA-0'l
N'dados: 1O0
Litologia: dePÓsitos coluviais da

Estruturas: iuntas conjugadas
Fase: comPressão E-W

AloformaÇão Manso



FIGURA E61
Local: SO-038
N'dados: 20
Litologia: quartzitos
Estruturas; juntas

FIGURA E62
Local: SO-041
N" dados: 21
Litologia: rochas alcalinas
Estruturas: iuntas

FIGURA E63
Local: SO-095
No dados: 1 1

Litologia: quartzitos
Estruturas: iuntas

FIGURA E64
Total de dados de foliações
obtidos em toda a área de estudos
N dados: 1 10
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