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,1. INTRODUÇÃO

Êste trabalho constitui um estudo sedimentológico, de interpretâção
integradâ de dados, de caracterlsticas petrográficas das amostras coleta-
das no campo, aliadas às observaçöes "in loco" de aspectos ligados às

estruturas sedimentares, tectônica, dados e amostras de sondagens para
pesquisa de {olhelho pirobetuminoso em Tremembé e prospecção de água
subterrânea entre Jacareí e São José dos Campos, da Bacia de Taubaté;
Estado de são Paulo.

Para a rcalizagáo dêste estudo foram dispendidos cêrca de 60 dias de
campo e 200 dias de laboratório, em tempo de trabalho efetivo.

A área estudada ocupâ uma superflcie aproximada de.1.800 km2, ten-
do como extremos as cidades de Jacareí e..-C.ru--zeiro, separadas uma da
ouira de cêrca de 150 km e com utni ini*u d¡e largura vatiando entre 10
a 15 km.

De longa data os pesquisadores se dedicatam ao estudo geológico des-

ta bacia, Nõ entanto, relativamente pouco se conhece sob o aspecto sedi-
mentológico dos depósitos que preenchem a chamada tgss¿..t9-c!ô!iça do
Pg3þa, na sua porção comumente conhecida como Bacia de Taubató, em

vLtude da falta de trabalho sistemá.tico. Mesmo as intensivas e extensivas
pesquisas de folhelho pirobetuminoso efetuadas por diversas companhias
não trouxeram contribuição mais pormenorizada nesse campo, em virtude
de teÍem se dedicado a uma finalidade especlfica,

Se êste trabalho puder preencher, pelo menos parcialmente, esta lacuna
existente desde muito tempo, o âutor se sentirá plenamente tecompensado.

O autor se sente na obrþção de expressar os mais sinceros agrade-
cirnentos às seguintes entidades e pessoas:

- FUNDAçÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, pelo imprescindível suporte financeiro pala as viagens de
campo;

- PETRóLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRÁ,S, pela com-
pleta franquia dada para o acesso aos dados técnicos sôbre a região de
Tremembé;
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- DEPARTAMENTO DE .ÁGUAS E ENERGIA BLÉTRICA
(DAEE), pelo fornecimento de fôlhas do levantamento aerofotogramétri-
co do Vale do Paralba, na escala 1:10.000;

._ Firmas de perfuração de poços para âgta subterrânea: T. JANER,
AIR LIFT POçOS ARTESIANOS S. A. e CORNER S. A. pelo forneci
mento de dados de poços perfurados na área;

- INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (SECçÃO DE
AGROGEOLOGIA) pelas facilidades concedidas para a identificação dos
minerais de argila pelo método de difração de raios X;

- COMPANHIA LITHOGRAPHICA YPIRANGA, sem a cuja colabo-
ração não poderia ser a tese elaborada com esta apresentação.

- PROF. DR. SETEMBRINO PETRI, regente da Cadeira de Estra-
tigrafia e Sedimentologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da

USP, pelo estímulo e valiosa orientação durante a elaboração dêste tra-
balho;

- PROF. DR. VIKTOR LEINZ, diretor do Departamento de Geologia e

Paleontologiâ da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade
de São Paulo, pela permissão concedida para examinar os testemunhos da
sondagem n.g.42, executadâ pelo Conselho Nacional do Petróleo.

- PROF. DR. VICENTE JOSÉ FÚTLFARO, assistente da Cadeira
de Estratígrafia e Sedimentologia da Faculdade de Filosofia, Ciências o

Letras da USP, pelas críticas e sugestões;

- PROF. DR. ANDRÉ DAVINO, assistente da Cadei¡a de Geolo- I

gia Estrutural e Geoflsica Aplicada da Faculdade de Filosofia, Ciências e i I

Letras da USP, pelas valiosas informações sôbre dados gravimétricos; I

- PROF. DR. UMBERTO G. CORDANI e PROF. KOJI KAWA:
SHITA do Centro de Pesquisas Geocronológicas da USP, anexa à Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Let¡æ da USP, pelo fornecirnento de dados
geocronológicos.

Além disso, é necessário que se estepda os agradecimentos ao Sr.
DENIS WILLIAM ABREU DE MENDONÇA, pelo inestimável auxilio
prestado durante a confecção das ilustrações, e a tôdas as'pessoas que
direta ou indiretamente colaboraiam para que êste t¡abalho fôsse conc¡e,
tizado.
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2. TRABALHOS ANTERIORES

Os sedimentos da Bacia de Taubaté são conhecidos desde muito tem-
po, e foram descritos mais ou menos sumàriamente pelos primeiros geó-
logos que perco eram o Brasil pelos meados do século XIX.

O número de tfâbalhos que versam sôbre êstes depósitos é muito gran-
de. Como causas determinantss para o aparecimento de muitos trabalhos
poderiam ser citados os seguinles fatos:

a) É o principal preenchimento sedimentar cenozóico do Bfasil Me-
mdional, razão porque lhe é atfibuída uma grande importância geológica.

b) A facilidade de acesso é muito grande, localizzda que se achâ
entre os dois maiores cenhos urbanos do País.

c) O folhelho pirobetuminoso vem acenando, desde muito tempo; co-
ino possível fonte de màterial para aproveitamento econômico.

d) A espetacular feigão estrutural de fossa tectônica moldada em for-
ma de uma depressão retillnea, orientada mais ou menos segÌndo o ali-
nhamento NE e ENE.

e) Desbobertas de grande variedade de fósseis de peixes e outros or-
ganismos dentro dos folhelhos pirobetuminosos.

Entre as pesquisas feitas sôbre os fósseis ocupam lugar de destaque
os trabalhos concernentes aos peixes, sendo estudo pioneiro o de WOOD-
WARD (1898) do British Museum of Natural History. Seguiram-se ou-
tros estudos feitos por IHERING (1898), SHAEFFER (1947), SANTOS
E TRAVASSOS (1955). Outros autores têm versado sôbre os mais va-
riados tipos de fósseis, ainda encontrados nêstes depósitos: SHUFELDT
(1916) e SANTOS (1950) descreveram vestígios de aves fósseis, ROXO
(1937) estudou os crocodilianos, BEURLEN (1950) trâtou de alguns res-
tos de crustáceos decápodes, COUTO (1952) identificou mamíferos do
grupo dos mo¡cegos (Chiroptera), MAZZALIRA (1956) mencionou uma
fáunula de crustáceos não determinados - ostracódios.

Outros trabâlhos são de cunho geomorfológico, como o de TRICART
E SILVA (1959) que descreveram aspectos gerais de sedimentação e ten-
taram uma interpretação paleogeográfica com base nos conhecimentos an-
teriores e numa rápida viagem de campo, RICH (1953) tentou elucidar
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a gênese da bacia sedimentar e a relação de idade entre os sedimentos e
os falhamentos, AB'SABER e BERNARDES (1956) tratâram da geomor-
fologia e evolução geográfica (relêvo, hidrografia) da Bacia de Taubaté.

Sob o aspecto tectônico e geológico podem ser destacados os traba-
lhos de FREITAS (1956) que descreveu os sedimentos e discutiu a tec-
tônica, além de apresentar um ¡oteiro para excursão geológica; RIBEIRO
FILHO (1948) descreveu os caracteres flsicos e geológicos; MORAES
(1945) que tratou de aspectos genéricog fêz referências à Bacia de Ca-

çapava, descrita por OLIVEIRA (1937). Também pode ser citado o tra-
balho de REGO (1933 ) e lþiras considerações sôbre o assunto foram
feitas por WASHBURNE(1930).

Sôbre os folhelhos pirobetuminosos são encontrados os trabalhos exe-
cutados por LEONARDOS (t924) e GUIMARÃES (1928). Além disso,
têm-se os relatórios internos de companhias que se dedicaram à pesquisa
do ptoblema do aproveitamento econômico de rochas pirobetumrnosas, es-
tando entre elas o Conselho Nacional do Petróleo e Petrobrás (SIX).

O trabalho mais recente sôbre a bacia é de autoria de FRANGIPA-
NI e PANNUTI (1965) que realizaram estudos hidrogeológicos nesta área,
entre as cidades de Jacareí e Quiririm.

Além disso, vale a pena ser lembrado um trabalho de pesquisa que
considera as possibilidades de aproveitamento industdal de argilas mont-
morilloníticas, encontradas principalmente na Formação Tremenbé (PAI-
VA NETTO e NASCIMENTO, 1956).
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3. SITUAÇÃ.O GEOGRÁFICA, GEOMORFOLOGIA
E CLIMA

O trecho do Vale do Rio Paraíba, ora em estudo, faz parte de um
compartimento em forma de "corredor" alongado e estreito que se esten-

de, com a direção geral NE, desde antes de Jacareí até Cruzeiro, ambas

cidades tlo Estado de São Paulo (Ver mapa geológico: .figura n.o l)' Êste

compartimento, com largura variável entre 15 a 20 km, tem um compri-
mento de aproximadamente 150 km. Cornpreende o trecho do Rio Paralba,

denominado de curso médio superior (Perfil Longitudinal do Rio Paraíba,

tle RIBEIRO FILHO, 1948), que tem como extremos as cidades de Gua-

rarema ( âltitude de 570 m) e Cachoeira Paulista (altitude de 513 m).
A declividade média nêste trecho possui um índice de 0,186 m/km.

Apresenta-se em forma de colinas de 500 a 550 m de allitude, de

encostas muito suaves, da bacia sedimentar, entre as qùais se acha enta-
lhada, com percurso anastomosante e com largura variável, a planície de

inundação moderna do Rio Paraíba. Esta planície de inundação tem, se-

gundo .VERDADE e outros (1961) , 4 a 6 km de largura entre Jacareí

e Pindamonhqngaba, diminuindo em todos ss locais onde estão implanta-
das as cidaded mais importantes. A seguir estreita-se para quase desapare-

cer em Guaratinguetá, abrindo-se até um máximo de cêrca de 5 km na

altura da estação de Canas, fechando-se novamente em Cachoeira Paulista,

e deixando uma faixa muito pequena em Cruzejro. O canal principal do Rio
Paraíba, no seu percurso dentro dêste trecho, deixa uma faixa bem menor

de teffenos sedimenta¡es na sua margem direita, entrc as cidades de Jacareí

e Aparecida, quando nesta última localidade se encosta no embasamento

cristalino da botda SE, assim continuando até o fim dos sedimentos em

Cruzeiro, Ê,ste.conjunto se acha comprimido entre a Serra da Mahtiqueira
a NW, que atingo de 1,200 até 2.000 m e as Serras de Quebra Cangalha

e Bocaina a SE, que oscilam entre 800 e 1'000 m de altitude.

Como já foram reconhecidas por AB'SABER e BERNARDES (1956),
e são fàcilmente constatadas no campo, as formas de colinas moldadas nos

sedimentos antigos da B¿cia de Taubaté não são uniformes. Segundo êstes

autores três são os principais domínios de formas topográficas. Desde o
kni 357 da Rodovia Presidente Dutra, onde têm início os sedimentos, até
pouco além da cidade de Jacarel, local em que o Rio Pa¡aíba penetra atu-

15



almente na Bacia de Taubaté, são vistas as mais altas colinas sedjmenta-
res que, se não fôra a abertura dos cortes da rodovia, seria impossível dis-
tingui-las dos morros que constituem os primeiros contrafortes das serra-
nias do embasamento. cri.stalino. Além disso, o padrão de drenagem, es-
sencialmente dendrítico, não apresenta qualquer diferença entre a área se-
dimenlar e cristalina. Desde pouco antes de São José dos Campos até a
cidade'de Pindamonhangaba as colinas são mais extensas e suavizadas, e
segundo AB'SABER e BERNARDES (1956) seriam um platô que carac-
terizaria o nlvel superior de sedimentação da área. Esta área é dissecada por
cursos de água que, via decursos de Agua que, vta de regta, sem muitos afluentes, vão desaguar no
Rio Pa¡alba. Assirn o padrão de drenagem é nìtidamente diferenciado da-Rio Pa¡alba. Assirn o padrão de drenagem é nìtidamente diferenciado da-
quele encontrado no cristalino. Há um último trecho de colinas muito sua-
vizadas, dando um aspecto de tabuleiros, que começands na região de Ro-
seira-Tremembé vai até as proximidades de Cruzeiro. Nesta região tam-
bém a rêde hidrográfica se assemelha com aquela da áreâ anteriot.

Quanto ao clima atual do Vale do Paraíba, no trecho da Bacia de
Taubaté, com respeito à pluviosidade, o Atlas Pluviométrico do Brasil acusa
no perlodo de 1914-1938 isoietas anuais, cujos valores estão entre 1.000 e
mais de 1.500mm, cifras estas que petmitem enquadrá-lo entre as tegiões
mais chuvosas do Brasil. O mapa n.o 15 (do Atlas supracitado) abran-
ge trechos dos Vales do Tietê e Paraíba, bem como parte da Serra da Man-
tiqueira, permitindo verificar serem maiores as precipitações no alto da
Serra do Mar do i¡ue no da Mantiqueira, apesar da altitude mais elevada
desta. Além disso, isoietas anuais de 1.000 a 1.250 mm, no citado perío-
do, delimitam três manchas de menor pluviosidade, compreendidas en.
tre Paxateí e Eugênio de Melo (cêrca de 750 kmz), Tremembé a Apare-
cida (cêrca de 400 km,) e mârgem esquerda do Rio Paralba, antes de
atingir Guararema (cêrca de 450 kmr). Estas ilhas de menor precipitação
anual são mencionadas também pof SCHRODER (in VERDADE e ou-
tros, 1961), como áreas de precipitação menor que 1.100 mm anuais, e não
diferem substancialmente das acima mencionadas.

SETZBR (in VERDADE e outfos, 1961) classifica o clima da Bacia
de Taubaté, baseado em KOPPEN, de quente com inrærno sêco (Cwa).
O clima do subtipo Cwa carùcleriza-se por apresentar no mês mais sêco,
chuva inferior a 30 mm, e temperatura superior a 20oC no mês mais quen-
te e inferior a 18oC no mês mais frio.
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4. GEOLOGIA GERAL

Aqui serão vistos os aspectos gerais das unidacles geológicas que com-

pöem a área em estudo.

Os sedimentos aluvionares, de idade quaternária (recente), de depo-

sição do Rio Paraíba e seus tributários, e as rochas do embasamento cris-

iaiino não constituem pròpriamente o objetivo dêste estudo. De modo que

serão apresentadas as descrições baseadas em observações de ouhos auto-

res. Esias partes foram incluídas pata a cataclerização das mesmas' por-

quô foram ì"pt"sentadas no mapa geológ¡co da bacia, e para dar seqüên-

cia ao trabalho.

4.1 - EMBASAMENTO CRISTALINO

O mapa geológico do Estado de São Paulo (1963) mostra para a

região que circunda a Bacia de Taubaté, rochas metamórficas do Comple:

xo Brasileiro, .de idade precambriana, constituídas de gnaisses e micâxrs-

tos como rochas predominantes, pérfazendo cèrca d,e 657o do perímetro

da bacia. Segundo FREITAS (1956) o gnaisse predominante é o "fitado'
de côr cinzenta, com leitos claros de quartzo e feldspato alternados irre-
gularmente com leitos menores de biotitâ". ALMEIDA (1964) desc¡eve

dois tipos principais de gnaisses, um tipo intensaments gfanitizado como

ocoffe no Vale do Patateí, e outro micáceo, de caráter leptinítico, que é
o mesmo chamado de "fitado" pelo autor anterior, e considera o segundo

como tipo predominante nos morlos cristalinos.

Ainda, de acôrdo com o mapâ supfamencionado, seguem-se em or-
dem de importância pela extensão do perlmetro de contato, rochas do Pre-

cambriano não discriminado, com 307o, granitos e þranitos gnaissificados

anteriores ao Grupo São Roque com SVo e micaxistos de idade precam-

briana média com ZVo de perímetro aproximado da bacia.

Segundo dados récentes de CORDAÑI e outros (1968) a faixa de

rochas metamórficas, denominada cinturão do Paraíba, apresenta idade

primária de cêrca de 600 milhões de anos, segundo determinações feitas,

pclo método do Rb,zSr, nas amostras. de rochâ-total.
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Acredita o autor que as cifras acima, de comprimentos do perímetro
do contô¡no atual da bacia (não muito diferentes da época de deposição,
devido à idade relativamente nova), sejam importantes, porque explica-
riam a constituição mineralógica predominante dos sedimentos que preen-
chem esta bacia.

Segundo ALMEIDA (1964), ocorrências de mármores dos municí-
pios de Cruzeiro, Lavrinhas, Santa Izabel, Barreiro e Tâubaté, assim como
algumas do quartzitos, são de pequeno significado. Vários diques de diabá'
sio atravessam os gnaisses, paralelamente às suas direções, mas sem for-
marem elevações topográficas significativas, como freqüentemente soem
acontecer quando êles atravessam tetrenos sedimentares (FúLFARO e
suculo, 1967).

4.2 - SEDIMDNTOS ANTIGOS

Êstes sedimentos, de.idade controvertid¿, s¡1¡s o fim do Terciário e
início do Quaternário, constituem o objetivo dêste estudo. Êles, foram des-
cobertos por DERBY (1895) e levantados por FLORENCE e PACHE-
CO (1907). O contôho foi grosseiramente representado no mapa geoló-
gico do Brasil de BRANNER (1918), e posteriormente com maior deta-
lhe em um mapà geológico da Comissão Geog¡áfica o Geológica, que acom-
panha o relatório de IVASHBURNE (1930). Depois disso, o trabalho mais
recente coxsiste de um mapa geológico parcial, entre Jacarei e Qui¡irim,
feito por FRANGIPANI e PANNUT I (1965),

Paroce que em 1930, WASHBURNE já reconhecia claramente a exis-
tência de dois pacotes sedimentates, quando'observa: "Ela consiste princi-
palmente de areias não consolidadas, seixos e argilas de origem fluvial. A
parte inferior da fofmação é em sua maior parte argila não consolidada
de côres variegadas, com camadas locais de linhito e folhelho petrollfero".
Mas o tê¡mo "fe¡¡¡¿q[e" não foi utiljzado com o significado normalmen-
te alribuldo pelo Código Estratigráfico. Além disso, èle descreve as côreT
variegadas dos sedimentos argilosos em tais palavras que o leitor tem a
impressão de se tratarem de primárias, A mesma impressão, de as côres
variegadas serem prrmárias, se tem quando se Iê o trabalho de FRANGI,
PANI e PANNUTI (1965) que nâ página 41 escrevem: "Os sedimentos
esverdeados surgem após a falha reversa do km 357 da Rodovia .Presiden-

te Dutra, e se estendem atê a vâtzea do Rio Paralba onde desaparecem,
pouco além da entrada de Jacareí. Os mesmos sedimentos foram encontra-
dos, durante o levantamento geológico, capeando o gnaisse em vários tre-
chos, não sendo observâdos em nenïum outro ponto. Êste fato de o sedi-
mento estar sempre em contato com o gnaisse parece ser uma prova de
que o mesmo foi o primeiro a ser depositado diretamente acima do emba-
samento cristalino." Como posteriormente será visto neste estudo, pôde-se
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chegar à conclusão de que a côr variegada não é privilégio da formação soto-

posta, e quase tôdas as côres variegadas são resultados de intemperismo

atual.

Por um ou por outro método, nem sempre claramente delineados, vá-
rios autores têm Ìeconhecido a ocorrência de duas formações geológicas

(WASHBURNE, 1930; ALMEIDA, 1955; FREITAS, 1956; AB'SABER
e ßERNARDES, 1956; TRICART e SILVA, 1959; ALMEIDA' 1964;

SETZER, in FRANGIPANI E PANNUTI, 1965; FRANGIPANI E PAN-
NUTI, 1965, e outros).

Neste trabalho será mantida a subdivisão em duas unidades litoestra-
tigráficas que foram também reconhecidas pelo autor. Por questão de prio-
ridade, e þorque não foi enco'ntrada qualquer razão para modtficações,

aqui serão mantidos os nomes: Formação Tremembê, para a unidade infe-

rior, caraclerizada pelos folhelhos pirobetuminosos e fósseis, proposto por
ALMEIDA (L952) e, Formação São Paulo, para a superior, formada de

argìlitos; folhelhos, arenitos e conglomerados, nome usado pela primeira

vez por REGO (1943), O nome Formação São Paulo foi atribuldo atra-
vés de correlações de bases litológicas e no pressuposto de que as bacias

de Taubaté e São Paulo estivessem, em tempos idos, unidas de modo que

hoi¡vesse continuidade geográfica de sedimentos. II;{.EZZALIP.A (1962)
propõe a denominação de Série Taubaté (mais convenientemente Grupd
iaubaté) para o conjunto das duas formaçöes, de acôrdo com FLOREN-
CE e PACHECO ( 1907 ).

Acima foi visto qué a côr dos sedimentos não constitui caráter dis-

tintivo ent¡e as duas formações. Então, em seguida, serão aþresentados

alguns critérios que o autor achou serem válidos para o reconhecimentÓ

das duas unidades, quando presentes:

Características Formação São Paulo Formação Tlemembé

Textüra dos sedimentos Mais grosseira Mais fina
Forma dos litossomas Mais lenticulares Mais persistentes

Fósseis Ausentes Presentes

Situação topográ{ica Mais alta Mais baixa

Minerais pesados(?) Menos granada Mais granada
Minerais de argila(?) Menos montmorillonita Mais montmorillonita

Os d'ois últimos itens carecem de informações suficientes para gene-

ralizagões, então foram citados muito duvidosamente.

Além disso, a duas formações são, quase sempre, separadas por uma
camada conglomerática. Êste fato é reconhecido, lanto em afloramentos
(km 333,0 da E.F,C.B.), como em subsuperfície (Correlações de sonda-
gens: Perfis geológicos n.o 1 e n.o 2 - figuras 28a e 28b; perfis de po-

ços de FRANGIPANI e PANNUTI, 1965, p,20-23).
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Na superfície aflora pràticamente só a Formr¡ção São paulo, e de-
vido às dificuldades na delimitação das raras e pequenas manchas, da For-
mação Tremembé, eslas formações são representadas conjuntamente no Ma-
pa Geológico (Figura n,o 1) sob o nome de sedimentos antigos.

Como fato mais notório dos sedimentos antigos que preenchem a
Bacia de Taubaté, vale a pena ser mencionada a ocorrência de folhelhos
pirobetuminosas. Estas rochas sedimentares vêm chamando a atenção de
muitos pesquisadores, desde os primórdios do descobrimento desta bacia,
voltados para as possibilidades de aproveitamento econômico para a êxtla-
ção do betume e gás (WHITE, 1907, in WASFIBURNE, 1930; LEONAR-
DOS, 1924; GUIMARÃES, 1928; WASHBURNE, 1930; Relatórios anuais
do Diretor do Conselho Nacional do Petróleo: 1949, p. 46-48' 795O, p,
48-53; 1951, p. 22t-234,).

Segundo RIBEIRO e outros (1964) a primeira concessão de lavra
dêsses folhelhos coube a um escocês de nome CARLOS NORMATON em
1881. Depois disso, várias companhias vêm tentando desenvolver um pro-
cesso mais adequado de industrialização, estando entre elas a petrob¡ás
(SIX), que atualmente está dando prioridade para os folhelhos pirobetumi.
nosos da Formação Irati do Permiano da Bacia do Paraná, que são de su-
perior qualidade.

São grandes as potencialidades econômicas dêsse depósito pelo seu
volume de betume contido. Não há dúvida de que sua importância econômi-
ca é acrescida pela excelente posição geo-econômica, seguindo, âssjm, em
importância, os depósitos da Formação lrati. A reserva total calculada de
folhelho pirobetuminoso seria o suficiente parâ ptoduzir 5 bilhões de bar-
ris, da qual poderiam ser explorados econômicamente 1 bilhão e 850 mi
lhões de banis (RIBEIRO e outros, 1964).

Os folhelhos pirobetuminosos são muitas vêzes e¡rôneamente denomi-
nados de xistos betuminosos.

4.3 - SEDIMENTOS ALUVIONARES (RECENTES)

Os sedimentos aluvionares (ecentes foram depositados em planícies de
inundação em três degraus fisiográficos, definidos pelos correspondentes
níveis de terraços. De baixo para cima os seguìntes níveis são reconhecidos:

3-20a25m
2-10a15m
1 ......- Nível da vârzea àhsal

(Segundo AB'SABER e BERNARDES,
1956; FREITAS, 1956 e VERDADE e
outros, 1961).

A grosso modo a planície de inundação do Rio Paraíba, na área es-
tudada, e tributários pode ser dividida em três regiões, a primeira com-
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preentlida entre Jacarel e os limites do município de Caçapava, a segutda

àêste local até a cidade ¿e Ç¡¿¡¿tinguetá e a terceira, do último ponto

até a cidade de Cn¡zeiro (VERDADE e outros, 1961). Na primeira são co-

muns sedimentos argilosos, solos originários de acúmulos de restos orgâ-

nicos. Na tlltima região predominam sedimentos grosseiros. A segunda re-

gião, intermediária, aPresenta característiias conjuntas dos extremos, isto

ã, sedimentação .up"*i"iul predominantemente argilosa e acúmulo de ma-

téria orgânica em algumas, partes'

Na área de sedimentos que constituem as aluvisões recentes dâ Bacia

de Taubaté o fato que sobressai é justamente a existência dessas bacias

orgânicas (turfeiras). Essas bacias orgânicas já mereceram €studo gené-

ticã bastante interessante, efetuado por VERDÀDE e HUNGRIA (1966).
Segundo êles a bacia orgânica mais importante, situada entre São José dos

Campos e Caçapava, possui extensão longitudinal de 15,9 km e a espes-

sura àa camada orgânica chega a 11 m de profundidade. Elas seriam for-
madas pela acomodação lenta de estratos sedimentares inorgânicos, que

daria origem à depressão para o assoreamento orgânico.

Os sedimentos aluvionares recentes estão sendo objeto de estudo geo-

morfológico mais detalhado por Parte de AB'SABER e seus auxiliares.



5. BASES PARA O MAPA GEOLÓGICO

O intemperismo das rochas ¡a á¡ea estudada é profundo, principal_
mente em virtude da alta pluviosidade, aliada a outroi fatôres ciimáticos.
WASHBURNE (1930), ao estudax a geologia do Estado de São paulo,
reconhecia as dificùldades inerentes ao problema, quando da elaboraçãó
do mapa geológico, e frisava a necessidade, em muitõs casos, de contribui-
ção da pedologia.

FRANGIPANI e PANNUTI (1965), ao pesquisarem os recursos hi_
drogeológicos da Bacia de Taubaté, entre Jacareí e 

^euiririm, 
reconheceram

tamåém a grande ajuda que a pedologia poderia prestar nos úabalhos de ¡e-
conhecimento 

^ 

dos limites aproximados das unidades geolþgicas. De um
modo geral, tôda a fuea está coberta de solo e a posiçãã mais precisa dos
contadores dos 

.sedimentos antigos com o embasamenio cristalino não po-
de ser reconhecida em tôda a extensão sendo, portanto, interida em grande
parte. A separação das várzeas atuais tambóm foi feita, e consideradãs co-
mo superpostas aos sedimentos antigos. No início aquêles autores haviam
programado uma sepa¡ação das áreas argilosas e arenosas mas, não sòmen_
te a notável variação faciológica, mas também a cobertura de materiais for_
mados pela mistura de vários outros, impossibilitaram o reconhecimento do
verdadeiro ca¡áter das díversilicações do material subjacente. Então, êles
utilizaram os dados do levantamento de reconhecimentô .de tipos de solos
da Bacia de Taubaté (VERDADE e ourros, 1961), e elaboraram, além de
um mapa geológico, com a ajuda de suas observagões de campo, um mapa
de variações texturais dos solos (áreas arenosas e argilosasj com dados
adaptados do estudo pedológico, entre Jacareí e Taubaté.

_ O autor do presente trabalho tomou como base o mapa geológico ela-
borado pelos pesquisadores supramencionados , até a fueã ¿ã taubaté, e
goqqlTlnl9u o estudo abrangendo até Cruzei¡o, com dados pedológicos
de VERDADE e outros (1961) adaptados, com cont¡ôle de- campo de
cêrca de 30 obserrrações de contatos, principalmente da passagem de sedi-
mentos parâ o embasamento cristalino.

A fim de confeccionar o mapa-base para lançar os dados geológicos
apresentados neste trabalho, foram utilizados: mapa geológico parcial de
FRANGIPANI e PANNUTI (1965) desde Jacarei até, iaubáté, escala
1:50,000; mapa topográfico escala 1:50.000 de redugão realizada no IGG
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(Instituto Geográfico e Geológico) a partir de fôlha do levantamento aero-
fotogramétrico, escala 1:10.000 (1957) do DAEE (Departamento de
Águas e Energia Elétrica) abrangendo desde Taubaté até pouco além de
Guaratinguetá; o restantc da área estudada, desde além de Guaratinguetá
âté Cruzeiro, e também um trecho antes de Jacareí, foi coberto pelas fôlhas
topográficas do IGG (esca.la = 1:250.000) e mapas do levantamento de

solos do Instituto Agronômico de Campinas, de VERDADE e outros, 1961.

Nos casos de dúvidas foram consultadas as Îôlhas do DAEE, escala

1 :10.000.

5.1 _ TIPOS DE SOLOS DA BACIA DD TAUBATÉ

O trabalho de reconhecimento de solos, de autoria de VERDADE e

outros (1961), teve em vista a determinação das características flsicas e

químicas dos diferentes tipos e distribuição aproximada em área de cada

um dêles. Êste levantamento foi efetuâdo com a finalidade de fornocer da-

dos pära o planejamento geral de irrigação e drenagem.

As categorias de solos foram estabelecidas até sérieí monotípicâs (ti-
pos de solos), e usando-se um mapa-base na escala 1:100.000 foram deli-

mitadas no oampo até as unidades chamadas de associações de séries. Êstes

trabalhos vêm tendo prosseguimento no Instituto Agronômico de Campinas

com o levantamentô detalhado delinitando em mapas na escala 1:10000,
as séries monotípicas.

As associações de séries, que constituem as unidades empregadas no
lêvantamenio, compreendem solos de um grupo, desenvolvidos em mate-
riais de mesma origem geológica e reunidos segundo as texturas dos hori-
zontes A e B. Justamente, neste critério, adotado para execução de mapa
de solos da Bacia de Taubaté, se baseia o mapa geológtco aqui apiesentado,
com as necessárias adaptaçöes, co¡¡ observações de campo do autor.

As unidades tipos assim delimitadas formam as seguintes associações

de séries, que se acham acompanhadas de suas características texturais e

interpretações quanto à possível derivação dos mesmos:

SEDIMENTOS ANTIGOS

Associação de séries I - 
São solos de textura argilosa, com hori-

zonte B friável (Originários de sedimentos argilo-arenosos do chamado
Terciário).

Associação de sérìes Ð - Apresenta textura grossa na superflcie e
argilosa em pròfundidâde (Solos de sedimentos ar€nosos que cobrem ca-
madas argilosas).



Associação de séríes C --- Textura grossa na superfície e argilosa na
profundidade (Derivados de sedimentos argilo-arenosos do chamado Ter-
ciário, porém corn menos argilâ do que os pertencentes à associação A)..

Assocíação de séries D - São solos de textura argilosa, de perfil
pouco profundo, aparecendo dentro de 1 m o material original, argilitos
variegados dos sedimentos antigos (Originários dos argilitos dos sedimen-
tos antigos).

Assocìação de séríes E - Solos arenosos e argilosos, de drenagem má
(Originados de materiais de origem recente e do chamado Terciário).

Associação de séries P - Solos arenosos que âparecem ao sul da ci-
dade de São José dos Campos, formando platôs, correspondente ao nível
superior dos depósitos de sedimentos antigos.

SEDIMENTOS RECENTES (Aluviões)

Aqui foram distinguidas 3 va¡iedades diferentes:

De terraços -
Assocíação àe séries-F - Solos de textura média até grosseira (se-

riam as várzeas mais antigas do Rio Paraíba).
De aluvião -
Associação de Mries G - Solos de textura afgilosa e materiais gros-

seiros (ocupa a quase totalidade das várzeas).
Associação de sérìes H,1 ¿ "/ - Solos de texturas variadas (argilosos

na superfície, âreno-argilosos e ârenosos na base).

Associøçãa de séries R - Constituídos de associações H, I e I, porêm
em partes altas não atingidas pelas inundações.

Associaçã.o de séries S - Solos argilosos (idênticos às séries de asso-
ciação G).

De "bog" -
Assocíação de séri¿s M - Solos orgânicos (classificados como .,bog,'

e."meio bog" - resultantos do acúmulo de matórja orgânica em ambiente
redutor).

EMBASAMENTO CRISTALINO

Assocíação de sérìes N - Solos argilosos (derivados de micaxistos e
gnaisses micáceos).

Associação de séríes O - Solos argilosos (derivados de rochas meta-
mórficas; não foram registrados casos ligados a granitos),
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"SEDIMENTOS TERCI.ÁRIOS" _ EMBASAMENTO CRISTALINO

Complexo de solos Q - Constituído de séries I e N, não delimitá-
veis no campo (mistura de características de ,4 e N).

. Como se pode verificar na relação acima, os autores do trabalho ten-

taram estabelecer a derivação dos solos que constituem as séri€s monotlpi-
cas. Embora para o fins propostos no trabalho supracitado, estas subdi
visões possam abta4ger até as variações dentro das unidades geológicas

fundamentais que constituem a Bacia de Taubaté, pois elas foram basea-

das não sòmente nas características texturais, mas também nas proprieda-
des físicas e químicas, que interessam aos problemas ligados à agriculturâ,
o mesmo não pode ser feito em relação à delimitação das variações facio-
lógicas doq seãimentos. Então, as diversas associações de séries foram

agrupadas apenas em 3 unidades litoestratigrálicas e os limites das mes-
mas foram estabelecidos, conforme o mapa de solos na escala 1:100.000
modificado, com contrôle de observações de campo efetuadas pelo autor.

Desta maneira foram delimitadas as áreas dos sedimentos antigos (Forma-

ção Tremembé e Formação São Paulo), das aluviões recentes (do Rio
Paraíba e seus tributários) e do embasamento cristalino.



6. MEDIDAS DE SECçÕES E AMOSTRAGEM DOS
SEDIMENTOS

6.1 _ SECÇÕES COLUNARES

Forâm levantadas 28 secções colunares isoladas, em seqüências sedi-
mentares expostas, principalmente em cortes de rodovias, pràticamente tô-
das em afloramentos da Formação São Paulo, já que a Formação Tremem-
bé ra¡amen0e é verificada na supefície,

As altitudes (acima do nível do mar) foran determinadas com o al-
tÍmetro Paulin, para as bases das secções, referidas às estações ferroviá-
rias. As espessuras dos diversos estratos forâm medidas com trenas em uni-
dades de menos de 1,50 nr de espessura, e por nivelamentos sucessivos
com o auxllio do clinômetro da bússola Brunton ou clinômetro de Abney,
quando as camadas eram mais espêssas, corìforme o método de HEWETT
(KOTTLOWSKI, 1965). Para o cômputo dãs espessuras pelo nivela-
mento, as camadas loram consideradas horizodtais.

A classificáção textu¡al dos sedimcntos durante as descrições de cam-
po foi efetuada com uma escala de lventworth comparativa, confecciona-
da pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (U.S.G.S.), em que as di-
ferentes granulações da fração areia são coladas em um cartão de papel,
permitindo um rápido confronto visual sob uma lupa de mão. Para as des-
crições das côres dos sedimentos foi usada a "tabela do côres de rochas"
(rock color chart) da Sociedade Geológica da América (G,S.A. 

- Se-
cond, Printing, 1951). Estas escalas permitiram padronizar as descrições de
campo durante as medidas das secções colunates, e também nas coletas de
amostras isoladas.

Além disso foram verificados os detalhes de passagem (brusca ou
transicional) de uma camada para outra, e as modificações textufais den-
tro de uma camada. Foram coletadas nas principais mudanças litológicas
notáveis dentro de uma secção colunar.

As 28 secções coluna¡es amostradas estão distribuídas da seguinte
maneira: 10 em Jacareí, [ì em'Iaubató e 10 em Guaratinguetá, conforme
as três regiões em que foi dividida arbitràriamente a área estudada. Estas
secções tiveram como finalidade, estabelecer exatamente a situação estra-
tigráfica (vertical) e geográfica (horizontal) das amostras coletadas. Per-
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mitiram também efetuar verificações mais cuidadosas de composição, tex-
tura, estrutura, coloração e outros detalhes dos sedimentos. Além disso
permitiram visualizar aproximadamente a variaçâo fáciológica (textural)
das 3 regiões, a pârtir do cálculo da razão arenito/folhelho. No cálculo des-

ta razáo, além das 28 secções colunates supta citadas, foram incluídas ou-
trâs 7 sem amostragem, localizadas em cories da E.F.C'B. (ramal de Para-
teí) entre o km 410 e 434, e as secções colunares medidas para efeito de
construção das secções geológicas n.o 1 e n.o 2, sendo estas em núme¡o de

27.

As 28 secções coluna¡es medidas com amosttagem podem ser vistas no
anexo f: figuras l-l al-28, e as respectivas localizações geográficas no ma-
pa geológico (figura n.o I ).

6.2 - SECçÕES GEOLóGTCAS

As secções colunares têm a vantagem de mostrar os detalhes das se-

qüências estratigráficas, porém não permitem visualizar as variâções late-
rais das diferentes unidades. Eritão, foram executadas medições de 4 sec-

ções geológicas em cortes de estradas, justamente com â finalidâde de mos-

trar o compottamento lateral das camadas.

As secções geológicas n.o 1 e n.o2 (ver anexo II: figuras II-1 e II-2)
mostram aspectos cla Formação São Paulo, ântes de âtingir Jacareí (rumo
São Paulo - Rio de Janeiro). Aqui também foram medidas, 14 e 13 sec-

ções colunares, respectivamente nas socções geológicas n.o 1 e n.o 2; eqüidis-
tantes enire si, que permitiram não sòmente-localizar exatâmente os pontos

de amostragêm, como também obter a configuração das camadas no plano
do corte da ródovia. A foto n.o 1 mostra o aspecto do corte, onde foi efe-
tuada a secção geológica n.o 2.

Na seccão geológica n.o 3 (ver anexo II: figura II-3 ), as djmensões dos

corpos de arenitos e argilitos foram modidas com trena. Êste afloramento
certamente deve reptesentar a Formação Trernembé, já que o argilito se mos-
trou abundantemente fossillfero (ostrocódios), pois sabe-se que a Forma-

ção São Paulo é afossilífera. Na Formação Tremembé æ camadas argilo-
sas são bastante persistentes, como mostram as figuras n.o 28 a e n.o 28b, mas
os corpos de arenito intercalados, esporàdicamente, são irregulares e des-
contínuos. A lenticularidade das camadas de arenito é fato aqui também
constatado. No'argilito foram encontrados "tubos de ve¡mes" (foto n.o
z),

A secção geológica n.o 4 é maior (ver anexo II: figura II-4). As dis-
tâncias foram aqui medidas com o velocímetro do jipe e o nivelamento efe'
tuado com o altlmetrÒ Paulin. Representam manchas de sedimentos are'
nosos, muito feldspáticos, que foram preservados em reentrâncias do gnais-

se, outro fato que parece sugerir a irregularidade da superfície do embasa-

mento cristalino sôbre a qual foram depositados os sedimentos.
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7, AN,A.LISES GRANULOMÉTRICAS

7,1 - AMOSTRAGEM

As amostras, do tipo pontual, foram colhidas nas principais unida-
des litológicas, durante as medidas das secções colunares e geológicas.
Quando foi verificada uma diferenciação textural muito proeminente den-
tro de uma camada, foram tomadas duas amostras da mesma, uma no tô-
po e outra na sua base. Conforme a localidade de coletas das âmostras, dis-
tribuldas pelas três regiões em que foi dividida a área estudada, foram
atribuídas as letras ¿ T ou G, respectivamente, Jâcareí, Taubató e Guara.
tinguetá, precedendo as numerações fespectivas. O pêso inicial das amos-
tras colhidas foi de aproxìmadamente 500 gramas.

As localizações geográficas e estratigráficâs das amostras podem ser
verificadas nas secções colunares e secçöes geológicas (anexos I e II), que
por sua vez se acham indicadas no mapa geológico da bacia.

Além das supra citadas, foram coletadas amostrâs pontuais esparsâs
em pontos indicados no mapâ geológico com o prefixo ST (estação), e
relacionados allaixos :

F

lj

1l

ll

I

!

PONTO

sT-1

ST-2

sT-3

sT-4

sT-5

LOCALTZAç^ÃO AMOSTRA

Rodovia Presidente Dûtra (km 292,0) T3
I km a parti¡ da entruda de Quiririm, rumo São Pâulo

Rodoviâ P¡esidente Dutr¿ù (km 293,4) T4 e T5
1,15 km a partir da entrada de Quiririm, rumo São
Pâulo

Rodovia Presidente Dut¡a (km 292,0) '16 e T7
I km a partir da entrada de Quiririm, rumo São Paulo

Rodovia Presiderite Dutra (km 292,0) T8
1,0 km áù pa¡ti¡ da cnt¡ada de Quiririm, ¡umo Sâo
Paulo

Rodovia Presidente Dutra (km 295,5) T16
4,5 km a parti¡ da entrada do Quiririm, ¡unb São
Paulo



PONTO LOCALIZAçÃO

5T-6 EstradaCaçapava-Mo¡teiroLobato
3,8 km a pa¡tir da po¡te do rio Pâraíba em Câçapavâ

à* ST-7 Estrada Caçapava-Monteiro Lobato T33 e 134

W 6,4 km a pa¡tir da ponte sôbre o Rio Paraíba em Ca-

I çapava, rumo M. Lobato

, , ST-8 Rodovia Presidente Dutra (km 291,6) T35

I ì 600 m após entrada do Quiririm, rumo São Paulo

ST-9 Estrada Câçapava-Câçapâva Velhâ-Taubaté, T4'l
: 6 km a pa¡ti¡ da Rod, Pres, DutrÂ e 800m após

Caçapavâ Velha

ST-10 Estrada Caçapava-Caçapava Velha-Taùbaté
10,4 km da Rodovia P¡es. Dutra e 4,4 km de

T48 e T49

Caçapava Velha

ST-11 Estrada Caçapava Velha-Taubaté T50
6,6 km da Rodovia Pres. Dutra Entrâdâ dâ
Fazenda Conceição)

ST-12 Ligação Tremembé à estrada Pindamonhangâba-Sto. Gl e G2
ADtônio do Pinhal (km 172,3)

ST-13 Estr. Pindamonhangaba-Campos do Jordão
9,4 km após cruzamento da estrada para Sto, A¡tônio
do Pinhal

ST-14 .Estr. Pindamonh¿rngaba-Sta. Cruz Grande-Guaratin.
. gùetá; 12 km após cru¿amento com Rod. Pindamo-

nhangaba-C, do Jo¡dão

ST-15 Est¡ada Piûdarnonhangaba-Rod. Pres. Dutra G7
500 m antes da ¡odovia Pres, Dutra

5T-16 Rod. P¡esidente Dr¡tra (km 272,1) Gll
700 m após a entrada de Pindamonhangabâ rumo
São Paulo

ST-17 Gùaratinguetá (Estádio Municipal) c16

ST-18 Estrâda Guaratinguetá-Colônia Piagui G24 e G25
5,5 km a partir da ponte velh¿ù do ¡io Paraíba em (Fm. Tre.
Gua¡atinguetá membé?)

ST-19 Estrada Cùaratinguetá-Colônia Piagui-Lorena; G26 e G27
2,6 km após cruzamento na Colônia Piagui 

f;.ii;,
ST-20 Estrada Lorena-Piquete (km 70) ., c'32

100 m antes do cruzamento com a ferrovia Lo¡ena.
-Pjquete

AMOSTRA

T28

G3 eG4

G5 eG6
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PONTO LOCALIZAçÃO

ST-21 Estrada Bela Vista-Embaú Velho
12 km após cruzamento gom a estÍada lorena-Piquete

ST-22 Eshada Belâ Vista-Embaú Velho
200 m antes de Emba¡l Velho

ST-23 Est¡âda Bela Vista-Embaú Velho
200 m âpós Embaú Velho

ST-24 Estrada Cachoei¡â Paulista-C¡uzeiro
(antiga estrâda do Rio de Janeiro, interrompida)
4 km após ponte do rio Paraíba em Cachoei¡a Pêulistâ

ST-25 Estradâ Cruzeiro-Cachoeila Paulista
3,3 km do cruzamento estrâda Cruzeiro-Túnel

AMOSTRA

c33

G34

G35 e G36

G37

G39 e G40

Essas âmost¡as, incluindo aquelas coletadas em locais das secçöes
colunâres isoladas, secções geológicas e em pontos esparsos distribuídos
pela Bacia de Taubaté, perfazem um total de 171, distribuídas da seguin-
te maneira: 60 na região de Jacareí; 59 na região de Taubaté e 52 na re-
gião de Guaratinguetá.

Embora tenham sido feitas algumas centenas de furos de sondagem
para pesquisas de folhelho pirobetuminoso, não sòmente pelo Conselho
Nacional do Petróleo e Petrobrás, mas também por divetsâs companhias
patticulares, entfe Quiririm e Roseira; e mais de uma centena de pogos pa-
ra pesquisa de água subterrânea djstribuldos pela bacia inteira, não foi
possível obter amostras da Formação Tremembé, junto a essas companhias.
Então, sòmente uma sondagem, efetuada pelo Conselho Nacional do Petró-
leo em 1951 no municlpio de Tremembé, a sondagem n.o 42, cujas amos-
tras estão armazenadas no Depaltamento de Geologia e Paleontologia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, permitiram um exame
mais cuidadoso das características da Formação Tremembé. Entretanto, co-
mo, quase a seqüência, tôda era constitulda de sedimentos argilosos e sll-
ticos, foram feitas análises e observações não ligadas à granulometria das

amostras.

7 .2 _ FINALIDADES E MÉ,TODO

Essas análises tiveram a finalidade principal de estâbelecer as classes
texturais para a caractenzação dos tipos c a variação da distribuição dos
mesmos nos sedimentos .da Bacia de Taubaté, principalmente na Formação
São Paulo, já que sòmente côrca de 10 amostras coletadas pertencem à
Formação Tremembé, algumas muito duvidosamente.
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O método seguido nas análises granulomét¡icas foi o da pipetagem e

peneiramento. Como pêso inicial para análise. granulométrica foram utili-
zadas aproximatla."nte 50 gramas para materiais argilosos. e sílticos, e de

60 até 100 gramas para materiais arenosos e conglomeráticos' Para de-

cantação forim usadas provetas graduadas com capacidade para 500 ml,

e pipãtas "Andreasen" ãe 10 ml para âmoshar as suspensões das vá¡ias

fraçées. As partículas menores do que 0,004 mm (*8é) não foram ¡e'
paradas em frações menores, isto é, foram consideradas como parte inte-
grante de uma única classe.

Normalmente os materiais etam isentos de cimento, sendo a consis-

tência dada sòmente pela maüiz argilosa fteqüentemente presente, mes-

mo nos arenitos mais grosseiros' Entäo para auxiliar o processo de desa-

gregação foi utilizada água oxigenada de 10 a 20 volumes. de concentra-

iao. Éutu maiores detalhes sôbre o comportame[to dos sedimentos argilo-

sos, quando tratados com água oxigenada, ver WEIHMANN (1955). A
água ãxigenada possui uma reação fracamente âcida, tazáo por que a argi-

la desagregada por êste método fica normalmente floculada Então, para

desflocrilar- o mãterial, antes da pipetagem, foi usado pirofosfato de sódio

(Na+PzOz.10HzO) em concent¡ação 1/10 N.

Na fase de peneiramento, para obtenção de maior precisão nos cál-

culos estatíqticos granulométricos, que serão posteriormente executados,

alguns autores recomendam o emprêgo de peneiras com intervalos suces-

sivos de 1/4ó. Aqui, as análises nâo foram encaminbadas com tanta

precisão, já que não se pretende atribuir tal importância à granulometria

neste trabatho, limitando-se a fazer correlações dos valores encontrados,

dentro da Bacia de Tâubaté, entre as três regiões em que foi dividida a

área estudada. Os seixos maiores de 4,000 mm de diâmetro foram en-

quadrados em única classe. As diferentos classes da fração areia foram
guardadas para o estudo dos minerais pesados contidos nestes sedimentos.

Os dados analíticos obtidos através da realização das análises granu-

lométricas foram representados de duas maneitas: (a) diag'ramas triangu-
lares e (b) cùrvas acumulativas. Os diagramas triangulares usados são

baseados no de SHEPARD (1954), modificados por BIGARELLA e

SALAMUNI (1'962). O triângulo eqüilátero é dividido em 3 áreas co¡-

respondendo aos campos de argila, silte e areia. Estas divisões principais,

simétricas entre si, são por sua vez subdivididas de modo a atender às no-

cessidades de nomenclatura de amostlas de composição mista que, por sinal,

são as mais comuns. As curvas acumulativ¿5 foram construídas em papel

de probabilidade a tmótica, o €stas pemitiram calcular os- dados estals-
ticos para correlacionar os dados texturais das amostras colhidas ao longo

da baãia. Os parâmetros calculados foram baseados no esquema fornecido

por BIGARELLA e SALAMUNI (1962). F,nláo, embora coffelações eritre

Lacias não sejam tentadas neste tlabalho, permitirá um rápido confronto

com os dados conhecidos da Bacia de Curiliba.
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7.3 - DADOS ESTATÍSTICOS

7,3.1 - Diagranas ariangùlares --- Tipos de sedimentos

. 
Nos diagramas triangulares (figuras 2a, Zb e 2c) folam representâdos

6s 1ìpos de sedimentos, langados conforme os diversos campos estabelecidos
por BIGARELLA e SALAMUNI (1962). Além disso foi inctuído um
quarto fator, que enquadra as partlculas maiores que 2,000 mm de diâmetro
(maior qle areia), compreendendo os grânulos á seixos. Assim, estão re-
presentados os sedimentos com granulação de areia, silte ou argila por meio
de símbolos adequados para distinguir em cada caso, as a,rnoJtras que são
conglomeráticas (l a 5Vo de partículas maiores que 2,000 mm) i muito
conglomeráticas (5 a l0/o de partículas maiores que 2,000 mm) e conglo-
merados quando possuem mais de 107o de partlculal maiores que 2,000 mm.
O limite superior de mais de 70Vo de parlíctslas maiotes que 2,000 mm
para as rochas sedimentares passarem a se chamar de conglornerados, foi
estabelecido por PETTIJOHÑ (1957). As diferenres clãssificações de
amoslras com menos de 10% dessas partículas foram estabelecidas pelo
autor, para subdividir e assim melhor caraclerizar os sedimentos mais gios-
seiros da Formação São Paulo, na Bacia de Taubaté.

Na figura n.o 3 estão representadas as freqüências de tipos de sedi-
mentos da Fotmação São Paulo, conforme a classificação baseada nos dia-
g¡amâs triangulares. Entre as 171 amostras analisadas foram estabelecidos
14 tþos diferentes que são: conglomerado, arenito muito conglomerático,
arenito conglômerático, arenito, arenito síltico, arenito argiloso, arenito sfl-
tico-argiloso, siltito arenoso, siltito argiloso, siltito areno-argiloso, argilito,
argilito arenoso, argilito slltico e argilito síltico-arenoso.

Os tipos de sedimentos da Bacia de Taubaté (Formação São paulo)
âpresentam uma distribuição simjlar à da classe modal dos sedimentos,
isto é, os tipos mais freqüerrtes se situam dentro da fração areia nas três
regiões, sobressaindo também os sedimentos argilosos, principalmente na
região de Taubaté.

7.3.2 - Curvas acurnulativas 
- Correlações estatísticas

A partir das curvas acumulativas das 171 amostras analisadas, foram
calculados os seguintes parâmetros estatlsticos: diâmetro mediano (Mdf )
e <liâmetro médio aritmético (Ml), desvio aritmérico (eDØ) e delvio
geoméhico dos quartéis (QDg ; So), desvio padrão Gfif e primeira
assimetria (e Q), Em todos êsses cálculos foram feitas eiì-rapolaÇões das
curvas até 7 Q, se estas fôssem suficientes, para encontrar os valores pro-
curados nas curvas acumulativas, quando necessárias. Como na maioria
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FIGURA N9 2C- DIAGRAMA TRIANGULAR COM RESULTADOS DE ANÁLISE GRANULOMÉ.
TRICA DAS AMOSTRAS GI-G52 (SEGUNDO SHEPARO.I954I MODIFI-
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dos casos esta extrapolação foi insuficiente para encontrar os valores da

segunda assimetria (e.zQ), esta não foi calculada. Além dos parâmetros

acima mencionados depoÎl resolveu-se calcular o valor de SkqØ (coeficiente

de assim,etria de $RUMBEIN) que muitas vêzes mostra melhor as tendên-

cias da assimetria das cutvas, As curvas acumulativas estão no anexo III
(figuras III-l a III-26) .

Além dos valores acima calculados a partir dos dados fornecidos pelas

curvas acumulativas, aqui são apresentados dois outros parâmetros: porcen-

tagem na classe modal e número de classes texturais, ambos encontrados

como resultado das análises granulométricas, e de importância na definição

dos caracteres texturais dos sedimentos detríticos.

7,1.2.1 - Meilidas dc tendência central

a) Diômetro mediano e médio arítmltico - O diâmetro mediano
foi obtido diretamente nas curvas acumulativas. Êste valor pode ser usado
para a catacterização das variações texturais dos sedimentos em uma área,

porque êle tom a faculdade dc definir melhor o tamanho dos grãos mais
abundantes.

O diâmetro médio aritmético permite a determinação da média de um
grupo de amostras, o que não sucede com a mediana. Êsts valor loi cal-
culado pela seguinte fórmula:

MØ = t/z (Q'ol @"ò (INMAN, 1952; BIGARELLA e

SALAMUNI, 1962)

onde,: MQ = diâmetro médio aritmético e Øß e f ea = diâmetros cor-
respondentes às porcentagens 16 e 84, respecfivamente, lidos diretamente
nas curvas de freqüência acumulada. Êste parâmetro é muito afetado pelos
valores extremos e pela assimetria,

As distribuições em freqüência porcentual dos valores de MdQ e MQ
clentro dos intervalos da classe Wentworth, delinidos pelas 4 classes tex-
turais principais, podem ser vistas nas figuras n.o 4 e n.o 5.

Confrontando-se os valores de MdQ verifica-se uma distribuição dos
seus valores dentro das clâsses texturais arôia, silte e argila. A classe de maior
freqüência de incidôncia dêsses valores se iocaliza entro âs areias, nas re-
giões de Jacareí e Guaratinguetá, mas na região de Taubaté a mesma se

desloca para a classe argila.

A freqüência €m porcentagem de incidência dos valores de Ml limi-
ta-se, nas três regiões consideradas, às classes texturais areia e silte. A
classe de maior freqüência de incidência dêsses valores se situa na fração
areia nas regiões de Jacaro| e Guâratinguetá, enquanto que nâ região de
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Taubaté ela se desloca parø- a fuação silte. Desta maneira, o valor de MQ
mostra uma tendencia semelhante àquela verificada para os valores
de MdQ.

Nos quadros A e B esláo representados os valotes extremos de me-
dianas para a Bacia de 'Ia.ubafé, e os valores extremos e as módias do
diâmetro médio aritmético para as regiões consideradas.

Diâmetro mediano ( Md )

Mdó Md (mm)

Rggiões

Jacâreí

Máximo

-0,94

Mlûimo

9,00
I rraaximo

| ,"tt
Mínimq

0,002

Taubaté 0,37 8,80 0,780 0,002

Guâ¡atinguetá - 0.05 8.80 1,03 5 0,002

QU^DRo A: Valores extremos do Diâmetro Mediano (Md) conforme as ¡egiões da
Bâcia de Taubaté.

Diâmet¡o Médio Aritmótico I
Mó i M (mm)

Resiões Máxirno Médio Mlnimo Máxirno Médio Mínimo

lãcarc1 0,23 3,36 6,18 0,850 o,161 0.014

Taubaté I,l0 3,97 6,23 0,468 0,105 0,013

Guâratingùetá - 0,20 3,48 6,62 1.150 0,172 0,010

QuÀDRo Br Valores extremos e médias do Diâmetro Médio Aritmético conforme as
Bâcia dè Taubató.

b) Classe Modal - A classe modal indica o intervalo da Escala de
Wentwrth que se apresenta com maior freqüência dentro de uma amostra.

Na figura n.o 6 se acha representada a freqüência em porcentagem
de incidência da classe modal dentro das diversas classes granulométricas,
nas três regiões da área em estudo. Quanto a êste aspecto textural os sedi-
mentos da Bacia de Taubaté possuem um comportanento bastante regular
na extensão de tôda a bacia, apresentando-se mais freqüentemente com as
classes modais nas frações areia e argila. Dentro da fração areia o pico
da regjão de Guaratinguetá possui uma distribuição mais ampla ($ 1l
a t3Q), enquanto que os picos das duas.outras regiões se situam entre
+2Ø a +3Ø.

c) Nítmero de Classes Texturaìs - O número de classes texturais
mais freqüente, isto é, o número de intenalos da escala de Wentworth en-
volvidos em uma amostra sugere muitas vêzes o $au de competência do
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agente depositante em selecionar o material tÍansportado, ou então um

tånsporte excessivamente culto para que possâm entraf em jôgo quaisquer

mecanismos de seleção das partículas.

As freqüências porcentuais de casos, com o respectivo .número de

classes textuiais nas iegiões estudadas estão representadas na figura n'o 7'

Verifica-se que os sedimentos não possuem menos de 5 nem mais de 12

classes texturais, e fica também patenteâda a tendência geral dos mesmos

de apresentarem mais freqüentemente casos com 8 e 11 6l¿55ss lsxturais'

não importando a região considorada.

7 .3 .2.2 - Meilirlas ile DisPersão

a) Derio Aritmét¡co dos Quattéis - Êste parâmetro é calculado

diretamente de dados extraídos das curvas acumulativas atravós da fórmula

sugerida por KRUMBEIN (1938) :

aDØ=ry
onde: QeØ e QrØ representam os valores do 3 o e 1.o quartéis, que

indicarn algranulafões õorrespondentes a 75 e 2580, respclivamente' da

distribuição nas 
"orvas 

acumulativas. o desvio âritmético dos quartéis ex-

prime diretamente o número de classes texturais da escala de Wentworth

envolvido entro 25 e 7570 da distribuição.

Os valores de QDQ pll:ø a âtea estudada variam,de 
^0,36 

a 4,0. os
valores mais freqüentes-estão compreendidos entre 0,5 a 2,0. Denfo dêste

inte alo a classé modal está entre os valores: 0,5 a 1,0; 0,5 a 1,0 e 1,0 a

1,5, respectivamente nas regiões de Jacareí, Taubaté e Guaratinguetá. Ver

figura n.o 8.

b) Desvio Geométrico dos Quartéis - Êste coeficiente, proposto

por TRASK ("1932), é calculado pela seguinte expressão:

/4"Ø
QDg=So=\/-

Q'Ø

onde: QDg = So = coeficiente de seleção de TRASK ou desvio geomé-

trico dos qìartéis; q"64 e QrVt representam os valores do 3 o e 1'o quar-

téis, que indicarn as flranulaçfes correspondent€s a-75 e 25.Vo, respectiva-

."nti Ou distribuiçãó das curvas acumulativas, Êste coeficiente exprime

o grau de seleção das partlculas sedimentares que constituem a amostla'
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Segundo RUSSELL (1939; in INMAN, 1949) a seleção pode se pro-
cessar ,pela ação de três tipos de mecanismos djferentes: seleção local
(durante deposição) e seleção progressiva (durante o transporte) ou ambos.
O terceiro caso, ou seja, a seleção resultante de fenômenos durante o trans-
porte eldurante a deposição deve ser o caso comum, mas parece existirem
situações em que uma outra predomina,

Os dados referenies ao grau de seleção dos sedimentos da Bacia de
Taubaté (Formação São Paulo) têm demonstrado uma predominância de
sedimentos relativamente bem selecionados (figura n.o 9); assim, as médias
das três regiões variam entre 3,27 e 4,04, enquanto que os valores máximos
estão acima de 10, chegando a L4,14 na região de Guaratinguetá. Não se
nota quâlquer tendência de maior seleção em um ou outro sentido do
alongârnento da bacia, entre Jacareí e Cruzeiro; fato que parece sugerir o
completo mascaramento de qualquer seleção progressiva que eventualmente
se tenha processado dufante o transpofte, devido ao grande gradiente e
extrema. proximidade das bordas.laterais do embasamento cristalino, ativâs
fontes fo¡necedoras de detritos para o preenchimento d€sta bacia. euanto
às seleções locais foram constâtadas durante a descrição dds se.cções colu-
nares, seleções estas que se manifestam por uma diminuição,,de g¡qnulação
dos ¡nateriais rumo ao tôpo das camadas mais espêssas de ârenitos conglo-
meráticos, formando assim, muito freqüentemente, estratificações gradâ-
clonals,

c) Desvio Padrã,o - O desvio padrão é baseado nos percentis de
16 e 84Vo, cujos diâmetros correspondentes são rencontrados nas cu¡vas
acumulativas. O seu valor foi calculado pela fórmula:

"Ø = L/z (ea+-en)
Segundo BIGARELLA e SALAMUNT (1962) os valores de oe obti_

dos pelo processo gráfico se afastam dos valores calculados tle desvioþclrão,
c¡uanto maior fôr a assimetria da distribuição.

Pa¡a a ârea estudâda, os valores de desvio padrão variam entre 0,6
a 5,0; estando os casos mais freqüentes situados entre Z,O a 3,0. Os valo¡es
de desvio padrão em porcentagens de casos para os sedimentos da Formação
São Paulo, estã.o representados na,figura n.o 10. Há uma ligeira diferença
entre os valores das 3 regiöes consideradas,

7 .3 ,Z .3 - Assimetria

a) Primeìra Assimetria 
- A assimetria æ,e 1oí tambêm calculada

com os elementos extraídos das curvas acunrulatiñs, de maneira que são
valores aproximados, A fórmula empregada foi:
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FIGURA N: 8
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MØ-MdØ
nØ=

oQ

Os valores de ct Q para os sedimentos da Bacia de Tâubaté (Forma-

ção São Paulo) estão'ãntre + 7,27 e - 0,15 pa¡a Jacarel, entre + 0,87

e - 0,26 para Taubaté e * 0,88 ø - 0,26 para Guaratinguetá'

Os valores de æ(V em poroentagens de casos para os sedimentos ana'

lisâdos estão t"pt"setñdot na figura n.o 11. As amostras analisadas que

permitiram a suâ determ.inação indicam para a grande maioria valores po-

sitivôs, isto é,

Os valores da segunda assimetria e curtose, segundo as fórmulas pro-
postas por INMAN (1952) não foram calculados devido às freqüêntes di-
ficuldades na obtenção de valores de diâmetros correspondentes aos per-

centis de 5 e 95Vo, que exigiam muita extrapolação nas curvas, diminuin-
do em conseqüêncía a precisão dos valotes.

b) CoeÍiciente d.e Assimettia de KRUMBEIN (1938) 
- O coefici-

ente de assimetria SkqQ, proPosto por KRUMBEIN (1938), pode ser

encontrado pelas medidãs diretas dos quartéis e da mediana nas curvas

acumulativas, na escala Q, segmdo a explessão:

at@ I QtQ
SkqQ= 

, -MdØ

Para a ârea estudada foram encontrados valores de Skqf, cujos má-

ximos variam entre 4 1,78 e { 3,29, e os míuimos enlre - O,77 e -1,70, conforme a região considerada (figura n.o 12). Além disso, em tô-

da a bacia os valores dêsse parâmetro são predominantemente positivos

indicando que, na maioria dos casos, a assimetria (desvio) se dá para os

valores de granulação mais fina (valores Q maiores).

7 .3 ,2,4 - Diagrarnas CM

PASSEGA (1957) introduziu uma técnica de interpretação de dados

de anáIises granulométricas, que se resumc na construgão de grâlicos pon-

tuais representando as variações, nas amostras de um depósito, de dois pa-

râmetros (C = granuþão correspondente a l7o e M = mediana; ambos

obtidos nas curvas acumulativas). Os padrões pontuais assim construídos

forneceriam, ao lado da interpretação do agente deposicional, alguns atri-
butos do mesmo, tais como, a turbulência e a competência,



Os padrões CM, conforme estabelecidos pelo autor supra menciona-
do, foram construídos para os sedimentos analisados na área estudada. O
total de 171 amostras. foram lançadas, conforme as regiões consideradas
de coleta das mesmas, nos diagramas CM. Entretanto, para o caso dêsses
sedimentos os resultados não foram animadores, pois os pontos lançados
ficaram bastante espalhados, e não chegâram a definir qualquer padrão
característico. Êsses resultados talvez possam ser atribuldos a duas causas:
(a) ambiente tectônico, que tendo exercido papel preponderan¡e no pro-
cesso sedimentológico, mascarou completamente os eventuais atibutos tex-
turais ligados sòmente às características do meio transportador; (b) amos-
tragem inadequada para estâ finalidade, pois, como frisa o próprio autor
que propôs o método, uma amostragem sistemática em rêde, sem mistura
de sedimentos de textura significativamente diferente, suplementâda pela
coleta de dados de sedimentos finamente interlaminados, é desejável para
alcançar um bom resultado.
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FIGURA N9 II
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8. ESFERICIDADE, FORMA E ARREDONDAMENTO
DOS SEIXOS

De acôrdo com SAMES (1966) hâ sòmente alguns tipos litológicos
que são apropriados para pesquisas morfométricas: são aquêles de cons'
iituição litológica isótropa e alta resistência ao intemperismo, tâis como,

sílex, quartzito o alguns tipos relacionados.

No presente estudo, foram medidas as características morfométricas
ligadas aos três parâmetros acima referidos, de seixos constituintes dos ní-

veis conglomeráticos da Formação São Paulo. Durante a âmostragem sò'

mente seixos do quartzo e quartzito foram considerados No inlcio pensou-

se em coletar sòmente seixos ds quârtzo, mas foi verilicado que em alguns

âfloramentos os seixos são predominantemente de quartzito. Então, levan-
do-se etn conta que tânto o quartzo como o quartzito têm compoltamento
similar, em face dos processos de abrasão, principalmente em quartzitos

de granulação mais fina, os seixos dêste material folam também conside-

rados. A efetividade do meio aumenta em rochas de granulação mais gros'

seira, r

Entrè os seixos ale quartzo ou quartzito foi escolhido arbitràriamente
o intervalo granulométrico 0,4 a 3,O cm de diâmetro rnaior, por ser um

tamanho baJtante freqüente na maioria das ocorrências, e a avaliação foi
feita em 100 seixos por âmostra, Entre os seixos com o tamanho especi-

ficado, os seguintes fotam eliminados:

a) Tôdas as partículas com uma fratura fresca distinta; e

b) Tôdas as partículas que, sob observação ntais cuidadosa, mostrâm
acentuadas heterogoneidades litológicas. Êste tipo é bastante comum em

amostras coletadas de níveis conglomeráticos de sedimentos em aflotamen'
tos próximos ao embasamento cristalino, devido às freqüentes inclusões

de fragmentos líticos.

As amostras, em número de 30, são indicadas pelo mesmo critério
usado para o material destinado às análises granulomótricas, sòmente acres-

cidag da letra L Sempre foram cotretadas nos níveis de amostragem para

granulometria, de modo que os números correspondentes indicam mesma

õamada. As 30 amostras analisadas estão distribuídas da seguinte manei-

ra: 5 na região de Jacareí, 10 na região de Taubató o 15 na região de

Guaratinguetá.
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8.1 _ ESFERICIDADD E FORMA

Os valores de esfericidade e características de forma dos seixos fo-
ram avaliados utilizando-se as tabelas desenvolvidas por CATACOSINOS
( 1965). Estas tabelas são derivadas do método dq intersecção de KRUM-
BEIN (1941) e da classificação de formas de ZINGG (1935). Segundo
o autor das citadas tabelas, estas apres€ntam uma série de vantagens sô-
bre os métodos de intersecção arteriormente ¿dotados, que poclem ser re-
sumidos nos seguintes ítens: (1) elas permitem uma rápida determinação
do forma e estericidade; (2) elas eliminan etros que naturalmente carac-
terizam os métodos gráficos; (3) permitem uma rápida confirmação dos
resultados, e (4) pela sua precisão, fornecem dados mais padronizados.

Na figura n.o 13 tem-se os histogramas de graus de esfe¡icidacle dos
seixos. Verjfica-se que, quando agrupadas em classes com intervalos va-
riando de 0,1, os valores de esferidade se distribuem pot um núm€ro rela-
tivamente pequeno de classes, pois nunca ultrapassam a 6, sendo mais co-
muns casos com 5 classes. Nas três regiões consideradas, os valores de
esfericiclade estão com a classe modal situada no intervalo 0,7 a 0,8;
e, secundàriamente sobressaem. os valores da classe 0,6 a 0,7. Nas
30 amostras analisadas, em nenhum dos casos a classe mais freqi.iente se
situa fora do intervalo estabelecido pelas classes 0,6 a O,7 e 0,7 a 0,8,
Assim, é notável o comportalnento bastante uniforme do grau de esferi-
cidade dos seixos da Formação São Paulo na Eacia de Taubaté, pois ve-
ri{ica-se também que aproximadam ente gOVo dos seixos de cada ãmostra
possuem graus de esfericidade situados no intervalo 0,5 a 0,9. Causa es-
tranheza o fato de , maior contribuição sendo dos gnaisses, os graus de
esfe¡icidade serem tão altos, É possível que os seixos, estando ligados na
maioria dos casos às rochas metamórficas porfiroblásticas, sejam mais es-
féricos do que nas rochas metamórficas aproximadamente eqüigranulares.

As fo¡mas dos seixos foram obtidas também das tabelas de CATA-
COSINOS (1965), durante a computagão dos graus de esfericidade. São
considerados quatro tipos de formas de seixos: esféricos, discóides, alon-
gados e lamelares. Estas quatro formas correspondem àquelas estabele-
cidas por ZINGG (1935), conforme as relações entre os dìâmetros: maior,
interrnediário e menol, perpendiculares enÍe si. Na figura n.o 14 é, apre-
sentado o gráfico onde estão representâdas as freqüências relativas porcen-
tuais das quatro formas de seixos, conforme o sentido geral de transporte
admitido para os sedimentos da Bacia de Taubaté (Jacarel para Cruzeiro).
Em geral verifica-se a'seguinte sucessão: discóides, esféricos, alongados e
lamelares, segundo a ordem de diminuição de freqüêncía de tipos ao longo
da bacia. Aquêles de formas discóides e lamelares se definem muito bem,
como os tipos mas freqiiente e menos frequente, respectivamente. No en-
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tanto, os seixos esféricos e alongados não se destacam muito bem, mas
parece haver uma ligeira predominância de casos com maior porcentagem
de esféricos em relação aos alongâdos.

Não se percebe uma modificação muito nítida no padrão geral das
freqüências relativas das quatro formas de seixos, quando é considefâdo
o sentido geral de transporte dos sedirnentos da Bacia de Taubaté, na dis-
posição das 30 amostras analisadas.

8.2 - Arreilondamento

Os graus de arredondamento dos seixos foram determinados por com-
paração visual com tabelas padrões, usando-se para tal a carta de KRUM-
BEIN (1941). Com êste propósito foi usado o mesmo material da deter-
minação de esfericidade e forma das partlculas. Os graus de arredonda-
mento das 30 amostras analisadas estão representados na figura n.o 15. Po-
de-se ver nesta figufa que os graus de arredondamento aptesentam um pa-
drão completamente errático para os sedimentos da Formação São Paulo,
na Bacia de Taubaté. Os valorcs situam-se entre um mínimo de arredon-
dâmento até 0,8. Algumas amostras exibem valores distribuldos por 6
classes, enquanto outros estão distribuídos em 3, ou, predominantemente,
em 2 classes de graus de amedondâmento, quando estabelecidas classes com
variação de 0,1. Na maior parte dos casos, quando os seixos tendem a
mostrar um arredondamento melhor (amostras:'147Ai J60A; G23A, etc),
as amostras exibem a classe modal nos intervalos O,3 a 0,4 ou 0,4 a 0,5.
Embora uma parcela das âmostras acuse presença de seixos com ârredon-
damento 0,6 a 0,7 ou até 0,7 a 0,8, êstes valores nunca chegam a se apre-
sentar em qualquer freqüência €xpressiva nas amostras ( amostras: T47A;
G7A; G114, etc.). Quando a amostragem foi efetuada em níveis conglo-
meráticos de sedimentos superpostos na imediata vizinhança ou em conta-
to lâteral com rochas cristalinas do embasamento, os fragmentos quase sem-
pre não apresentâm arredondamento, predominando então o intervalo de
valores 0 a 0,1 (amostras: J3A; G164, etc.). Pràticamente êsses fragmen-
tos não loram alterados ao estado de regolitos.

8 .3 - Conclùsões

a) Os graus de esferidade dos seixos da Formação São Paulo
na Bacia de Taubaté, mostram valores bastante altos (classe modal entre
0,6 a 0,7 ou 0,7 a 0,8), quo se distribucm por um número relativamento
pequeno de classes, É possível que os seixos, estando ligados na maioria
dos casos às rochas metamórficas porfiroblásticas (gnaisses), sejam mais
esféricos do que nas rochas metamórficas aproximadamente eqüigranulares.
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b) Os valores de esfericidade dos seixos apÍesentam cdacterísticas
bastante uniformes nas regiões em' que foi dividida a ârea em estudo, fato
que pode sugerir derivação predominantemente ìrniforme para os sedimen-
tos que contêm os seixos.

c) Quanto à fo¡ma dos scixos, em geral, verifica-se a seguinte suces-
são: discóides, esféricos, alongados e lamelares, segundo a ordem de di-
minuição de freqüência dos tipos ao longo da bacia.

d) Os graus de arredondamento dos seixos apresentam valores ge-
ralmente baixos, freqüentemente abaixo de 0,5; nas proximidades do emba-
samento cristalino as amoshas contêm quase que sòmente partículas sem
arredondamento.

e) Tendo em vista os resultados dos três parâmetros morfométricos,
aqui considerados, para os seixos provenientes de níveis conglomeráticos
da Formação São Paulo, pode-se pensar que a esfericidade e forma estão
pràticamente inalteradas nas suâs catacterísticas iniciais (forma e esferi-
cidade dessas partlculas nas rochas do embasamento cristalino); já que os
graus de arredondamento são rnuito pequenos, não sòmente devido à dis-
tância de transporte relativamente pequenâ, mâs principalmente em virtu-
de de grande contribuição lateral dos sedimentos. Esta contribuição parece
ter sido tão grando que mascarou quaisquer modificações morfométricas ao
longo do percurso de transporte dos sedimentos.
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9, FREQT'ÊNCIA DE FELDSPATOS NOS SEDIMENTOS

É notável a presença de sedimentos conglomeráticos nestâ bacia, prin-

cipalmente na Formação São Paulo, com abundância de feldspatos entre

os seus constituintes granulares.

O autor julga necessário se estender, muito além do normal, nas con-

sideraçöes sôbre êste assunto, não sòmente na pârte introdutória, mas tam-

bóm nos métodos e mesmo nas conclusões porque, apesar de há pouco

tempo o significado da presença de feldspatos nos sedimentos ter sido jul-
gado como assunto plàticamente resolvido, os últimos trabalhos têm mos-

trado resultados que tornam duvidosas muitas das premissas ânteriormen-

te estabelecidás.

Atualmerite, os estudos feitos em areias de lios têm mostrado que o

relêvo acentuado nem sempre é requisito necessário para a formação de

sedimentos feldspáticos e arcósios.

Nas areias fluviais de Illinois, são encontradas grandes quântidades

de feldspatos. Segundo WILLM AM (1942) o conteúdo médio de feldspatos

nas areias fluviais nas amostras testadas é de21%, mas o seu valor varja

nos diferentes rios. A porcentagem mais alta é encontrada nas areias do

Rio Mississiþi, sul dc East St. Louis, onde as amosttas contêm 32 a 347o

de feldspatos. Êstes resultados foram alcançados durante uma pesquisa vi-
sando o aproveitamento econômico dos feldspatos contidos nas areias. Mui-
tos dêstes materiais carreados pelos rios são originários de depósitos gla'
ciais, por erosão.

Segundo HAYES (1962), em Denver, a média de 10 amostras con-

secutivas do Rio Missouri consiste de 57 Vo de qu.aú2o,27/o de leldspato

potássico e 16% de feldspato plagioclásio. Àjutante. acima de sua junção

com o Rio Mississipi aptesenta um âumento de cêrca de 70Vo de q'tartzo,

e llo de feldspato plagioclásio, enquanto que a porcentagem relativa de

leldspato potássico decresce de 117o, passando a acusar uma módia de

67Vo de quarlzo, 167o de feldspato potássico e lTVo ðe feldspato plagio'
clásio. Então a diminuição de feldspato total foi de 10% em 1000 milhas-

Enquanto isso, RUSSELL (1937) no Rio Mississipi Yelificou um decrésci-

mo de 5Vo no feldspato total em 1.100 milhas.
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PETTIJOHN (1957) confrontou os estudos de determinação do con,
teúdo feldspático ligado à estabilidade durante o tfânsporte, executados
por MACKIE (1896), RUSSELL (1937) e pLUMLEy (1948) concluin-
clo que, o conteúdo feldspático das areias dos rios é ràpidamente reduzido
em rios de alto gradiente, mas é perdido lentamente em grandes rios de
baixo gradiente.

Estudando a composição mineralógica dos sedimentos aluvionares dos
três rios principais da região de Angatuba (SP), FúTLFARO (1966) en-
controu na composição das duas frações consideradas, 0,125-0,250 mm e
0,074-0,125 mm, a seguinte situação:

Rio Paranapanema

Rio Itapetininga

Rio Guareí

= 8 a 13Vo de feldspatos

= 17o

= Pequena quantidade

Neste caso pàrece que as rochas originais não eram muito ricas em

{919!!3!or, pojs as porcentagens verificadas por WILLMAN (1942) e
HAYES (1962) nos Rios Mississipi e Missouri foram bern maio¡es.

Certamente, mais dados relativos à estabilidade dos feldspatos duran-
te o transpofte fluvial são necessários antes que as porcentagens relativas
dêste mineral possam ser usadas como um ciitério ãefinido ãe ,'distância
transportada", e/ou ds condiçóes climáticas e ambientais especlficas.

9. i - MATERIAL, MÉ,TODO DE ESTUDO E RESULTADOS

As amostras estudadas quanto à porcentagem relativa de feldspato e
quartzo são tôdas pertencentcs à Formação São paulo. São constituídàs, ern
geral, de arenitos grosseiros e conglomerados, e foram selecionadas entre
as amostras submetidas às análises granulométricas, como sendo as mais
ricas em feldspatos.

O primeiro problema com que se defronta neste estudo é o da sepa-
ração ou distinção dos grãos de feldspatos das partículas do componente
principal, que é o quartzo. Na literatura existe uma fatta referência aos
métodos, que podem ser resumidos em dois grupos principais:

a) Separação e posterior contagem (ou pesagem);

b) Contagem em lâminag com os gfãos prèviamefite tratados com a
técnica do ácido fluoríd¡ico e cobaltonitrito de sódio, desctita por HAYES
e KLUGMAN ( 1959 ).

Entre os métodos do primeiro gfupo poderia ser citado o da flota-
ção (PUNDAREEKAKSFIUDU, 1967 ) Êste enfrenta dificuldades quando
há variações de pêso específico dos feldspatos devido à inclusão de outros
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minerais. Foi constatado que, além disso, os sedimentos da Bacia de Tau-
baté apresentam feldspatos em diferentes graus de alteração (caulinização).
Êstes dois fatôres jmpossibilitaram o emprêgo dêste método.

A caulinização diferencjal também não permitiu o emprêgo apropria.
do do processo de coloração (staining), acima citado. Foi verificado que
êste método funciona melhor em secçöes delgadas de rochas cristalinas,
permitindo, quando executado com os n€cessários requisitos, distinguir os
feldspatos potássicos dos plagioclásios.

Pensou-se também na determinação da freqüência ern pêso, dos fel-
dspatos em relação ao quartzo, moendo-se a âmostfa em um gral de ma-
deira com pistilo revestido de borracha, para não afetar os grãos de quar-
tzo. Essa idéia também não foi levada avante porque certamente uma parte
dos g¡ãos ds quartzo, mesmo com a proteção, seria afetada e durante o
peneitamento após a moagem dos feldspatos caulinizados, passâria pela
peneira, aumentando em conseqüência a porcentagem do feldspato.

FIGUEIREDO FILHO (1966) ao estudar as formaçöes sedimenta'
res pregondwâiricas na zonà Caçapava-Lavras utilizou o método de raios
X, com a finalidade de medir semiquantitativamente a relação entre quar.
tzo e feldppato. Êle observou o tomportamento das intensidades dos picos
de 3,35 f do quartzo e 3,20 / do feldspato.

No caso em pauta fecorreu-se então à separação manual dos grãos
de felrspatos dos de quârtzo, executando-se posteriotmente a contageir e
a pesagem das duas frações assim obtidas. O processo foi aplicado em 36
amostras, prèviamente escolhidas, após o peneiramento realizado durante
as análises .gîanulométricas. Êsse processo poderia ser enquadrado no 1.o
grupo de métodos anteriormente citados. A separação foi feita à vistâ de-
sarmada ou eventualmente com o auxílio de uma lupa de bolso. Na maior
parte dos casos a distinção entre os grãos de quartzo e feldspato foi bas-
tante facilitada em virtude da caulinização parcial. de feldspatos. Tama-
nho muito pequeno e o número muito grande de gtãos de feldspatos nas
frações mais finas da escala areia (WENTWORTH) constituiram as limi-
tações naturais. Esta dificuldade scria também enfrentada no processo da
coloração.

Desta rnaneira, conside¡ando-se que a separação efetuada em três fra-
ções mais grosseiras deveria mostrar aproximadamente as variações em
freqüências, não ßó ìnas diferentes amostras selecionadas, mas também
nas diferentes granulações, o trabalho foi efetuado. A êste propósito, para
aquilatar o possível êrro ao qual se incorre, quando se tomam granulações
diferentes para efeito de comparação do contsúdo de feldspatos, HAYES
(1962) tomou 11 amostras selecionadas ao acâso dos rios Platte e South
Platte. Cinco fraçöes granulométricas, variando de areia muito grossa a

areia muito fina, foram separadas em cada amostra e determinadas as por-
centâgens relativas de quartzo, feldspato potássio e feldspato plagioclásio.
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Concluiu que as porcentagens relativâs parecem não ser sigmlicativamente
afetadas pela granulação, quando se considera o feldspato total. Entetan-
to, o conteúdo de feldspato decresce com a diminuição de grânulaçã.o, e

o conteúdo de felrspato plagioceásio aumenta com a diminuição do tama-
nho dos grãos.

De acôrdo com as conclusões de HAYES, parece lícito comparar por-
centagens relativas de feldspato total de quaisquer intervalos granulomé-
tricos. Assim, devido à facilidade de processamento, no caso do método es-

colhido, foram selecionados os seguintes intervalos: 4,000 â 2,000 mm;
2,000 a 1,000 mm e 1,000 a 0,500 mm de diâmetro. A prirneira fração
está presente sòmente em 12 das 36 amoshas. A quantidade total de grãos,
resultantes das análises granulométricas, foi prooessâda nas duas primeiras
frações mais grosseiras, e na última, devido ao número excessivo de grãos,

foi feita uma quarteação com o micro-quatteador de JONES, trabalhando-
se assim com quantidades sempre em tôrno de 1,50 g que compreendiam
cêrca de 2.000 a 3.000 grãos de feldspato e quartzo. Assimr nesmo nas
amostras mais pobres em foldspato, entre aquelas selecionadas, foram con-
tadas sempre algumâs c€ntenas. de grãos dêste mheral, o que deve âtri-
buir uma representatividade muito boa pæa os resultados destas análjses.

Os resultados obtidos podem ser vistos nos gráficos de freqüência re-
lativa (figura n.o 16a-16c). Nas duas frações mais finas os resultados fo-
ram lançados em fonna de freqüência em númeto de grãos e freqüência
em pêso. Verificou-se que há uma ligeira diferença entre as duas curvas,
ora a freqüência em númeto é maior do que a freqüência em pêso, ora
sucede o inverso. As causas destas discrepâncias não devem possuir a mes-

ma explicação para tôdas as amostras. Quando as amostras são suficien-
temente frescas,os grãos de feldspato e quârtzo devem possuir aproximada-
mente o mesmo pêso específico. Então, se a freqüência em pêso d€r maior
clue a freqüência numérica, significa que os grãos de feldspato são maiores,
dentro daquêle intervalo granulométrico, do que os grãos de quartzo. Isto
parece acont€cer nas amostras J7 e G45. Porém, mais f¡eqüentemente, os
grãos de feldspato estão caulinizados, o que deve ocasionar não sòmentg
uma diminuição de pêso específico, mas também uma fragmentação ou
desgaste mais fácil, durante os processos naturais ou mesmo durante a

aniáìise granulomét¡ica dos sedimentos. Assim é que, na maior parte dos

casos, a freqüência em pêso foi menor do que em número (amostras J18,
G3, G16, etc.). Verifica-se que essa tendência nem semPre é obedecida
em uma dete¡minada amostra, quando se confrontam frações granulomé-
tricas diferentes.

Apenas com a finalidade de completar o gráÎico, as amostras que não
possuíam a fração 4,000 a 2,000 rnrn, tiveram os dados interpolados com
base na média aritmética das duas frações mais finas de cada amosua. De um
modo geral, as amostras com muito feldspato na fração 4,000 e 2,000 mm são

também muito ricas nêste mineral nas frações mais finas, Confrontando-se
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as duas frações mais linas nota-se uma maior regularidade quanto ao con-

teútlo feldspático. Porém a fração mais grosseira, apesar de não ter distri'
buição completa em tôdas as amostras, parece mostrar menor regularida'

de. Assim, à amostra J35 que apresenta qtase 5O/o de feldspato na fra-

ção mais grosseira, nas frações menores êste teor não ultrapassa a cifra dos

LOlo. Atios¡ra J18 apresenta urha situâção diferente, pois, possuindo ape-

nas um teor de lOVo na fração mais grosseira, âumento para mais de 30Vo

na fração 2,000 a 1,000 mm e finalmente para 5QVo na fração mais fina'

Êstes iesultados aparentemente vem contradizer as conclusões de HAYES
(1962), jl citadas, mas o autor dêste trabalho atribui êste fato ao intem-

perismq que teria atuado nos sedimentos desta bacia, no sentido de alte-

iat o 
"onteúdo 

do original em Ieldspatos dêsses sedimentos'

As amostras estão dispostas, no grálico (figura n'o 16a-16c), segun-

do o sentido de transpote admitido para os sedimentos da bacia, isto é, da

região de Jacareí para Cruzeiro. As ârnostras da região de Jacareí exibem

valo¡es muito alto; do conteúdo feldspático nas frações grosseiras das três

primeiras amostras, devido à proximidade do embasamento cristalino' Êstes

valores decrescem muito ràpidamente nas amostras subseqüentes até s€ 10-

calizar etn t6tno de 2O% de feldspatos. Êste fato parece estar ligado, ba-

seado nas conclusões de PETTIJOHN (L95'1), a um gradiente altíssimo

pâra as cortentes de água que setvilam como veículos ttansportador dos

iedimentos, pois, embora não se tenha dados muito concretos quanto ao

efeito da distância transportada sôbre o conteúdo feldspática' parece sel

válido admitir que algumas dezenas de quilômetros transportados não se-

riam suficientes 
-para 

Introduzir qualquer alteração notável, Alguns "picos"
mais proemiáentis nos gráficos, quando localizados nas partes medianas

das curvaó, óorrespondem às amostras coletadas próximas ao embasamen-

to cristalino nos limites laterais da bacia, ou, quando bastante afastados das

fontes de suprimento, mostlam uma contribuição mais efetiva de algumas

correntes rnais fortes que prevaleceram durante a sedimentação, proveni-

tes das bordas laterais. Na região de Cruzeiro novamente se manifesta o

fato proximidade do embasamento cristalino que implica em uma alta fre-

qüência de feldspatos. Nas tegiões de Jacarel e Cruzeiro algumas amostras

"h"g* u apr"seìtar maior pòrcentagem do gtãos de feldspatos do que de

quartzo (Amostras J7, J8, G39 e G45).

Ainda, pelo gráfico pode ser concluído que sòmente duas amostrâs
participam cõmo iepresentantes da região de Taubâté, que corresponde

geogràficamente à parte mediana da bacia. Êste fato pode ser atribuído a

duas causas prováveis: maior intemperismo dos sedimentos, que teria oca-

sionado já a completa caulinização e eliminação conseqüente dos feldspa-

tos, ou então já a escassez original nos sedimentos. Certamente os dois fa-

tôres podem ter contribuído, mas é difícil avaliar o g¡au de contibuição
de cada um dêles. O autor não pôde verificar a influência do embasamen-

to nesta faixa, por falta de âfloramentos próximos à borda da bacia.
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. 9.2 - CONCLUSÕES

â) Examinando-se os arenitos fèldspáticos da Bacia de Taubaté (For-
mação São Paulo), das 36 amostras analisadas, 12 podem se¡ clas-
sificadas como arcósios (mais de 25% de feldspato), 22 cìmo arenitos fel-
dspáticos (menos de 25Vo e nais de |OV¿ de feldspatos ), 2 como areni-
tos pouco feldspáticos (menos de lOVo de feldspatos ). Êstes limites de con-
teúdo feldspáticos foram baseados em CAROZZI (1960).

_ .b) Para a formação dêsses sedimentos, freqüentements bastante fel-
dspáticos, além de uma rocha-mãe adequada (gnaisse), deve ter influido
grandemente o relêvo abrupto existente na íiea, gragas ao forte desnlvel
errtre a zona fornecedora e a bacia de sedimentação, em virtude de ùma
lolstante reativação rdas falhas durante a deposição da Formação São
Paulo na Bacia de Taubaté. Pois, como atualmente se acrrdita, êles sã.o
mais favorecidos pela erosão rápida em uma área de relêvo acentuado do
que por condições climáticas especlficas. Os inúmeros trabalhos sôbre o
conteúdo feldspátio em sedimentos fluviâis servem para demonstrar que
os feldspalos podem ser conservados em climas variando desde tropical
até sub¡írtico,

c) Êstes arenitos ricos em feldspatos parecem revelar, na sua gênese,
uma contribuição inicial de feldspatos mâis alta do que de quartzo, porque
a matriz pode ser encarada como um produto de þrofundó intemperismo
químico ou extrêma desagregação mecânica dêstes minetais. Sob ação in-
ternpérica,' forma-se a caulinita que, por compactaçã.o parcjlal e recristali-
zação torna-se mâis coerente, atribuindo até certa consistência aos sedimen-
tos ârenosos nos quais estão contidos. Êste fato parece ser comprovado pelas
amostras que, quando contém porcentagens excepcionalmente altas de fel_
dspato (mais de 6OVo ) são completamente friáveis e os grãos de feldspa-
tos são bastante frescos; enquanto maior consistência é vãrificada nos ãr-
cósios que contêm menor quantidade de feldspatos, porque a maior patte
jrí. f_oi caulinizada passando a integrar a matriz dessãs rãchas, e os grãos
de feldspatos estão bastante alterados.
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10. ANÁ,LISES DE MINERAIS PESADOS

Os primeiros observadores e contentaram em separar os minetais pe-

sados, determiná-los por diversos métodos ópticos e atribuir-lhes um coe-
ficienÍp subjetivo de freqüência: rato, muito raro, comum, etc. Segundo

BOIJTART (1947 no prefácio do livro de DUPLAIX, 1957) foi EDEL-
MAN o primeiro a introduzir nesta técnica os métodos quantitativos. No
presente trabalho foi utilizado um processo semiquantitâtivo, que será ex-
plicado mais adiante.

Forârn estudadâs 83 amostras de sedimentos coletadas na superfície,
das quais 78 são da Formação São Paulo e 5 da Formação Tremembé.
Destâs, 32 são da região de Jacareí, 22 de'la:ubaté: e 29 de Guaratinguetá.
Além disso, 2 amostras (n.os 821 e 832) da Formação Tremembé, pro-

cedentes da sondagem n.o 42, foram também estudadas. Para se entender

mais claramente o problema da derivação dêsses minerais pesados, contidos
nos sedimentos, foram estudados também minerais acessórios de 13 amos-

tras de regolitos das rochas que constituem o embasamento cristalino' Os
pontos de amöstragem dos regolitos estão indicados no mapa geológico da

bacia (figura n.o 1).
Nos sedimentos, os minerais pesados foram separados em aPenas uma

fração no intervalo 0,250 a 0,062 mm de diâmetro, Nos regolitos de

rochas rlo êmbasamento o mesmo estudo foi efetuado no intenalo acima,
porém, separado em duas frações, de 0,125 rnm e 0,125 a 0,062 mm
de diâmetro.

A separação dos minerais pesados foi feita com o auxílio de bromo-
fórmio, segundo a técnica descrita por KRUMBEIN e PETTIJOHN
(1938). Depois, os opacos magnéticos foram eli¡hinados com um ímã de

bolso. Em seguida, após uma conveniente quarteação 'efetuada sôbrè uma
fôlha de papel por divisões sucessivas em 4 paites aproximadamente iguais,
quando atingida uma quantidade em tôrno de 150 a 200 grãos, os mine¡ais
foram montados em lâminas de vidro, usando-se como meio de montagem
o bálsamo do Canadá. Depois foram leitas as identificações e a subse-

qüente contagem de 100 grãos minerais transparentes, correndo-se siste-

màticamente a lâmina sôbre a platina do microscópio petrográfico com o
auxílio de um acessório ("charriotl'). O autor preferiu ch4mar de sem!-
quantitativas estas . determinações, já que as quantidades relativas finars
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não estão relacionadas ao conteúdo global de minerais pesados nas amos-
tras e, além disso, 100 gtã95 ê ainda uma quantidade pequena para ser
considerada representativa da freqüência real dos minerais nesses sedi-
mentos. Para uma determinação quantitativa poder-se-ia seguir o método
proposto por DUPLAIX (1957), mas tal processo não foi seguido aqui
porque seria moroso e cairia fora dos propósitos Para que foi incluldo
êste capítulo.

O presente estudo de minerais pesados foi executado com mira nos
seguintes objetivos: (a) conhecer â constituição mineralógica dos sedinren-
tos, para relacionar à maturidade mineralógica e nrlmero de espécies pre-
sentes, e (b) obter dados possíveis para ajudar a interpretaçâo paleo-
geogáficâ (derivação, distância de transporte, etc.).

10.1 - DESCRTçÃO DOS MTNERAIS PDSADOS
(TRANSPARENT[,S)

10.1.1 - Amostrâs de sedimentos

ZIRCÅO - O zircão se apresenta em forma de grãos prismáticos de
comprimento variável, muitas vêzes com extremidades piramidadas, mais
freqüentemente encontrados nas granulações menores estudadas. Geral-
mente possuem inclusões, que podem ser de cristais sem orientação, mas

freqüentemente êles são orientados formando zonas escuras que seguem os

contornos dos grãos. BRAMMALL (1928) descreveu e esquematizou o
zoneamento do zircão. O citado autor achou djfícil determin a origem
dêsse zoneamento, mas êle atribuiu a hipótese de se tratarem de "suspen-
sões" pulverulentas, provàvelmente de ilmenita, dispondo-se em lâminas
para determinar o zoneamento. Às vôzes essas inclusöes nos gxãos de zircão
da Bacia de Taubaté se tornam tão abundantes que o mineral fica quase

opaco,

MONAZITA - Os grãos de monazita são amarelos, ovóides, e geral-

mente sem inclusôes, Apresentam um relêvo bastante acentuado no bál-
samo, Geralmente não mudam de côr quando cruzados os nícois, devido
à birrefringência muito alta. Segundo HASSANO (1968) as lentes con-
glomeráticas da Formação São Paulo, na Bacia de Taubaté, apresentam
anomalias radioativas altas, muito provàvelmente em virtude da presença

da monazita entre os minerais pesados dêsses sedimentos.

SILLIMANITA - Êste mineral possui uma forma prismática ripi-
forme, com ext¡emidades arredondadas, €shiada longitudinalmente. Fre-
qüentemente aparecem fratu(as perpendiculares às estrias, Apresentam-se
em tamanhos grandes dentro do intervalo granulométrico analisado.
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T ARMALINA - São eniontradas tres vadedades de turmalinas, de

côres castanha, preta e azul. A variedade acastanhada é, de longe, a mais

comum. São cle forma prismática e corn freqüentes inclusões, quase sempre

seguindo o alongamentã e aprgsentan forte pleocrolsmo. A turmâlina

azul é bastante rara; aparece mais comumente em forma de grãos irregu-

lares quebrados. A turmalina acastanhada apresenta dimensões maiores

do quó a turmalina aizul, talltez por ocorrerem em cristais geralmente in-

teiros. Além disso, a variedade acastanhada apfescnta freqüentes inclusões'

Durante as análises granulométricas foi verificado que algumas âmostlas

apr€sentavam, principalmente nas frações mais grosseiras (entre 0,500 e

+,OOO mrn de diâmetio¡, certa freqüência de um mineral prismático prêto

que, observado na lupa binocular, foi determinado como turmalina preta'

EPLDOTO - O epídoto aParece em forma de grãos arredondados,

de conformação botrioidal e côr típica amarelo clara a amarelo esverdeada'

Sãq comuns e abundantes as inclusões que dão, muitas vêzes, um aspecto

todo perfurado. Sob êste aspecto é muito semelhante à estaurolita, que

freqüentemente aptesenta-se com muitas inclusões que lhe atribui uma

similaridatle com "queijo sulço". Porém, parece que a estaurolita está

ausente,

BIOTITA - A biotita é, muitas vêzes, um mineral bastante abun-

dante entre os minerais pesados dos sedimentos. Normalmente são gran-

des e formam placas descoloridas, de côr castanha avermelhada, em vir-
tude da ação do intemperismo. Mas, por vêzes, podem ser pretas, quase

opacæ ou coín tons esverdeados' São comuns placas que apres€ntam um

cômportamento isotrópico, extinção quase completa sob nícois cruzados,

devido à clivagem basal proeminente e pelo fato do âugulo 2V ser'muito
pequeno.

APATITA - Os grãos de âpatita são prismáticos, pràticamente in-

colores; caracterizam-se, além disso, por um relêvo muito baixo. São ge-

ralmente isentos de inclusões.

RUTILO - O rutilo possui côr caracterlsticâs vermelha a castanho

avermelhada, e se apresentâ €m pequenos cristais prismáticos, estriados

longitu,clinalmente. Foram verificados alguns casos de cristais com "gemi-

nução "- 
joelho", bastante carâcterística dêste mineral. É um mineral

muito fr€qüente, embora seja pouco abundante.

GRANADA - Os gtãos de granada se calacterizam pela fratura con-

coidal e isotropismo. Geralmente se apresentam em cristais bastante pe-

quenos e lafos. Apresentam-se em duas variedades, uma tósea e outra

esverdeada, sendo a primeira muito mais comum.

i:.,1ì
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1.O.1.2 - Amostras de regolitos

Todos os minerais acirna descritos foram verificados nos regolitos,
corn a diferença de serem menos alterados. Esta alteração diferencial
parece manifestar-se particularmente na biotita, pois nas amostras de rigo-
litos ela é mais escura, preta, enquanto que minerais mais resistentes ao
intemperismo, zircio e a turmalina permanecem pràticamente inalterados,
isto é, são iguais nas amostras de sedimentos como nas de regolitos. Nessas
amostras foi verificada a oco¡rência de hornblenda verde que não foi cons'-
tâtada nas amostrãs de sedimentos. Eh sé aprêsenta em fórma de fragmen-
tos com extremidades serrilhadas, mais ou menos alongadas e com côr
"verde garrafa".

10.2 - FREQÜENCIA DE MINERAIS PESADOS D
CONCLUSõES

As freqüências porcentuais verificadas em cleterminações semiquanti-
tativas, de contâgem dos minerais pesaclos transparentes, tanto nas âmos-
tras de sedimentos, conforme as regiöes consideradas da área em estudo,
como nas amostras do regolitos das rochas do embasamento cristalino,
estão representadas nas figuras n.o 17 e n,o 18: As amoshas possuem
a mesma numeração da análise granulométrica, no caso de sedimentos d¿
Formação São Pauio.

As amostras de regolitos foram coletâdas êm locais, indicados no
mapa geológico da bacia, e nunca muito distantes da borda atual dos sed!
mentos da bacia (no máximo 10 a 15 km); e atgumas são procedentes de
aflorâmentos do embasamento, dentro da faixa atual de sedimentos.

Nas âmostras de sedimentos das 3 regiões juntas chegam a ocorrer
9 espécies diferentes de minerais pesados transparentes, mas bàsicamente,
5 espócies perfaznm a maior parte dessa associação, que são, em ordem
aproximada de decréscimo de freqüência: mcáo, biotita, turmalina (in-
cluindo as variedades castanha e azul), epldoto e monazlta. No. entanto,
comparando-se as três regiões ve¡ifica-se que, enquanto o zircão e a biotita
se tomam mais abundantes em Guaratinguetá em relação às regiões Ja-
cârelTaùbaté, a freqüência de tu¡malina decresce na primeira. Outros
minerais que chegam a se sob¡essair apresentam êste comportamento de
caráter muito local, como é o caso da apatita. Outros minerais, como o
rutilo, são bastante freqüentes, mas nunca chegam a ser abundantes. A
granada, por outro lado, é um mineral muito raro nestes sedimentos, e
quando presente nunca bhega a uma quantidade expiessivâ.

Duas amostras da sondagem n.o 42, analisadas, revelaram um com-
portam€nlo, no conteúdo de minerais pesados, bastante diverso daquelas
amost¡as coletadas na superflcie. Pois, embora certamente 5 destas amos-
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tras sejam da Formação Tremembé como aquelas da sondagem n,o 42,
elas apresentaram um conteúdo mineralógico bastante difercnte. Estão

present€s nas duas amostras de subsuperfície minefais comuns nas amostras

àe afloramentos, como zircão, turmalina, biotitâ e outros, más a diferença

reside no fato de ocorrer nas duas, uma quantidade muito grande de gra-

nada rósea, diminuindo em conseqüência a freqüênciâ relativa dos outros

constituint€s. Infelizmente, o flúme(o de amostras de sondagem da For'
mação Tremembé, e também, os casos de amostras comprÒvadamente per'

tencentes a esta formação coletadas na superflcie são poucos, que não se

pode estabelecer 'qualquer condlt¡são definitiva. E qrriosa, no entanto,

a ocorrência'tão abundante de gtanadas, porque foge à regra que parece

ser geral para êstes sedimentos.

Dos regolitos que constituem o embasamento cristalino da bacia foram
colhídas 13 amostras. Estas, preparadas o analisadas, mostrafam resul-
tados bem diferentes daqueles dos sedimentos. O número total de minerais
presento foi de 10, devido à ocorrência da hornblenda verde, fato notâdo

þartictrlarmente na amostra E9, nas duas frações do intervalo analisado
(0,250 

- 0,125 mm e 0,L25 a 0,062 mm), e também em mínimas quan-

tidades nas amgstras E5 e E6, na fração entre 0,125 a 0,062 mm. A prin-
cipal diferença quanto à constituição de minerais pesados transpal€ntes

entre o regolito .e os sedimentos é que no primeiro, quando um mineral

acessório característico da ¡ocha fresca está p(esente, geralmente êle pre-

domina sôbre os demais, diminuindo em conseqüência, o número de espé-

cies e a freqüência relativa dos outros minerais. Para exemplificar êste

fato pode-se tomar a amostra 811, que é regolito de um quartzito; ela

apresenta 857o de sillimanita na fração menor, Desta maneira, caltamente,

os sedimentos ricos neste mineral tiveram grande contribuição a partir dos

quartzitos dêste tipo. Outro caso similar é o da amostra E4, que foi cole-

tada de um regolito de quartzo-micaxisto.

Baseado nos resultados da determinação microscópica das 13 amostras

de regolilos, em confronto com os dados de minerais pesados das 85 amos-

tras de sedjmentos, pode-se apt€sentar, como uma tentâtiva para se chegâr

à derivação dos sedimentos da Bacia de Taubaté (Formação São Paulo,
principalmente) a seguinte relação entre os miner¿is pesados e as rochas

matrizes originais:

Zircão
Biotita
Epídoto
Monazita
Apatita
Granada
Rutilo (?)
Sillimanita (?)
Hornþlenda (?)

cnâisse

Biotítico

Sillimanita

Thrmalina

Rùtilo
Epídoto (?)

quârtzito e
quârtzo-micaxisto

Hornblenda Ì onfioo,noVe¡de j
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Além disso, outro fato que pôde ser ve¡ificado com êste estudo refere-se
à maturidade dos sedimentos, permitindo classificar os depósitos da For-
mação São Paulo como mineralògicamente imaturos. Minerais como epi
doto, e, talvez, a biotita, seriam destruídos se o transporte fôsse longo,
ou, os sedimentos fôssem muito antigos, pois êstes se situam enhe os pri-
meiros nas séries de estabilidade mine¡al crescente pfopostas por vários
autores. A ausência da hornblenda verde nos sedimentos indica que o
transporte dêstes sedimentos foi suficiente para destruir êste componente.



11. ARGILAS MONTMORILLONÍTICAS

As argilas da Bacia de Taubaté são notáveis pela sua côr predomi-
nante esverdeada (IOY 6/2 = verde oliva pálida, quando sêca e, 10Y
4/2 = verde oliva cinzenta, quando úmida) em amostras de afloramentos
não intemperizados ou testemunhos de sondagem.

Essa coloração esverdêada é geral em todos os sedimentos mais an-

tigos da bacia, tanto na Formagão São Paulo, como na Formação Tremembé,

emprestando não sòmente aos clásticos finos mas também aos grosseiros

(arenitos e conglomerados) aquela côr, que vem chamando a atenção dos

pesquisadores já há muito tempo. Os constituintes verdes das roc.has se-

dimenta¡es comuns estão p(esentes normalmente na fração arC¡losa. Êles

têm sido .identificados como membros do grupo de minerais argilosos da

illita ou montmorillonita,

Quando sofrem a ação intempérica âs argilas tomam coloração va-

riegada, onde sobressaem as várias tonalidades das côres vermelha, laranja
e amarela, (SR.P 6/2;5R 2/6; 5YR 8/4;5Y 6/4;-l0R 4/6, etc.). Neste
caso, peqüenas partículas sílticas colorem as argilas e são constituídas muito
provàvelmente de agregados de Fe2Q3 em diversos estágios de hidratação.
MAC CARTHY (1926), qle estudou mais detalhadamente as côres dos

minerais, com especial ênfase das argilas e outros constituintes mineraló-
gicos dos sedimentos, concluiu que: ".. . excetuando as côres orgânicas
e ocasionais argilas tingidas de manganês, os compostos de ferro, de um
ou de outro modo parecem ser quase o tlnico responsável por essas côres".
As partículas que formam o agente da coloração dos sedimentos perma-
necem como agregados, durante as análises granulométricas. Estas par-
tículas agregadas, durante a desagregação dos sedimentos, são isolados dos

componentes clásticos que, por sua vez, ficam descoloridos em suspensão

aquosa. Êste fato foi verilicado durante as análises granulomótricas de

sedimentos variegados em amostras processadas pelo autor dêste trabalho.
Os agregados foram referidos como granulitos limoníticos e cristalitos côr
de vinho por PAIVA NETTO e NASCIMENTO (1956), os quais quando
separados perfazem.cêrca de LVo do materizl-

Os autorès supra citados apresentaram um trabalho sôbfe essas argilas
examinando pelo processo das análises térmicas diferencial e química, prin'
cipalmente os argilitos intercalados ent¡e os folhelhos pirobetuminosos da
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Formação Tremembé. Êles fazem considerações também sôbre os problemas
de escorregamento de terrenos, devido à presença da montmorillonita nas
argilas, que os autores chamaram de bentonitâ, quando são feitos cortes
ou aterros de estradas.

Durante os levantamentos de campo, a. atenção do autor dêste trabâlho
também foi despertada pela constância da côr verde nos sedimentos de
afloramentos menos alterados, presente principalmente antes de atingir
Jacareí, no sentido São Paulo-Rio de Janeiro, nos cortes da Rodovia Pre-
sidente Dutra. Desta maneira, foi rcalizada uma análise dos minerais de
argila de siltitos e argilitos utilizando-se, parâ tanto, a íécîica de dilração
de raios X. Êste estudo, além de confirmar os resultados dè PAIVA
NETTO e NASCIMENTO (1956) no que diz respeito à Formação Tre-
rnembé, permitiu identificar a presença dos mesmos minerais também na
Formação São Paulo, e possibilítou chegar a importantes conclusões.

11 . 1 - MATERTAL E MÉTODO USADOS NA TDtrNTTFrCAçÃO

A fim de efetuar a identificação dos minerais de argila, as amostras
de argilitos e siltitos argilosos foram selecionadas entre as coletadas no
campo pâra análises granulométricas. Além disso foram examinâdas al-
gumas âmostras da sondagem n.o 42.

Destas, 29 amostras pertencem à Formação São Paulo. Da Formação
sotopostâ, Tremembé, foram examinadas 9 amostras, sendo 2 de aflorâ-
mentos e 7 de fragmentos de testemunhos da sondagern î.o 42, execl)tada
pelo Conselho Nacional do Petróleo no Município de Tremembé.

O material, antes de ser analisado, sofreu os seguintes tratamentos:

(a) Desagregação etn H¿O¿ (10 volùmes) e dispersor, durante 10
a 15 minutos;

(b) Decantação em proveta graduada de 1000 ml, durante cêrca
de 2 horas;

(c) Após decorridas duas horas, sòmente o material em suspcnsão
foi filtrado no funil de Büchener, ligado a uma bomba de vácuo;

(d) O material retido no papel do filtro foi secado na estufa à tem-
peratura não superior a 600 C, durante 5 a 6 horas;

(e) Após a secagem, o material forma uma pellcula máis ou menos
coesa de argila sôbre a fôlha de papel de liltro, razio por que foi efetuada
a moâgem em almofariz de porcelana e depois peneirado, sendo recolhida
sòmente a fração que passou pela peneira de 100 "meshes".

Êstes tratamentos tiveram a finalidade de eliminar, o máximo possível,
os minerais não argilosos (quartzo, feldspato, etc.).
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O material assim preparado foi colocado no suporte do difratógrafo
NORELCO, sendo utilizado tubo de cobre. As corridas foram realizadas
usando-se 35 KV e 20 MA.

Foram preparados agregados orientados, unedecendo-se o material
com etileno-glicol a lOVo sôbre uma lâmina de vidro e álisando-se a pastâ

assim fo¡mada com uma espátula metálica. A utilização d€ agregados

orientados aumenta muito as possibilidades. de rellexões basais e suprime
bastante as outras, de tal modo que uma interptetação mais fácil destas

reflexöes é obtida (NAGELSCHMIDT, 1941; MAC EWAN, 1951; in
BRINDLEY, 1955 ).

As leituras das difratogramas foram feitas em papel regtstrador, entre
os ângrrlos de 2 a 30o, que possibilitaram o reconhecìmento dos princìpais
minerais do grupo das argilas presentes.

Com êste processo pfocurâva-se determinar os. espaçamentos carac-
terísticos de 7, -10 e 144,, que são com relativa facilidade identificados.
Corno êstes espaçamentos correspondem ou podem cotresponder a mais de
um mineral, €ntão freqüentemente teve que se recorrer ao emprêgo de
técnicas auxiliâres, a fim de se poder decitlir çntre um. mineral e outfo.
Essas tócnicas, apresentadas por GRIM (1953), baseiam-se na conttação
ou expansão do espaçamento basal, por ação de temperatura ou de mo-
léculas polares.

11.2 _ SEDIMENTOS ARGILOSOS DA BACIA DE TAUBATÉ

11.2.1 - Minerais de argila presentes

Nas amosttas provenientes da Formação Tremembé foram identilicadas
a montmorillonita e a caulinita. Outros minerais presentes que puderam
ser veri'ficados no inte¡valo corcido (20 = 20 e 30o) do difratograma foram
mica e quartzo, e ev€ntualm€nte feldspàto.

. Aclmite-se que os silicatos de ferro esverdeados ou verdes incluem
úários rbinerais, entre os quais está a montmorillonita, quando ricâ em Fe.
O ferro férrico acompanhado do ferro feruosò, dentro da estrutura dos
silicatos, caracteriza os minerais verdes. É sugerido por IGLLER ( 1953 )
que â coordenação dentro da rêde cristalina dos silicatos é de maior con-
seqüência na produção da côr verde do que pròpriamente a valência do Fe,

As argilas montmorilloníticas haviam sido identificadas na Formação
Tremembé por PAIVA NETTO e NASCIMENTO (1956) pelo método
de análise térmica diferencial. Segundo os citados aùtores são argilas que

moslram a coloração verde azeitona, azul e muito semelhantes às argilas
bentoníticâs de Nutfield e Somersetshire; possuem propriedades gerais das
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argilas bentonlticas, tanto nas côres como na composição química, pH e
pefmuta catiônica,

Nas figuras n.o 19 e n.o 20 estão representados os difratogramas de
7 amostras de sedimentos argilosos da Bacia de Taubaté, 4 da Formação
São Paulo e 3 da Formação Tremembé; e 1 de "schlieren" biotítico alterado.

Na figura n.o 19, os dois primeiros registros são resultados de amos-
tras coletadas nâ secção colunar SC-12 (Região do Taubaté). A amostra
n.o T21 está situada mais acima na secção e apresenta côres variegadas
(vtuios tons de vèrmelho: 10R 6/6; 1,0R 6/2;10YR 6/6 e 10YR 8/2).
A amostra n,o Tl8, situada mais abaixo na secção, apreseûta côres variando
entre 10Y 6/2 (veñe oliva pálida = sêca) e lDY 4/2 (verde oliva cin-
zenta = úmida). Estas duas amostras diferem no fato ds a segunda apre-
sentar montmorillonita e, em conseqüência, os "picos" de outros minerais
são bem menores.

As amostras J57 e 146 (figura n.o 19) foram coletâdas, respectiva-
mente, nas secções colunares SC-9 e SC-7, ambas secções medidas na
região de Jacareí. Examinando-se â figura, verifica-se que essas amostras
apresentam côres 58 7/l (cinza azulada clara) e lOY 4/2 (verde oliva
cinzenta). No primeiro caso a, montmorillonita está ausente, enquanto que
no segundo, o'þico" correspondente a êste mineral apatece muito acen-
tuado.

Entre as amostras da Formação Tremembé, examinadas pela difração
de raios X, foram selecionados 3 difratogamas cafacterísticos, sendo um
de amostra de supetfície (T30), de côr 5GY 6/L (cinza esverdeada) e

dois de amostras de subsuperflcie, da sondagem n.o 42 (199,45 
- L99,70ß

e 171,00 a t71,25 m de profundidade), de côres 5R 6/6 (vermelha clara)
e 10Y 4/2 (verde oliva cinzenta), respectivamente. A amostra de super-
fície indica um "pico" de montmorillonita bem caracterizado. Enquanto
que, embora as duas amostras de subsuperfície exibam "picos" daquele
mineral, no difratograma da amostra n,o 731 é muito mais característico e

definido. Êste fato poderia ser explicado pela maior ou menor "cristali-
nidade" dos minerais montmo¡illoníticos presentes (ver figura n.o 20):

O primeiro difratograma da figura n.o 20 é de uma amostra de
"schlieren" biotítico altera(lo, apresentando-se com uma côr similiar à maioria
dos sedimentos da bacia, isto é, 10Y 6/2 (verde oliva pálida). Êste ma-
te¡ial foi coletado dentro de um gnaisse biotítìco (Rodovia Presiderlte
Dutra ----J km 339, entrada de Jacarel), e mostrou comportamento similar
ao dos sedimentos, exibindo também um "pico" de montmorillonita bem
definido.

Estas argilas parecem ser similares, também, à argila arenosa verde,
não marinha dâ Formação Mor¡ison (côres entre l0GY 5/2 e 5G 5/2
na tabela de côres do National Research Council, 1948), referida por
KELLER (1953). Na Formação Morrison at¡ibui-se a côr verde às mont-
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morillonitas, que sempre esfavam presentes nas âmostras. GRIM (1951)

notou que a montmorillonita pode ser branca, amârela, vermelha, verde ou

cinza, dependendo de sua composição.

l7 ,2.2 - Composição química

No quadro C, a seguir, tem-se a composição qulmicâ das argilas da

localidade tipo de Montmolillon, França, em confronto com a constituição

das argilas, ora em estudo.

Comparando-se os dados do quadro verifica-se que a composição quí'
mica das argilas montmorillonlticas da Bacia de Taubaté é bastante dife-

rente daquela da loçalidade tipo de Montmorillon.

OuÀDRo C: Cornposição químicn de argilas

(1) (2)

si02
Al2o3

FerOt
FeO

Meo 
I

Cao
KrO
Naro
Tio2
P¿oo

MnO

c
HrO 105. C
H2O + 1050 C

51,14

19,7 6

0,83

9'zz
1,62

0,11

0,04

;
7,99

46,10

21,10

8,50

0,90

2,50

0,48

2,02

0,20

1,16

0,13

o,t7
0,55

8,16

1,41

(3)

43,86

21,34

6,50

2,64

2,60

1,24

3,19

0,33

1,12

0,27

0,24

0,90

7,92

99,52/o 99,98Vo

(l)Localidade tipo de Montmorillon, França. (ROSS and HENDRICKS, 1946)

(2) Bacia de Taubaté - São Paulo
Média d€ 3 amostÌas com propriedades coloidais mais intensas PAIVA NET-
TO e NASCIMENTO, 1956)

(3) Bacia de Taubaté - São Paulo.
Média de 8 amost¡as da massa totâl de camadas montmorilloníticas (PAM
I NETTO e NASCIMENTO, 1956).
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Entre as montmorillonóides da Bacia de Taubaté, deve estar pres@nte,
também a nontroi1it4 pois o teor em fe¡ro observado deve em parte provir
da rêde c¡istalinÐffiineral de ergia (PAIVA NETTO e NASCIIT¿ÉNTO
1956). Outras difer€nças na composição química entre êsses sedimentos e
a argila da localidade tipo devem estar ligadas à pureza do material, que
deve ser ¡nuito maior em Montmorillon, enquanto ocorre muita caulinita
entre as argilas montmorilloníticas da Bacia de Taubaté.

11 .2.3 - Avaliação quântitatirä

A avaliação quantitativa é muito diflcil em difratogramas de raios X,
e sòmente estimativas muito grosseiras podem ser feitas. Esta dificuldade
surge pelo fato que a capacidade de difração dos ¡ninerais de argila varia
com a composição, granulometria, orientação e gtau de cristalinidade.

Nas amostras analisadas, a orientação e granulometria poderiarn ser
conside¡adas aproximadamente constantes, já que sofrem o mesmo pto-
cessamento. Ainda, pelo fato de provirem da mesma bacia, de depósitos
não muito diferentes em idade, o grau de cristalinidade não deve variar
muito, Então, as altu¡as dos '-'picos" poderiam ser tomadas como depen-
dentes do tipo do material pfesente.

De acô¡do com WEAVER (1958) quantidades iguais a illita (10r{,)
e montmorillonita (14Â) dariam intensidades de.,picos', em que a primeira
teria aproximadamente 3 vêzes o valor da s€gunda; e quantidades iguais de
illita e caùlinita (7Â) resultariam em alturas de .,picos" em que a prìneira
teria aproximadameîte 2 a.3 vêzes o valor da segunda. Então, pode-se
concluir que, quantidades iguais ou aproximadamen¡s iguais de montmo-
rillonita e caulinita devem dar "picos" de intensidades aproximadamente
iguais, quando os outros fatô¡es são considerados constantes.

Pàrtindo dessas premissas, fo¡am construídos gráficos (figuras n.o21a
e n.o 21b) que mostram as variações das intensidades dos ,'picos,,, se-
gundo uma escala arbihária relacionada às propriedades de difração dos
minerais de argila pfesentes.

. Nas duas formações consideradas, quando a montmorillonita está pre-
sente o "pico" de caulinita diminui muito de intensidade, e, quando a
caulinita não está acompanhada pela montmorillonita, o valor do ',pico',
de caulinita é bem maior,

Na Formação São Paulo, as amostias da região de Jacareí são, quase
totalmente, montmodlloníticas, enquanto que na área de Taubaté poucas
amostras o são. Na reglão de Cruzeiro o mineral de argila presente é
sòmente caulinita

. Na Formação Tremembé a mÕntmorillonita está sempfe pre¡ente,
tanto'has aincistras de superfície como nos testemunhos de sbndaþem.
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11.2.4 - Rocha malriz das argilas

A rocha que maior contribuição forneceu aos sedimentos da Bacia
de Taubaté foi, sem dúvida, o gnaisse biotltico, do tipo leptinítico, que

recebe o nome de "gnaisse do Pa¡aíba",

Esta rocha, freqüentêmente porfiroblástiba, apresenta-se com grandes
cristais (até cêrca de 3 a 4 cm de comprimento) de feldspatos (ver foto
n.o 3). A biotita, além de ter uma distribuição geral dentro da rocha,
definindo muito bem os planos de gnaissificação, . ainda está associada às

estruturas chamadas "schlieren", muito comuns neste gnaisse, chegando a

determinar concentrações muito prìras dêste mineral.

Na Roclovia Presidente Dutr¿ (km 339), próxima à entrada de Ja-
careí, aflora êste gnaisse que apresenta um "schlieren" de biotitâ; com
passagem gradual para uma auréola de alteração intempóric¿ constituída
de material argiloso, côr lOY 6/2 (verde oliva pálida), portânto da mesma
tonalidade dos argilitos e siltitos da bacia. Os resultados da análise tlêste

material podem ser vistos no difratograma da figura n.o 2O, iá, discutido.
Esta alteração deve ser "fóssil", isto é, deve corresponder a um fenômeno
que se verificou quando os sedimentos da bacia estavam sendo depositados,
e sòmente com o corte da estrada ap¿ueceu na superfície. Esta afirmação
é corroborada pela observação de sedimentos intemperizados da bacia
(região de Taubaté) e rochas do êmbasamento na r€gião, que alterados
geralmente mostram uma composição caulinltica. Então a alteração do
"schlieren" não poderia tef ocor¡ido nos dias atuais, pois parece que não
existem condições climáticas apropriadas para a formação dos minerais do
grupo montmorillonita, na área em estudo, atualmente.

11.3 _ INTERPRETAçÃO GEOLÓGICA DOS MINERAIS
ARGILOSOS

11 .3 . 1 - Origem e signilicado dos minerais de argila nos seilimentos

Quando se tem em conta que mais de 507o dos minerais de rochas
sedimentares são de natu¡eza argilosa, que os folh€lhos abrangem entre
50 a SOVo das secções geológicas, e quo provàvelmente mais de 95% dlß
rochas sedimentares contêm minerais de argila, desaparece qualquer ne-
cessidade dê apontar a importância do estudo dos minerais de argila.

O estudo de argilas tem sido desenvolvido sobremaneira pelos pedó-
logos, que têm se preoiupado com as propriedades, como a capacidade dè
absorção de elementos e de troca de cátions. Do ponto de vista geológico,
a estrutura básica dos minerais, que é herdada da matéria original, é o
parâmetrom¿issignificantedosminerais',deargila.
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WEAVER (1958), após observação de um núme¡o muito grande de

dados sôbre os minerais de argla, estabeleceu as seguintes inferências:

(a) Nenhum mineral de argila particular está restrito a um ambiente
especíTico.

(b) Illita, montmorillonita e argila de "camadas mistas" (mixed
layers) podem ocorrer, em abundância, freqüentemente como únicos mi-
nerais de argila presentes em quaisquer dos ambienþs deposicionais prin'
cipais.

(c) A caulinita é dominante, principalmente em ambientes fluviais,
embora possa ocorrer em abundância em todos os ambientes.

(d) A clorita é rara, nunca ó argila predominante, e em geral é a

menos abundante nos folhelhos marinhos.

(e) Os folhelhos de origem continental são raramente, senão nunca,
completamente monominerálicos.

Devem ser tomadas precauções quando se tenta ,estabelecer inferências
geológicas a partir de uma rocha ou mineral, em relação à origem, porque
rochas ou minerais podem não ter sido formados onde se encontram atual-
mente. Além disso, na gênese de alguns minerais, o efeito dos materiais
orþinais é predominante; em outros o fator determinante é o ambiente (da
área fonte ou da área de deposição).

Acreditava-se que os minerais de argila eram notàvelmente sensíveis,
sob o aspecto qualitativo, aos ambientes físicos e qulmicos durante a depo-
sição e diagênese, e, portanto, os minerais de argila que resultam da sedi-
mentação tornar-se-iam um indicador da natureza daqueles ambientes
(ROSS, 1943; ROSS e HENDRICKS, 1945; KELLER, 1946; MILLOT,
1949; GRIM, DIEIZ e BRADLEY, 1949; KELLER e TING, 1950;
GRIM, 1951 e KELLER, 1952; in KELLER, 1958).

WEAVER (1958) acha que a grande maioria dos minerais de argila
em rochas sedimentares é de origem detrílica, refletindo fortemenþ o ca-
ráter do material da fonte, e sendo só ligeiramente modificado no ambiente
de deposição.

De acôrdo com MILNE e EARLY ( 1958) o clima na áreâ fonte
pode ser o fator mais importante na. deteminação da associação de mi-
nerais de argila,

A compactação e o sote amento dos sedimentos, que produzem os
processos diagenéticos, aparentemente resultam em alteração muito pequena
dos minerais de argila. Freqüent€mente, os efeitos da diagênese se estendem
a menos de 57o do material argiloso,

Parece que ainda faltam elementos suficientes para avaliar completa-
mente o grau de utilidade da mineralogia das argilas como ins umento
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estratig¡áfico. Entretanto, as evidêncìas disponíveis sugerem que uma aná-

lise cuidadosa da mineralogia das argilas pode ajudar na intelpretação de

numerosos fenômenos geológicos. Dêste modo, um conjunto de mine¡ais
argilosos especlficos pode ser relacionado com ambi€ntes particulares, mas

é raro que os mesmos critérios de ambientes possam ser aplicados em oìrtras

bacias, a menos que elas tenham áreàs-fontes similares e tipo similar de

desenvolvimento tectônico. Feitas as necessârias ponderações, os dados

obtidos a partir de minerais de argila são extremamente úteis nos estudos

sôbro inlemperismo, fonte, mecanismo de transpolte, ambiente, fácies, tec-

tônica e eventualmente diagênese.

ll ,3.Z - Ambiente de formaçåo rlos minerais de argila

Os ambientes de fotmação dos minerais de argila poderiam ser des-

critos em um sentido vago e amplo, relacionados à acepção corriqueìra do

têrmo "clima". Mas, é inadequado descrever o "clima" do ambiente onde

se situa o sistema formador de minerais de argila por têrmos meteorológicos

de sentido amplo; parâmetros mais definidos incluem pH, Eh, concentra-

ção de lons em reação, como foram estabelecidos por KRUMBEIN- e

GARRELS (1952), no seu importante trabalho sôbre os sedimentos qui
micos,

^PÊ,wqiø9O'æ¡ô: " o presente é a chave do passado", pode ser seguido na
determinação do ambiente geológico em que os minerais de argila foram
fo¡mados. Gtupos de solos que são caracterizados por certos minerais

de argila paÌecem ocorrer em ambientes distintos, Por exemplo, os mine-
rais de argila do tipo da caulinita são formados em solos do SE dos Esta-
dos Unidos, onde a precipitação excede a evaporação, isto é, onde a

lixiviação é intensa e forte oxidação de matérias orgânicas e inorgânicas

prevalecem. Em contraste aos solos cauliníticos, aquêles contendo mont-
morillonita são formados no W dos Estados Unidos, onde a precipitação

é menor do que a evaporação. A água que entra na zona de intemperi-
zação é suficiente apenas para o efeito de hidrólise das rochâs, mas a maior
parte dos cátions metálicos e sílica liberados durante a hidrólise pernanece

ativa no sistema, porque a água é muito pouca para lixiviá-los.

DEGENS (1965) apresenta um gráfico sumariando as condições bá-
sicas requeridas para a formação dos principais minerais de argila, consi-
derando os "micro-climas" ou "climas micro-químicos" (ligura n.o 22) ,

MOHR e BAREN (1954; in KELLER, 1956) mostraram que uma

espécie de rccha matriz pode dar origem à laterita em uma localidade e

à montmorillonita em outro local próximo, mesmo dentro de um mesmo

ambiente climático.
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Sendo sòmente minerais do grupo da caulinita e montmorillonita que
constituem as argilas da Bacia de Taubaté, serão apresentados alguns de-
talhes sôbre os ambientes de formação dêstes minerais (segundo KEL-
LER, 1956).

(a) Minerais do grupo da caulinita:

i ; E*""sro de H* e remoção de Ca, Mg, Fe, Na e K.

- Precipitação excede a evaporação (como o clima do SE dos
Estados Unidos).

- Lixiviação intensa; águâ não estagnante e rochas permeáveis.

- Oxidação de Fe para Fe¿Os ou FeS2 (remoção de Fe do
sistema).

2) Alla razão Al: Si, Remoção de sílica.

- Sílica estabilizada na solução por Na+ e K+ (granitos e

ouhas ¡ochas ricas de Na e K).

(b) Minerais d.o grupo da montmoríllonita:

1) Retenção de Ca, Mg e Fe. Sem exccsso de H+.

- Evaporação excede a prccipitação (semi-aridez, solos do W
dos Estados Unidos).

- Ãguas paradas e lixiviação pobre. Cinzas e tufos em lagos
e maf€s.
Condições alcalinas.

.J ['s** permaneCe no sistema.

- Silicatos altamente susceptíveis à altefação, como cinzas vul-
cânicas,

2) Alta razão Si: Al Retenção de sílica.

- Floculação por Ca e Mg.

- Lixiviação ineficiente.

Pelo acima exposto percebe-se que os rninerais do gupo da caulinita
são fo¡mados sob condições opostas daquelâs da gênese da montrnorillonita.

A maior parte dos autores atribui à formação de argilas montmorillo-
níticas um clima semi-árido e existência de silicatos fàcilmente alteráveis
como as cinzas vulcânicas, lnas, nem a semi-aridez, nem as cinzas vulcâni-
cas parecem constituir condições essenciais à sua formação.

11.4 - CONCLUSÕES

Analisando o conteúdo mineralógico Cus argilo, da Bacia de T¿ubaté,
feitas as necessárias ponderações em confronto às modernas teorias exis-
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tentes sóbre â formação daqueles rninerais, as seguintes conclusões podem

ser tiradas:

a) A côr verde das argilas da Bacia de Taubaté deve ser âtribuída

aos minerais do grupo montmorillonita (nontronita ?), cuja existência foi
comprovada, tanto pela análise térmica diferencial (PAIVA NETTO e

NASCIMENTO, 1956), como no pres€nte estudo, airavés dos difratogra-
mas de raios X. Ent¡e os minerais de argila do grupo da montmorillonita
poderia existìr a nontronita devido ao teor em ferro. Além disso, êste

mineral reconhecido pelos autoles supra mencionados na Fonnação Tre-
membé, foi também verificado na Formação São Paulo. em afloramentos

não intemperizados.

b) O mineral que deu oligem às argilas do grupo das montmorillo-
nitas foi a biotita e, ã caulinita primária parece ter provindo dé feldspatos,

provàvelmente de feldspatos potássicos. Tanto a biotita, como os feldspatos

loram fornecidos pelo "gnaisse leptinítico do Paralba".

c) Originalmente poderiarn ter sido formadas argilas mistas de cons-

tituição montmorillonítica-caulinlticas, em um ambíente que não preenchia

integralmente, nenhum dos extremos caraiterizados por WEAVER (1958)'
quanto às condições que devem. prevalecer no ambiente para a formação
de um ou do outro mineral.

d) As amostras de côres variegadas acusaram ausência de montmo-

rillonita, sugerindo a possibilidade de ter ocorrido uma transformâção dêste

mineral para caulinita, sob condições de intemperismo em clima atual

quente e úmido, com precipitação predominando sôbre a evaporação' Neste

caso parte de ca,ulita seria autígenâ, fo¡mada às expansas da montmoril-
lonita alterada. Essa transformação sob condições de intemperismo (pres-

são e temperatura baixas) tem sido observada em muitas localidades (DE-
GENS, 1t65, p. 37), Essas alterações pós-deposicionais podem sei parti-
cularmente efetivadas em atenitos porosos e permeáveis; em virtr¡de da

facilidade com que as águas percolam favorecendo uma intensa lixiviação
(WEAVER, l9s8 ).

e) A alteração da biotita devo ter liberado íons de Mgr-+ s

Fe++, que então existiriam em excesso. Assim, poderia ser removido do
"sistema formador de argilas" sendo oxidado para um composto insolúvel
(hema{lta'nu goethita) ou reduzido a 'sulfeto (púriþ ou marcassita)'
Como o ambiente de formação dessas argilas não teria sido bastânte oxi-
dante, fa,to comprovado pela îaf:srez^ dos sedimentos escuros (folhelhos
pirobetuminosos), era de se esperar que o ferro em excesso, caso a remo-

ção ocorresse, seria em fotma de pirita ou marcassita. No entânto, algu-
mas centenâs de poços para pesquisa de folhelho pirobetuminoso, perfurados
pela Petrobás e Conselho Nacional de Petróleo, na região de Tremembé,
revelaram a pres€nça da pirita, sòmente em alguns poços, em quantidades
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insignificantes. O Fe** então, em estado ativo, deve ter sido em grande
parte incorporado ao "sistema formador de argilas".

f) Os elementos texturais e mineralógicos indicam que o transporte
dos sedimentos foi muito pequeno. Parece que na Bacia de Taubaté as
condições climáticas da área-fonte e da áLrea de deposição seriam mais
ou menos similares. De acôrdo com a opinião da maior parte dos autores
o clima,quente e relativamente 6êco (clima semi-árido) propieiaria o
aparecimento de "ambientes micro-químicos" (condições de pH, Eh, etc.)
favoráveis à formação da monhnorillonita. Então, seria de clima semi-
-árido, o ambiente de deposição dos sedimentos desta bacia? Esta per-
gunta não pode ser respondida afirmativamente, sern a corroboração de
outras evidências, pois, como bem frisou KELLER (1956), a aùdez náo é
único ambiente em que a monûnorillonita é formada.

g) O alto conteúdo orgânico, presente sob a forma de pirobetume,
nos folhelhos da Formação Tremembé, está ligado também à õonstituição
montmorillonítica das argilas. O mesmo fenômeno acontece na Form¿ç¿g
Irati, do Permiano da Bacia do Paraná. A razão desta "preferência", se-
gundo DEGENS (1965), estaria ligada à superflcie interna maior que
pode ser saturada por qualquer cátion paiticular, Êste conhecimento é
aplicado também na exploragão do petróleo. Parece que há uma interes-
sante relação em que as bacias com muita montmorillonita e outras argilas
com capacidade de expansão, também contêm e produzem, em média, mais
petróleo do que locais onde predominam minerais de argila de tipos dife-
rentes dêstes.

' h) 'Como frisavam PAIVA NETTO e NASCIMENTO (1956) essas
argilas podem ser eventualmente aproveitadas para as finalidades já co-
nhecidas das argilas montmorilloníticas, especialment€ as chamadas ben-
tonitas. Sua eficiência é muito grande na confecção de misturas para mol-
des de fifndição e coom impermeabilizante nas barragens, canais de irrigação
e poços de petróleo, etc,



12. PROBLEMAS FACIOLÓGICOS

Os problemas laciológícos poderiam ser apresentadás em forma de

mapas de litofácies de diversos tipos, que ilustrariam nnrito bem alguns
aspectos paleogeográficos da bacia de sedimentação,

Se a deterrninação texturâl e de outras caracterlsticas sedimentares
dos solos tivesse sido encaminhada com os requisitos que preenchem as

finalidades a que se propöem os mapas faciológicos, isto é, com maior
precisão, principalmente em relação à glanulometria, os dados poderiam
eventualmente servir para a confecção dêstes mapas. Entretanto, a pre-
cisão exigida patà a catàcrer\zação textural nos trabalhos de pedologia não
é suficiente.

Neste trabalho, os estudos foram concentrados mormente na cârâc-

tørizãgã:o e interpretação dos sedimentos que constituem as Formações Tre-
membé e São Paulo.

Entáo, para se ter umâ idéia da variação faciológica dos sedimentos
detrlticos, que constituem as duãs formâções sedimentares mais antigas da

Bacia de Taubaté, os dados disponíveis foram apenas os resultados do me-
didas de secções colunares e secções geológicas em coltes de rodovias e

f errovias, principalmente.

Lz.L - R'LZ O ARENTTO / FOLHELHO

As espessuras dos djferentes tipos de litossomas nas secções colunares
e secções geológicas das 3 regiões, em que foi subdividida a áreâ em estudo,
foram relacionadas pela razão arenito/folhelho. A razão arcíito/lolhelho é

encontrada pela seguilte relação:

Conglomerados * Arenitos
R.A.F. (razão arenito-folhelho) =

(KRUMBEIN e SLOSS, 1963 )

Siltitos * Folhelhos
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Se a distribuição dos pontos em que foram efetuados os cálculos
acima fôsse suficientemente grande e bem espalhada, poder-se-ia tentar con-
feccionar mapas faciológicos da isotazão arenito/folhelho, que certamente
mostraria a variação em área dêste parâmetro. Ainda que isto não fôsse
posívl, se existisse um hofizonte guia dentro da formação São Paulo,
poderia ser tentada a construção de um mapa de variação vertical de îácies.
Qualquer um dêstes mapas seria de grande valor na interpretação paleo-
geográfica da Formação São Paulo. Entretanto, como os aflotamentos são
esparsos e em número muito pequeno, e além disso, a variação faciológica,
tanto lateral como verticâI, é muito gtande, dentro dos depósitos dessa

formação; assin fica-se impossibilitado de se tentar a elaboração dêsse

tipo de mapa. \
Então as razões arenito-folhelho foram calculadas conforme os dados

de secçöes colunares isoladas e naquelas medidas para efeito de confecção
de secções geológicas. No quadro D, abaixo, tem-se um resumo dos resul-
tados obtidos.

Qu^DRo D: VALORES DA RAZÃO AREN ITO/ FOLHELHO
FORMACÃO SÃO PAULO.BACIA DE TAUBATÉ.

Região
Razão A¡enito/Folhelho

Máx¡ma I Médir I Minima
N,o de
Secções

Espessu¡âs
Medidas (m)

Jacareí
(Via Dut¡a)

Jacareí
(EFCB)

Taubaté

Guaratingüet¿i

@

@

Co

@

2,36

2,7 6

4,66

4,12

0,54

|,02

0,94

0,54

36

7

7

f0

431,15

113,45

E6,95

71,05

Pode-se verificar no quadro que a razão arenito/folhelho é menor na
região de Jacarel do que no restante da bacia.

Foi tentado também o mesmo levantamento a partir de dados de sub-
superfície, fornecidos por resultados de perfurações de mais de uma cen-
tena de poços pala âgta subterrânea. No entânto, o autor acha que os
resultados não merecem muito crédito, pois fornectlram razões bastante
discrepantes e bem mais baixas do que aquôles) observados acima. Parece
que isto dev€ ¿dvir de uma descrição litológica inadequada para a precisão
exigida nesses cálculos; de modo qrie êsses dados fo¡am abandonados.
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13. ESTRUTURAS SEDIMENTARES

Serão descritas neste trabalho as ostruturas sedimentares, tanto de

origem singenética, como epigenética, que não tenham evidentes ligâçöes

diretas com os fenômenos tectônicos. Não são raros também os casos de es-

truturas que podem ser tanto de uma coom de outra origem. Além disso,

conlotme a situação das mesmas nos corpos rochosos, qualquer que seja

a origem, singenéticas ou epigenéticas, podem ser subdivididas em internas

ou extefnas.

As estruturas sedimentares que ocorrom na Formação Tremembé forâm

clescritas e interpfetadas com algum detalhe, graças às amostfas de teste-

munhos de sondagern do poço n.o 42, estudadas mais adiante. De modo

que, aqui serão vistas mais parlicularmente as estruturas sedimentares apre-

sentadas pelos depósitos da Formação São Paulo, verificadas sòmenþ om

afloramentos. Entte as esûuturas sedimentares apresentadas pela Formação

São Paulo seräo consideradas com muito mais detalhe as estratificações

cruzâdas, que foram também uiadas para a reconstrução do paleodeclive

durante o tempo de sedimentação desta unidade estratigráfica.

13.1 - ESTRUTURAS SINCENÉTICAS

13.1.1 - Tamanho e lor¡na dos corpos seilimentares

O tamanho e a forma dos corpos que constituem os depósitos são

bastante variá.veis mas, l,em þeral, flrodomina o capá"tet lentioular, que

atribui aós litossomas uma extensão bastante limitada. A lenticularidade

dos litossomas que constituem a seqüência sedimentar superior é verilicada

na foto n,o 1 (Localidade da secção geológica SG-2)' Os corpos de ale-

nitos apresentam'se mais lenticulares do que os sedimentos mais finos. Mas,

mesmo assim, em alguns casos as camadas podem ser qeguidas por algu-

mas c€ntenas de metros (fotos n.o 4 e n.o 5)'
Êsse caráter parece se acentuâr nos raros corpos de atenitos que estão

incluldos dentro dos sedimentos sílticos e argilosos da Formação Tremem-
bé. Além disso, êles se apresentam €m posições incomuns sugerindo talvez
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tratarem-se, em alguns casos, de corpos arenosos rompidos e deformados
após escorregamento penecontemporâneo à deposição, que os localizou na
situação atual (Ver figura II-3: secção geológica SG-3 e foto n.o 6). Os folhe-
lhos e argilitos que constituem a litologia predominante dessa fomação mos-
tram-se com extensão lateral não verificada na Formação São paulo. pa¡ece
que a continuidade de algumas camadas pode chegar a cêrca de 10 km em
algumas partes, pois o perfil geológico n.o I (figura n.o 28,4), com o compri-
mento total superior a 5 km, mostrou que estas camadas podem se¡ fàcil-
mente correlacionadas nos pogos pedurados, simplesmente pelas caracte-
rísticas litológicas.

1,3.1.2 - Estratiticação e laminação

MC KEE e WEIR (1953) desenvolveram uma classificação das uni-
dades litológicas estratificadas que será seguida nesta discussão. Segundo
êstes autores têm-se: lâmina fina = 0,1 a 0,2 cn; lâmina = O,Z a 1,0 cm;
camada muito fina = 1,0 a 5,0 cm; camada fina = 5,0 a 60 cm; camada
èspêssa = 60 a 150 cmre camada muito espêssa = 150 a 1.000 cm,

Usando-se a classificação acima verifica-se para os sedimentos da Ba-
cia de Taubaté, €stratos que correspondem a lâminas finas até camadas
muito espêssas, Na Formação São Paulo podem ser distinguidas as regiões
de Jacareí e Guaratinguetá que, em geral, apresentam estratificaçöes mais
espêssas d-o que as chamadas camadas finas, e a tegião de Taubaté que
freqüentemente mostra âo lado dos estfâtos mais, espêssos que camadas fi-
nâs, aquêles com verdadeiras laminagões, caracterizando oi folhelhos ob-
servados em cortes da rodovia Presidente Dutra, entre Caçapava e Tâubaté.

Freqüentes camadas de material fino e grosseiro nristurados, que po-
dem ser classificados como muito espêssas, ocorrem nas regiões de Jaca-
reí e Cruzeiro, muitas vêzes, sem estrutura interna visível (maciça), suge-
rindo terem se originado de fluxo viscosos de lama. Resultam em uma lí-
tologia que poderia ser chamada de argilito conglomerático, pois, como
que suspensos dentro de uma massa abundante afgilo-sltica, aparecem sei-
xos e grânulos de quartzo e feldspato.

A Formação Tremembé, descrita nos resultados da sondagem n.o 42,
contém rochas que mosttam finas lâminações (folhelhos pirobetuminosos )
até camadas muito espêssas (arenitos e argilitos). euando os argilitos da
Formação Tremembé ficam expostos ao ressecamento em cortes, adqui-
rem uma pseudo-estratificação paralela às laminações dos folhelhos piro-
betuminosos. Êste fato deve estar ligado à constituição montmorillonltica
dessas rochas, que por desidratação perdem muita água dirninuindo de vo-
lume, fato que ocasiona êsses ftaturamentos que podem parecer estrâtifi-
cações.
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13,1,3 - Estratilicação cruzaila

As estratificações cruzadas não são muito abundantes nos sedimentos
da Formação São Paulo, na Bacia de Taubaté. Nos sedimentos da Forma-
ção Tremembé não puderam ser verificadâs,

Os raros locais na Formação São Paulo que apresentam essas estrutu-
ras, também sofrem soluções de continuidade lateral, ou. ainda, são pouco
evidentes devido a sua formação incipiente ou dificuldade de preservação,
explicada pelo baixo grau de consolidação dos sedimentos que as contêm.
Devido a estas dificuldades, não puderam ser feitos levantamentos muito
detalhados quanto à seqüência vertical e morfologia dessas estruturas. No
entanto, parece que elas não apresentam grandes dimensöes, talvez, algu-
mas,dezenas de cm a alguns m, e as camadas frontais parecem ser plano-
-paralelos.

As estratificâções cruzadas presentes nos sedimentos da Bacia de Tau-
baté, podem ser agrupadas em dois tipos diferentes:

a) Estratificaçöes cruzadas de lentes de arenitos;

b) Estratilicacões cruzadas de camadas muito finas alternadas de fo-
lhelho e arenito.

O primeiro tipo apresenta uma distribuição regional mais ampla, mas
localmente muito poucas medidas podem ser efetuadas, pois, normalmente
estas estruturas não têm grande continuidade através das camadas que as

contêm. Sòmente em uma localidade (2,15 km a partir da entrada de Oui-
ririm, rumo Taubaté-Caçapâva, na rodovia P. Dutra) puderam ser efetu¿-
das 40 medidas em um lado do corte e 10 no outro lado.

Em outras partes da bacia, sòmente medidas esparsas e em pequeno
número puderam ser obtidas, porque nunca foi possível acompanhar as ca-
madas que as contêm por distâncias maiores do que 4 a 5 m. Êste lipo co-
mumente contém seixos que acompanham as estratificações das camadas

inclinadas. Estas camadas inclinadas podem ser, tanto camadas f¡ontais
(foreset beds) como camadas posteriores (backset beds). A gradação tex-
tural é o principal fato que determina o sentido de fluxo da corrente que
formou os estratos cfuzados. Eventualmente, mudanças mineralógicas po-
dem ajudar a resolver o problema, Estas mudanças mineralógicas podem
se manifest por concenüação de minerais mais pesados nas partes onde
â textura é mais grosseira, quando ocorte tambóm a gradação textural. Es-
tratificações cruzadas em arenitos conglomeráticos, com os seixos acompa-
nhando estas estruturas foram observadas nos cortes da E.F.C.B., ramal
de Panlei, nos km 416 e 434 (foto n.o 7). No primeiro caso, apesar de
não haver gradação textural, fato que dificulta a distinção se são frontais
ou posteriores, como â atitude dos estrâtos inclinados coincide com a maior
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parte das outras medidas, pafecem ser camadas frontais. Na segunda ocor-
rência (km 434) a atitude dos estratos cruzados está também de acôrdo
com as outras medidas, mas ocorre uma nítida gradação textural, onde os
grãos maiores se concentram na parte basal das camadas inclinadas, suge-
rindo tratarem-se de camadas posteriores. POWER JR. (1961), ao estu-
dar as camadas posteriores de estratos cruzados na Formação Coso (Con-
dado de Inyo, California) ilustra muito bem o critério de distinção entre
as camadas frontais e posteriores. Segundo êste autor, â escassez de re-
gistros de estratificações cruzadas orientadas contra a colrenteza, na lite-
ratura, seria indício da raridade dêsses fenômenos.

Quando os arenitos estão interestratificados com folhelhos, as atitu-
des das estratificações cruzadas variam muito. Êste tipo foi verificado em
duas localidades: I km a partir da entrada de Quiririm (rumo Taubaté -Caçapava), na rodovia Presidente Dutra, onde fo¡am obtidas 6 medidas
e a 6,3 km do viaduto dos Remédios (E.F.C.B. 

- rumo Rio de Janeiro),
onde 50 medidas foranr realizadas.

13.1.3.1 - Represenfação grófica e interpretação

A relação entre as estratificações cruzadas ou qualquer outra estrutu-
ra direcional e o declive inicial (paleodeclive) ó crltica para a interpretâ-
ção regional.

Estudos integrados efetuados por vários autores (MC DOWELL, 1957;
PELLETIER, 1958; PRYOR, 1960, e outros) fornecem importantes ba-
ses para suportar a suposição estabelecida "a priori", que as estratificações
cruzadas em arenitos de ambientes predominantemente Îluviais e deltaicos,
se fo¡en¡ medidas em uma área suficientemente extensa, refletem precisa-
mente o paleodeclive regional.

As estratificações cruzadas, apesar de pouco abundantes na bacia,
apresentam uma distribuigão geográfica razoável dentro dos sedimentos da
Formação São Paulo, e assim são estruturas singenóticas que melhor se

prestaram para Tesolver o problema de sentido de transpofte dos sedimen-
tos. O autor acredita que sòmente esta estrutura é o suficiente para definir
êste problema, já que, pela própria conformação da bacia, a direção está
determinacla, e assim coube às estratificaçöes cruzadas definir o sentido.

Não foi posslvel estabelecer um plano próvio de medidas, devido prin-
cipalmente a sua escassez. Assim, teve que se sujeitar a efetuar medidas
nos raros locais de ocorrência das mesmas. Freqüentemente, embora pre-
sentes, näo foi possível obter em uma localidade um número suficiente de
medidas que possibilitasse at¡ibuir um trataemnto estatíst¡co,

As leituras obtidas no campo forarn agrupadas em três conjuntos:
(â) estratificações cruzadas em lente de arenito de uma localidade (40

72



N,V

DIAGRAMAS EM ROSETA
ESTRATIFICACõES CRUZADAS

LOCALIDADE: S NIJMERO,DE MEDIDAS = 24
Conjunfo de med¡dos esporsos RUMO lVlEDlO DE MERGULH0 = N 58eE
disf;ibuídos pelo Eocio FAToR DE coNSlSTÊNclA = o,85

i'nïfri'=ä8""'
FTGURA ru: zs" M'ååW = Í..

NV

LoCALIDADE: S NúMERO pE MEDIDAS = 50
E.FC.B.-6,3Km do Vioduto dos RUMO MEDTO DE TVIERGULHO = S 2r. W
Reme'dios (rumo Rio de Jone¡ro) FATOR DE aott'tt6¡ç¡4 = Q 35

MEROULHOSI
MÄxlMo =23'

FTG,RA Ne zsb t'ÐJ",T :,åt



.DIAGRAMA EM ROSETA
ESTRATIFICACöES CRUZADAS

LOCALIDADE:
- Rodovio Presidenle Dutro S
(2,15 Km do enlrodo de Quiririm, rumo

Toubofe' - Coçopovo ).

NIJMERO.DE MEDIDAS = 4O
RUMO MEDIO DE MERGULHO =N49"E
FATOR DE CONSISTÊNCIA = O,95

MERGUL HOS:
M4(xrMo =35"
Ml[tllMO = 40
MEDIO = 12"FIGURA N9 23c



medidâs); (b) estratificações ctuzadas em lentes de arenitos de medidas

esparsas distribuídas pela bacia (24 medidas), e (c) estratificações cru-
zadas de leitos alternados de folhelho e arenito em uma localidade (50 me-

didas). Ver figuras n.os 23a,23b e 23c.

Parâ cada diagrama, representando um dos conjuntos acima, a dire-

ção média de metgulho dos estatos cruzados e o fator de consistência fo-
ram calculadas pelas relações de CURRAY (1956a):

)send
tgî=- e f.c. =

)cosd

VG sen dF-fG cos dF

número de medidas

Feitos os cálculos acima verificou-se que, no caso de estratificações
cruzadas de lentes de arenito tanto no caso de medidas localizadas como
em medidas esparsas, o fator de consistência é bem alio, pois o seu valoL
é 0,95 no primeiro e 0,84 no segundo caso. Isto mostrâ que, sem dúvida,

a direção predominante de transporte dos sedimentos está bem definida,
e o seu valor médio foi de N49.oE nas medidas locais e N58.oE nas me-
didas esparsas.

As medidas efetuadas nas estratìficações cruzadas pfesentes em ca-

madas alternadas de folhelho e arenito acusaram o rumo médio dos mer-
gulhos das camadas frontais para S21,oW, portanto no sentido oposto ao

definido pelas lentes de arenitos. Mas aqui o fator de consistência foi de

0,35; e mostra bem a grande variabilidade das atitudes dos estratos crù-
zados sugerindo que se tratam de fenômenos locais.

Parece, que as lentes de arenitos apresentam estratìlicações cruzadas
que realmente indicam o sentido geral de transporte dos sedimentos da For-
mação São Paulo, na Bacia de Taubaté. As estratilicações cruzadas de se-

dimentos formados por alternância. de folhelho e arenito reptesentam fe-
nômenos locais, como ambientes simulando pequenos deltas ou em alguns
casos simples acomodação de leitos mais argilosos pelo pêso dos sedimen-
tos superpostos. Êste tipo interpretado por TRICART e SILVA (1959)
como estratificações cruzadas de depósitos de deltas subaquáticos.

73.7.4 - Marcas onduladas

As marcas onduladas são ondulações ritmicas que ocotrem sôbre os
planos das camadas. Geralmente estas ondulações possuem menos de 1

m de comprimento,

No caso dos sedimentos da Bacia de Taubaté, essas estruturas parecem

ser muito raras. Elas foram verificadas no cotte da Rodovia Presidente
Dutra, km 292 (local da secção colunar SC-10). São em geral de pequeno
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tamanlo, com comprimento de onda de 10 cm ou menos e amplitude de
1,5 a 2,0 cm. Elas se desenvolvem, tanto em forma simétrica como assi-
métrica, sôbre superfícies arenosas, e lâminas de camadas argilosâs ou síl-
ticas estão moldadas sôbre aquelas superflcigs onduladas. Localmente se
acham limonitizadas na supedície, porque a camada argilosa superposta
funciona como uma barreira de permeabilidade, e foi êste fato que permitiu
a preservação nos barrancos, Foi verificada também, embora com reservas,
a presença de uma marca ondulada rombóide, que por sinâl sabe-se serem
muito taras porque é uma fase t¡ansicional bastante instável.

13.1.5 - Lâm¡nação ctuzåda resultante de migração de cristas de
marcas onduladas (,,Ripple Drift Cross Lamination")

São estruturas internas de laminações c¡uzadas associadas a uma su-
perfície de ma¡cas onduladas, formadas por migração das cristais, como
o própdo nome já indica. O têrmo foi traduzido mas, por falta de uma ex-
pressão correspondente mais adequada na língua portuguêsa, o nome em
inglês foi conservado entre parêntesis.

Elas foram observadas sòmente em uma localidade, no cotte da Ro-
dovia Presidente Dutra (km 293,15), em diversos horizontes. As lamina-
ções cruzadas são constituídas de um material ateno-argiloso, enquanto as
camadas adjacentes são arenosas. Na foto n.o 8 se pode constatar que as
lâminas desta estrutura se destacam na superflcie do batranco por serem
mais cõesas, e portanto mais resistentes à ação de lavagem das águas plu-
viais. As laminações cruzadas não estão truncadas no tôpo. Segundo SOR-
BY (1908) essâs estruturas surgem dufante o ûansporte por tração de
areia, quando ocorre "queda de areia" (sand fallout) suspensa no meio
transportador, enquanto as ondulações da superfície migram para baixo
com a correnteza da água, Quando näo ocorte "queda de areia" suspensa
no meio transportador, as laminações cruzadas ficam truncadas no tôpo.

1.3. 1,6 - Estmtilicação gradacional

A estratificação gradacional é uma esttutura que se caracteriza por
uma i¡radação sistemática, de sedimentos grosseiros para cada vez mais
finos, segundo umâ vertical ou no sentido horizontal. Estratificação gra-
dacional mostrando ambos tipos de gradação implica em uma mudança sis-
temática nas velocidades das co¡rentezas que carreavam uma carga de se-
dimentos em suspensão.

O tipo mâis comum de estratificação gadacional, presente na Bacia
de Taubató, mostra partlculas grosseiras na base, e partlculas sucessivamen-
te mais finas no tôpo. Em uma secção colunar apenas, podem ser obset-

74



vados vários níveis com estruturas gradacionais. Estas eshuturas devem

ser o resultado da diminuição progressiva da velocidade da correnteza, que

primeiro decanta as partlculas mais grosseiras, e possìvelmente alguns finos
misturados, e gradualnente deposita grãos cada vez mais finos com a di-
minuição da velocidade (KUENEN e MENARD, 1952).

As estratilicações gradacionais com gradação sòmente na vertical po-

dem resultar de diferentes velocidades de decantação dos grãos de tamanhos
diferentes. Essas são mais fàcilmente constatadas no campo, mesmo a ôlho
nu, durante as descriçöes das secções colunares.

Não pôde ser verificado, mas recentemente ocorrem estratificações

gradacionais nos sedimentos da Formação Tremembé.

L3.1.7 - Marcas dc sobrecarga

As marcas de sobrecarga nos sedimentos da Formação São Paulo são

representadas por acomodações de sedimentos mais finos, argilosos e síl-

ticos, sob o efeito da sobrecarga dos litossomas arenosos, lenticulares (fo-
to n.o l ),

13. 1 .8 - Eslruturas de escorregamento

Os efeiios dos escorregamentos são muito variados. Podem ser pro-
duzidos, tanto (1) por movimentos profundos envolvendo o inte¡ior da
massa transpoftada, dando uma mistura caótica de matriz incompetente,

geralmente folhelho, com fragmentos diversos de mate¡iais mais resisten-
tes, tais como arenitos, ou (2) por movimento de deslocamento em que o
deslocâmento lateral é concentrado ao longo de um substrato (POTTER
e PETTIJOHN, 1963 ).

Essas estfuturas aparecem mâis comumente nos ailoramentos de cor-
tes da Rodovia Presidente Dutra, do km 292,0 a 294,6, en1.re Caçapava
e Taubaté. Os aspectos mais comuns podem ser vistos nas fotos n.o 9 e

n.o 10. São especialmente comuns no km 292,0 (local da secção colu-
nar SC-10),

Considerando-se os dois mecanismos básicos que produzem os escor-
regamentos, supra citados, pode-se admitk o primeiro, isto é, o movimento
profundo da massa transportada, como o que agiu mais intensamente no
caso dêsses sedimentos. Embora, em grande parte, essa movimentação se-
ja facilitada pelas delgadas intercalações argilosas, comuns no trecho cita-
do, parece necessário admitir efeitos tectônicos como um agente iniciador
do processo, rompendo o equillbrio daquelas massas sedimentares,
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Na Formação Tremembé, as brechas sedimentares intraformacionais
de frâgmentos angulosos de argila em uma matriz arenosa (citados na son-
dagem n.o 42),ioram consideradas como devidas aos esconegamentos. Êsse
caso é estranho, porque, normalrnente os sedimentos argilosos, sendo me,
nos competentes, quando formam rochas brechóides, geralmente integram
a matriz das mesmas, e os fragmentos são de um material mais competen-
te como o arenito.

13 .7 .9 - Conglomerados intraformacionais

Os conglomerados jntrafo¡macionais são aqui representados pelas "pe-
lotas de argila" (clay galls), bem arredondadas mas freqüentemente acha-
tadas, distribuídas dentro de uma matriz arenosa ou conglomerática.

As pelotas de argila são interpretadas como resultantes de fragmen-
tos de argila gretada, em época mais sêca. que posteriormente, durante as
estaçöes mais chuvosas, sofrem algum transpofte e são interestratificados
com areia, muitas vêzes seguindo o acamamento. Segundo GRABAU
(1960) tais pelotas de argila são formadas onde conentes meandriformes
seccion¿im depósitos de planícies de inundação.

São estrrrturas bastante comuns nos sedimentos da Bacia de Taubató,
náo sòmente na Formação São Paulo, mas também na Formação Tremem-
bé, freqüentemente associadas à parte basal de camadas com estratificação
gradacional. Os tamanhos das pelotas de argila são em geral de alguns cm
de diâmetro, e podem ou não seguir os planos de estratificação (ver fo-
to n.o 11).

13.1.10 - Fósseis

Os fósseis tambóm são conside¡ados estruturas internas singenéticas
dos sedimentos, porém não serão tratados com mais pormenores.

São representados por restos de peixes, ostracódios etc, que estão
contidos dentro da seqüência sedimentar mais argilosa, que constitui a
Formação Tremembé; já foram, ern grande parte, es[udados por vários au-
tores. A Formação São Paulo é afossilífera.

13,2 - ESTR.UTURAS EPIGENÉTICAS

13.2.L - Natureza dos contatos

Durante a descrição das secções colunares foi sempre verificada a
natureza dos contatos entre os litossomas que constituem a seqüência ver-
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tical. As relações laterais não são tão fàcilmente detectáveis, já que, embo-
ra a lenticularldade das camadas seja pronunciada, as extensões expostas

nos cortes são insuficientes para mostrar convenientemente suas caractetís-
ticâs. Além disso, não existindo camadas chaves, não podem ser correla-
cionadas as unidades, mesmo em afloramentos relativamente próximos. Só

em casos raros, (Secçöes geológicas SG-2 e SG-3 e figuras 28a e 28b) as

relações laterais puderam ser mais detidamente examinadas.

Nas secções colunates foi verificado que os contatos entre os litosso-
mas são, em geral, concordantes. Foram aqui distinguidos casos de conta-
tos abruptos e transicionais ou gadacionais, Segundo KRUMBEIN e SLOSS
(1963) contatos abruptos em uma seqüência vertical de litossomas suces-

sivos estritamente conco¡dantes são relativamente raros. No caso de con-
tato$ abruptos os limites.dos litossomas licam bem delineados, mas quan-
rlo são transicionais, êsse,'i limites são mais ou menos arbihários. Nas sec-

ções colunares representadas nas figuras do anexo I (fþras I-1 a I-28),
os contatos abruptos foram representados por linhas onduladas e os tran-
sicionais por linha reta.

Os contatos transicionais podem ser separados em dois tipos distin-
tos: mistos e contlnuos. A transição mista pode ocorrer onde dois tipos
diferentes de sedimentos gradam de um pala outro. Um arenito,. por exem-
plo, pode gradar para cima passando a argilito por um a[mento progres-
sivo de sedimentos argilosos. A transição contlnua ocotre quando há uma
trânsformação progressiva em uma parâmetro sedimentar simples, sem mis-
turâ dos memþros extremos (KRUMBEIN e SLOSS, 1963). Nos sedimen-
tos da Eacia de Taubaté, quando o contato é transicional, é mais comu-
mente do tipô misto.

Os contatos bruscos encontrâdos na Bacia de Tâubaté foram inter-
pretados como diastemas. Êles são mais notados onde a seqüência inferior
é argilosa, passando acima para arenito grosseiro conglomeráticq conten-
do freqüentemente "pelotas de argila". Em ambientes continentais, os dias-
Lemas podem ser atribuídos a fases de não deposição, com ou sem erosão,
de regime sazonal.

Durante os trabalhos de campo efetuados pelo autor, foram verifica-
das em duas localidades (corte da E.F.C.B. - Viaduto dos Remédios, e

na estrada Jacareí - Usina Hidroelétrica do Jaguari), discordâncias angu-
la¡es intraformacionais, de caráter local, dentro dos sedimentos da Forma-
ção São Paulo (ver fotos n.o \2 e 13). Foram verificadas seqüências de

sedìmentos argilosos e atenosos horizontais, seccionados blüscamente por
outros sedimentos superpostos, cujas camadas mergulham 15.o no Viadu-
to dos Remédios e 28o na estrada Jacareí - Usina Jaguari. Parecem tra-
tar-se de casos de discordâncias locais referidas por KRUMBEIN e SLOSS
(1963), como sendo tlpicas de partes marginais das bacias sedimentares.
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A Formação São Paulo está superposta à Formação Tremembé atra-
vés de uma discotdância angular, que no caso é de âmbito regional. Êste
contato discordante entre as duas lormaçöes já havia sido reconhecido por
ALMEIDA (1952) no km 333,0 da E.F.C.B.; posteriormente foi sugeri-
do pelas correlações de poços perfurados na área,de Tremembé por CAM-
POS (1952, in ALMEIDA, L964), e aqui confirmados com base, não sò-
mente nas observações dos autores, mas também por dois perfis geológicos
efetuados na área acima citada (Tremembé). Ver foto n.o 14.

Além disso, pode-se usar o mesmo têrmo acima, discordância angu-
lar, também para a superfície erosional de contato das rochas metamórfi-
cas regionais com a Formação Tremembé. Vcr fotos n.o 15 e 16.

Embora o autor reconheça que alguns dos contatos aqui citados se-
jam de origem singenética à formação dos sedimentos, preferiu. colocar en-
tre estruturas epigenéticas, porque acredita que a maior parte é secundária.

13.2.2 - Dobras e falhas

As dobras e falhas ,associadas aos sedimentos são encontradas em
cortes da Rodovia P¡esidente Dutrâ, no trecho referido como sendo aquê-
le onde oco¡rem as estrutu¡ab de escorregamentos, isto é, entre o km 292,0
e 294,6.

As falhas são mais comumente do tipo normal, corn rejeito de deze-
nas de centlmetros até alguns metros. Muitas vêzes formam sistemas de
lalhamentos sucessivos, dando origem a pequenos "grabens" (figuras 24a a
24f). Quando o plano de falha apresenta ângulo muito pequeno em rela-
ção às camadas, principalmente nos casos em que ocorrem intercalações
argilosas, os leitos de folhelhos e argilitos fo¡mam dobras de arrasto (fi-
gura 24),

Às vêzes as camadas argilosas intercaladas no arenito se apresentâm
muito dobradas (ligtra 24), e associadas ocorrem leitos argilosos fragmen-
tados e amarrotados, sugerindo escotregarnentos. Ver foto n.o 17.

Parece que êsses falhamentos e dobramentos ocoÍreram em virtude
do tectonismo que afetou os sedirnentos da Formação São Paulo.

Na Formação Tremembé foi possível observar, graças âos dados de
subsuperfícies dos poços para pesquisa de folhelho pirobetuminoso, entre
Quiririm e Roseira, a oco¡rência de dobras com flancos de pequeno mer-
gulho, que parecem tratar-ss de acomodações de camadas argilosas ocorri-
das antes do início de sedimentação da Formação São Paulo. Êste fato pa-
rece ser demonstrado peia erosão das partes que ficaram mais altas do que
âs outras, em decorrência da acomodação das camadas às irregularidades
do embasamento cristalino (figura n.o 29). Essas'dobras são de muito maior
amplitude (alguns quilômetros),

78



FALHAS NOR¡,lAIS NOS SEOII\IENTOS

DUÌRÂ I Xñ ze2.o l r r(m a

o¿ o r., rFrR rß Fu{o r^usard-crçÀPAv¡
FIGURA N9 24(

OOBRAS OE ARRASIRO E FALHA INVERSA NOS SEDIMENTOS

ROO, PñÉSIDI'IIE OUIRA IKñ 29?,O' OA ÉÑTÂAô¡
RUMo r^u.ÂrÉ-cÂcÀÞÂvÁ

FIGURA N9 24b

PAAIIR OA EN TRAOÀ

RUMO IAUÊÀIE. CÀCÁPAVA

FIGURA N9 24c

ZONA DE BREOHA DE FALHA N05 SEUIMENTOS



SISTEMAS DE

ROD, PRESIDENTE DUTRA ( Rm 294.6 )

FALHAS NOS SEOIMENTOS

3.15 Km snt¡odo d. Oui?i¡¡m, rumo Tqubold - Cocoporo

F IGU RA N9 24d

FAL}IAS NORMAIS EM FORMA OEbñA8ÊN'NOS

SEOIMENIOS

R00.Pna$08r¡lE 0ulñA lXô¿tl,a] ?,rlkñA PA¡rlÀ 0A

ENrRÂOA OE OUriri { ¡ iUr¡O tAU¡AtÉ - CACAÞÀVA

FTGURA N9 24c



DOBRAS E FALHAS EM SEDIMENTOS ARGILOSOS

ROD PRESIDENTE DUTRA (Km 293.4} 2.I5Km do enlfodo de OUIRIRIM f umo TAUBATÉ- CAGAPAVA

FIGURA N9 24f



13 .2.3 - Diques clásticos

Na Bacia de Taubaté, são encontrados nos sedimentos da Formação
São Paulo, alguns pequenos diques clásticos em contatos de sedimentos
slltico-argilosos por baixo e areno,conglomeráticos superpostos, em aflora-
rnentos de cortes da Dodovia Presidente Dutra e E.F.C.B. (ver loto n,o
18). Os diques são formados por mâteriâis mais grosseiros de cima que pe-
netram na camada inferior síltico-argilosa.

Segundo DZULYNSKI e RADOMSKI (1957) os diques clásticos são
explicados por intrusões de "areia movediça" (quicksand) nos sedimen-
tos sobrejacentes. Mesmos nos câsos em que ocorrem diques de material pro-
veniente da camada de cima, como é o caso supra citado da Bacia de Tau-
baté, que poderia sugerir um simples preenchimento de fraturas abertas,
os autores acima admitem, em muitos casos, injeção forçada que se lo-
calizaria nos pontos de resistência mlnima. Ainda, segundo ôstes autores,
a principal fôrça envolvida na formação dos diques clásticos seria a pres-
são do pêso das camadas superpostas, que além de criarem tonsões locâis
nos estratos, causam a desidratação das argilas, e a âgta resultante tende
â ser acumulada nas areias aumentando muito a mobilidade das mesmas.

Um fenômeno também comumente considerado pata tentar explicar a for-
mação dessas estruturas é o tenernoto,
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14. TECTÔNICA

As evidências observadas durante os trabalhos de campo levam a crer
que a Bacia de Taubaté é resultado do modelamento de uma f,ossa tectô-
nica (rift valley) preenchida de sedimentos que, em idade, se situam en-
tre o fim do Terciário e Pleistoceno.

Esta fossa tectônica teria sido formada durânte um arqueamento
que sofreu o escudo brasileiro oriental por um diastrofismo epfuogênico no
Cenozíico, cuja crista ficou na orla matirima, onde se desenvolveram os
pontos críticos de tensão (FREITAS, 1956). Como resultado surgiram es-
forços tensionais orientados segundo a direção NNW - SSE a NW -SE e provocararn rupturas orientadas ENE - WSW a NE - SW.

Segundo ALMEIDA (1964), o vale do Paraíba faria patte de uma
antéclise, com "graben" longitudinal. É a antéclise da Mantiqueira, com
o "graben" do Paraíba traçada em seu eixo. Como os..grabens', do Renc
na Europa e os "rift valleys" africanos, se alarga para incluir a Bacia de
São Paulo em uma extremidade, e região de Barra Mansa (RJ) nâ oùtra,
onde have¡iam também falhamentos. Quanto à origern tectônica da Bacia
de São Paulo, a maioria dos autores admite como correta, provàvelmente
por falhamentos. Segundo KOLLERT e DAVINO (1963), os resultados
de gravimetria não parecem contradizer essa hipótese.

Os aspectos tectônicos da Bacia de Taubaté têm sido objeto de estu-
do de muitos autores. WASHBURNE (1930) diz que o vale do paraíba
é o resultado de falhamento que, pelo menos eln pade, teve lugar depois
da deposição de ¡ochas argilosas em que se encontrâm fósseìs. REGO
(1933) discorda desta idéia admitindo então uma grande dobra isoclinal,
com um núcleo de "camadas potfiróides" que, pela erosã.o diferencial, re-
sull.ou na formação do atual Vale do Paraíba. Posteriormente, todos os au-
tores que têm considerado os aspectos tectônicos na gênese dessa bacia se-
dimentar foram unânimes em admitir uma origem ligada aos falhamentos
(RICH, 1953; FREITAS, 1956; TRICART e SILVA, 1959; ALMEIDA,
1964). WASHBURNE (1930) assinalou a presença de uma longa escar-
pa de falha no lado NW do vale com 150 km de comprimento, indo de
Jacarci até Cachoeira Paulista, na direção N55.oE. Diz ainda da impossibi-
lidade de existência de falhamentos no lado SE, advindo daí, para o "Ter-
ciário" um contôrno com profundas indentações. FRANGIPANI e PAN-
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NUTI (1965) sugerem a existência de falhamentos, tanto do lado NW
como SE, sendo que neste últimd caso foram verificados, tanto por levan-
tamentos geológicos como por rneio da geofísica (eletrorresistividade).

Há certas controvérsias também quanto à idade relativa tlos depósi-
tos antigos que preenchem o vale e os fâlhamentos, Segunde RICH (1953)
os depósitos "terciários" (antigos) foram fo¡mados anteriormente ao fa-
lhamento principal, no tempo em que os terrenos circunjacentes eram rela-
tivamente baixos, e depois êles afundaram por falhamentos em forma de

fossas, onde êles foram preservados. O autor sustenta esta idéia baseado

no fato de não serem encontrados clásticos grosseiros na formação mais
antiga (Tremembé), enquanto os clásticos grosseiros da formação supe-

rior (São Paulo) seriam originados após os falhamentos. WASHBURNE
(1930, como acima foi dito, admite falhamentos, antes da deposição dos

sedimentos da Formação Tremembé, e teativamentos dos mesmos após

a sua formação).

Outros autores como BJORNBERG (1965), com base no foto-ín-
dice do Vale do Paraíba, chegaram a estabelecer o traçado de algumas li-
neações principais, na rcgiio compreendida entJe Guararema e Taubaté. O
fato dêsse autor ter vefificado a presençâ de lineaçöes, não sòmente aque-
l¿s que seguem o alinhamentci principal do vale (longitudinais), mas tam-
bém outrâs oblíquas, .parece sugerir a existência de falhamentos afetando
trânsversalmente a Eacia de Taubaté.

14.1 - DADOS TE-írTôNICOS DE CAMPO

Durante os levantamentos de campo executados pelo autor do pre-
sente trabalho foram anotados os seguintes fatos, que sugerem fenômenos
relacionados às atividades tectônicas:

(1) Alinhamentos paralelos e subparalelos das duas bordas laterais
Ca Bacia de Taubaté, onde as rochas do embasamento cristalino se soer"
guem como muralhas, entre as quais se acha deprimida a depressão forma-
da pelo Vale do Paraíba.

(2) Falhamento inverso de rejeito desconhecido, situado no km 357
da Rodovia Presidenle Dutra (local da secção geológica SG-1; anexo II,
figura II-1), onde o gnaisse sobe por cima dos sedimentos, definindo um
plano de direção N76.oE, que mergulha cêrca de 70o NW. Êste falhamen-
to já tinha sido observado por MARTIN (1959, in BJORNBERG, 1965).
O rio Parateí segue aproximadámênte a direção dessa falha.

(3) Falhamentos. normais e inversos de.pequeno rejeito (cm.até al-
guns m), associados a dobras de arfasto, estruturas de escorregamento e
zonas brèchadas, dentro dos sedimentos da Formação São Paulo nos. cortes

81



da Rodovia Presidente Dutra, entre Caçapava e Taubaté (trecho compre-
endido entre os km 292,0 e 294,6). Verificar as figuras 24a a 24f. Outros
falhamentos similares nos sedimentos ocorrem no km 273,5 da Rodovia
Presidente Dutra (Pindamonhangaba) e na estrada Cntzeiro - Cachoeira
Pâulista (2,1 km da estrada para Túnel).

(4) Brechas com fragmentos angulosos de argila com 3 a 4 cm de ta-
manho dispersos dentro de uma matriz arenosa, e a ocorrência de cama-
das de folhelho síltico, bem estratificado, bâstante empinadas no local da
secção colunar SC-7 (Estrâda Taubaté - Tabuão; anexo I - figura n.o
I-17), Aqui foram feitas as seguintes medidas:

Camadas de folhelho com mergulho forte (ver foto n.o 19) -
Direção Mergulho

N490W 40.oNE
N190W 43.oNE

N31.oW 45.oNE

Mergulhos desta ordem não foram citados anteriomente por outros
autores, que admitem valores entre 1 a 2.o, que, em carâter excepcional
e muito localmente, verificaram valores da ordem de 10.o (RIBEIRO FI-
LHO 1948).

Possíveis planos de deslizamento da zona de falha:

Direção Mergulho

N21.oE 50.oNW

N16.oW 70.oSW

(5) O rio Parateí, com percurso bastante retilíneo, segue aproxima-
damente o contato sedimento-gnaisse, com direção geral da falha do km
357 da Rodovia Presidente Duta, citada no ítem (2). Ver mapa geoló-
gico da bacia,

(6) Ocorre uma brusca mudança no percurso do Rio Paraíba, quan-
do entra na Bacia de Taubaté, na altura da cidade de Jacareí, e apresen-
ta-se com largura incomum de sedimentos aluvionares, nas imediações des-
ta cidade,

(7) Através de fotografias aéreas na escala aproximada de 1:25.000
foi feito um mapa de drenagem da ârea, e foi verificado que o padräo é
essencialmente dend¡ítico na parte da Bacia de Taubaté, situada antes da
entrada do Rio Paraíba no vale sedimentar, desde o km 357, em conira-
posição aos percursos mais longos, ¡etilíneos e com poucos afluentes do
resto da bacia,
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(8) Existe um brusco estreitamento de largura da faixa sedimentar

na região entre o km 357 da rodovia Presidente Dutra e a cidade de Ja.
careí, que também apresenta sedimentos muito menos alterados do que

nas outras regiões da bacia. Êsse estreitamento pode ser notado mesmo no

mapa geológico do estado de São Paulo do IGG, na escala l:1.000.000
( 1963.).

(9) Existência de uma área relativamente extensâ de exposição dg

cristalino a NW de Jacareí, dentro da faixa sedimentax, fato não verifica'
do nas outras partes da bacia, apesar das irregularidades da superfície do

embasamento cristalino (Ver mapa geológico da bacia: figura n.o 1).

(10) Resultados de sondagem pata âgn subterrânea acusam 60 a

80 m de sedimentos aquém do Rio Paraíba, na cidade de Jacarel e adja-

cências, enquanto que em regiões próximas, na superfície do platô de São

José dos Campos, poços com 250 m de profundidade, freqüentemente não

atingiram o embasamento oristalino'

(11) Grandes estruturas lineraes citadas por BIORNBERG (1965)
e que foram veriiicadas, também pelo autor, näo sòmente no foto-lndice
do Vale do Paraíba, mas também nas fologafias aéreas (1:25.000) da

região referida no ltem (7),

(12) A muralha que se crgue a NVr' da bacia, formada pela Serra

da Mantiqueira, não sòmente é bem mais alta como aplesenta um relêvo
mais abrupto, em comparação com os contrafortes do embasamento a SE'
que são de altitucle bem mais modesta, não se percebendo freqüentemen'

te, quando se deixa a faixa sedimentar para penetrar no cristalino'

(13) O Rio Paraíba, no trecho do seu culso médio, que ¿br¿ngs m¿is
ou menos a dimensão maior da área em estudo, tem os extremos nâs ci-
dades de Guararema (altitude = 570 m) e Cachoeira Paulista 

-(altitude

= 513) acusando uma declividade de apenas 0,186 m/km (RIBEIRO
FILHO, 1948). Êste índice de declividade módia mostra bem o relêvo da
faixa sedimentar da Bacia de Taubaté, em que os depósitos se elevam
âtualmehte a 60 m sôbre o nível dos rios, atingindo em Jacareí uma alti-
tude de 621 m, e em Cachoeira Paulista 573 m (Freitas, 1956). Então,
considerando.se a geomorfologia dessa seqüiência sodimentar oonstituída
de duas lormações geológicas, em que uma é superposta à outra, não se

poderia admitir que a Formação Tremembé (Inferior) apârecesse quase

na mesma cota da Fomação São Paulo (Superior). Mas êste fato é obser-

vado freqüentemente no trecho compreendido entre Quiririm e Roseira,
principalmente nas cercanias da cidade de Tremembé.

Com base nessas 13 obsetvações de campo e confronto de dados for-
necidos por outros autores, puderam ser estabelecidas, além da compro-
vação da existência de falhas que determinam o alongamento da bacia de
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Taubaté, outras fâlhas tfansversâis, além de um posslvel adernâmento da
superflciè dô embasaûlento cristalino. Em seguida são apresentadas as
relações entre as conclusões supra citadas e as 13 observações efetuadas.

. (a) Os ltens (1), (ll) e (t2) definem com bastante segurança a

existência das falhas que determinaram o alongamento da Bacia de Tau-
baté. Dados de gravimetria obtidos por DAVINO (1968), parecem con-
firmar a existência das falhâs longitudinais.

, , (b) As falhas transversais, sugeridas com base nas observações acima,
em número de 4, possuem as seguintes localizagões e orientações apro-
ximadas:

Falha n.o I (tipo = inversa; direção = N40oE) - Aflora no corte
do k¡n 357 da Rodovia Presidente Dutra, e se estende segundo o alinha-
mento do curõo .do Rio Paratol, por umâ distâncìia observável de ¡o
mínimo 10km, até antes de São José dos Campos. Esta falha é sugerida
pelas observações dos ítens (2) e (5). Possui uma direção aproxima-
damente conco¡dante com o alongamento da bacia.

Falha n.o 2 (tipo = notmâl; direção = N60oW) - Localiza-se a
meio caminho entre Jacareí e São José dos Campos, pouco após a entrada
do Rio Paralba no vale sedimentar. Esta é co¡roborada pelas observações
dos itens (6), (7), (8), (9) e (10). Comprimento superior a 10km.-

Falha n.o 3 (tipo = normal ?; direção = N60oW) - Parece que. esta
falha se localiza entre Quiririm e Taubaté, mais próxima a Taubaté. Possui
também comprimento de no mínimo 10 km, e é sugerida pelas observações
dos itens (3), (a) e principaLnente (13).

Falha n.o 4 (tipo : normal ?; direção = aproximadamente N80oW,
que sofre um deslocamento de 3 a 4km) - Esta falha está localizada
entre Pindamonhangaba e Aparecida. Ela é sugerida também pelas obser-
vações (3), (4) e principalmente (13).

Tôdas as falhas, tanto as longitudinais como aquelas transversais à

bacia, devern formar sistemas de falhas paralelas, isto é, qualquer uma das
citadas falhas não deve constituir um único plano de deslocamento.

Embora a interpretação final não tenha sido concluída, os dados de
gtavimetria, anteriormente mencionados, não contradizem a existência das
falhas transversais ao vale. Parece que pelo menos 3 das falhas deduzidas
com base nas observações geológicas manifestam-se no mapa de gravi-
metria (Bouguer).

Quanto à cronologia dessas falhas parece ser correto admitir que as
longitudinais à bacia são as mais antigas, e tudo leva a crer que as 4 falhas
transversais, deduzidas pelas observações geológicas e parcialmente con-
firmadas pela gravimetria, ocorreram após a deposição, de pelo menos
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pà e, da Formação São Paulo, þois, pràticamente tôdas elas afetaram os

sedimentos desta formação. Ver observações dos íténs (2) e (4).

(c) O adernamento geral do embasamento no sentido da Ser¡a da

Mantiqueira, isto é, para NW, é sugerido pelâs obselvações do ltem (12),
e parece ser indicado também pela configuração das curvas gravimétricas.

Além disso, essa idéia é reforçada pelas observações de WASHBURNE
(1930) que diz que os estratos "terciá,rios" mergulham para NW sob

ângulos de 2 a 40. Esta tendência das camadas, tanto pode ser original
como secundária, por deformação devido à comPactação que aind¿ p¡ds
sugerir êste adernamento.

A confirmação da inequívoca ocorrência de algumas destas falhas e

a localização mais precisa de outras, devem ser esperadas com o resultado
de um levantamento geofísico mais detalhado, com construção de mapas
gravimétricos re3iduais, auxiliados por outros processos geofísicos (magne-

tometria e eletrorresistividade) e resultados de maior nrlmero de perfuraçöes

atingindo o embâsamento cristalino.

I4,2 - MEDIDAS DE DIÁCLASDS

Considerando-se tôdas as rochas do embasamento cristalino (já vistas),

aquelas que se apresentam em melhores condições para o levantamento
estatístico de direções de diaclasamento são os gnaisses, mormente os

leptiníticos.

A fim de relacionar os diaclasamentos nos gnaisses como provável

efeito de fenômenos tectônicos ocorridos na Bacia de Taubaté, foram esta-

belecidas as seguintes hipóteses de trabalho:

1) Do ponto de vista da Geologia Estrutural as diáclases são de in-
terêsse porque elas podem esclarecer os esforços que atuaram na região.

2) No campo, diáclases, falhas e clivagens de fratura podem ser en-
contradas em uma mesma rocha, com evidências que indicam corno fatôres
de sua formação os mesmos esforços regionais.

3) Desde que as rochas são caracterìsticamente mais fracas à tensão

do que a quaisquer outros esfotços, é ruzoâvel espetar que as diáclases de

tensão distribuam-se mais extensâmente âtrâvés da crosta da Terra.

4) Embora as diáclases possam apresentar-se em tôdas as direções
possíveis, há geralmente dois ou três sistemas em qualquer distrito.

5) Um sistema de diáclases verticais é formado por tensão, por com-
pressão ou por uma combinação dêstes esforços, sem dúvida, dependendo
da área partÌcular.
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6) Após o estabelecimento do padrão local de diáclases, êntão o pa-
drão regional pode ser determinado, juntamente corn sua relação a qualquer
outra estrutura que possa estar presente: 

- dobras e mergulhos regionais
nos sedimentos, foliação ou gnaissificação nas rochas metamórficas e linhas
de fluxo e estruturas planares nas rochas ígneas.

O autor acha indispensável que sejam apresentadas aqui, as hipóteses
de trabalho estabelecidas para essas rnedições, porque existe uma certa
descrença ern relação à efetiva utilidade destas estruturas nas intetpfetâções
tecjônicas.

L4.2,L - Trabalho de campo e método empregado

Os planos de diaclasamento foram medidos com a bússola Brunton,
determinando-se direção e mergulho. Foram medidas 920 diáclases em
11 localidades diferentes, situadas nas zonas adjacentes ao contato sedi-
mento-cristalino ou em afloramentos do embasamento situados dentro dâ
faixa sedimentar. Essas diáclases medidas se localizavam na maior parte
dos casos em gnaisses facoidais e secundàriamente em gnaisses mais ou
menos eqüigranulares, localmente atravessados por muitos veios pegma-
títicos. Quanto à composþão mineralógica, um fato que caracteriza, em
comum, todos êsses gnaisses considerados, é a presença abundante de bio-
tita, freqüentemente formando "schlieren".

Nãô foram efeti¡ados reconhecimentos dos tipos de dife¡entes diáclases
no campo, já que isto é muito difícil, principalmente quando se tenta esta-
belecer uma classificação genética.

As diáclases são normalmente vazias, mas sòmente em um caso (Es-
tádio Municþal de Guaratinguetá) elas se apresentam preenchidas, na
maior parte, por uma argila verde oliva pálida (l}Y 6/2). Êste foi o
único caso também de medidas efetuadas em rocha não gnáissica, pois o
afloramento é de quartzo-micaxisto.

14 .?.2 - Representação gráIica e cálculos efetuados

As diáclases metlidas, em número máximo de 100 e mínimo de 50
em cada localidade, foram projetadas no diagrama de igual área de Schmidt-
Lambert. Ern seguida foram construldas as curvas de contôrno de igual
freqüência de ocorrência, conforme o mótodo indicado por BILLINGS
(1959, p. 111-114). Foi elaborado um diagrama pa:a cadâ" localidade de
mcdição.

Além disso, foram calculadas
diaclasamento para cada local de
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medida. Essas médias foram cal-
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culadas segundo o processo de CURRAY (1956a), empregando-se a

fórmula :

2 sen 20
tg20 = 

-

2 cos 20

Assim foi possível encontrar o valor procurado, conforme o quadrante rçs-
pectivo. Foi encontrada também a média aritmética dos mergulhos dos
planos de diaclasamento em cada locâlidâde. O fator de consistência, que

estabelece o grau das variações dessas direções em cada local (já visto:io
capltulo 13), foi calculado pela fóÌmula:

t/() sen 2d)2-l-(l cos 2d)2
f .c. =

. número de medidas

Nos gráficos representativos de cada localidade foram lançados, além
das cu¡vas de igual porcentagem de freqüôncia de diáclases, os valores das
direções de gnaissificação, direção média e mergulho médio das diáclases

e o fator de consistência (ver figuras 25a a 25k).

14.2.3 - Resultados alcançados e conclusões

a) Embora os gáficos de contôrno de igual freqüência de diáclases
não mostrem, senão raramente, padrões muito bem definidos de direções
de diaclasamento, os valores médios dessas direções estabelecem dois sis-
temas bem definidos. Um padrão predominante, cujo valor se situa em
média em tôrno de N43oE e outro menos freqüente N38oW.

b) Os valores médios dos ângulos de mergulho das diáclases estive-
ram entre um mínimo de 73o e um máximo de 83o, mostrando que a

maior parte delas está próxima da vertical ou vertical,

c) Os valores relativamente pouco constantes das direções de diacla-
samento também podem ser avaliados, quando se observam os fatôres de
consistência. Êsse fator ó considerado bom, quando apresenta cifras da
ordem de 0,5. Para as localidades consideradas êste valor foi atingido
sòmente em dois casos, sendo que em ouhos estava entre um mínimo
de 0,08 e 0,36.

d) O padrão predominante de diaclasamento (N43oE) coincide com
outras estruturas lineares encontradas no embasamento, sugerindo que esta
direção permitiu est¿belecer a bacia com a orientação com que foi formada.
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e) As direçõcs de gnaissificação apresentam um padrão predominante
com média em tôrno de N60oE, em 9 localidades, e um subordinado com
média em tôrno de N67oW, em 2 localidades. Estas direções em nenhum
caso coincidem com a direção média de diaclasamento, o que permite en-
quadrar estas diáclases na classificação geométrica de BILLINGS (1959)
no grupo das diáclases oblíquas.

f) Embora não haja coincidência exata das direções de diaclasamento
com aquelas de gnaissificação, nota-se bastante aproximação entre ambas,
fato que poderia sugerir a contribuição da gnaissificação na tectônica dessa

bacia.

g) Êste estudo parece sugerir que os esforços tegionais, mais do que
os locais, causaram o diaclasamento dos gnaisses. A resultado similat
chegou APPLEBY (1940) ao estudar os padröes de diaclasamento em
rochas cristalinas intensamente dobradas das ter¡as altas da parte norte de
New Jersey, Estados Unidos, e suas relaçðes com a otogenia apalachiana.
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15. DESCRIçÃO DA SONDAGFM N.O 42

O furo de sondagem n.o 42, executado pelo Conselho Nacional do
Petróleo em 1951, alcançou uma profundide lolal de 202,67 m, terninando
em sedimentos, dos quais sòmente cêrca de 4 m iniciais foram perfurados
em sedimentos detríticos da Formação São Paulo. A perfuração foi teita em
um local chamado Olaria Couto, Município de Tremembé. Ver figura
n.o 26,

Êste poço foi testemunhado contìnuamente e, felizmente, as amosttas
estavâm armazenadas no Departamento de Geologia e Paleontologia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP; embora algumas amostras
cstejam perdidas pela danificação das etiquêtas, a maior parte pôde ser
detidamente examinada. Mais precisamente, dos 202,67 m perfurados,
foram exàúinados e descritos pelo autor os seguintes intervalos: 7,65 a

134,40 m; 150,00 a 177,70m e 189,35 a 202,67 m. Os três inteûalos
não examinados, indicados na figura n.o 26, pefiaznm um total de 34,30m
e os dádos dêsses intervalos foram compilados dos relatórios do Conselho
Nacional do Petróleo, colocados à disposiçáo do autor pela Petrobrás, com
algumas modificaçöes.

Baseado no exame das amostras dos testemunhos supra referidos, foi
construldo um perfil composto (figura n.o 26) dessa sondagem, que traz
nas 9 colunas sucessivas, da esquerda para a direita, os seguintes äados:
profundidade, em metros; descrição litológica; estruturas sedimentares;
calcimetria em Vo de CaCOB; intervalos de maio¡ freqüência de restos de
ostracódios; intervalos.de ocorrência de testos de peixes; inte¡valos de
ocorrência de restos vegetais; intervalos de maìor freqüência de espelhos
de deslize nas argilas e, finalmente, côres dos sedimentos.

Em seguida serão tratados mais detalhadamente os ltens acima men-
cionados:

15.1 - LITOLOGIA

A caracterização textural da litologia presente foi feita usando-se o
mesnio dispositivo, segundo a escala de Wentworth, referido na descrição
das secções colunares. A litologia predominante é de clásticos finos a muito
finos, siltitos e argilitos, com intercalações de 5 hor.izontes de folhelho
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pirobetuminoso e escassas ocorrências de inte¡valås arenosos, com maior
espessura entre 193,00 a 199,00 m de profundidade. São bastante comuns
intérvalos constituldos de brecha intraformacional, em que os fragmentÒs
são de argilito cõt 70Y 4/2 (verde oliva cinzenta) a IOY 6/2 (verde oliva
pálida) dispersos em uma matiz síltico-ârenosa, calcífera ou. não. A¡
vêzes, as brechas intraformacionais são associadas às estruturas que suge-
rem ações de 

'organismos 
escavâdores. Neste caso, a parte escavada é

nìtidamente visível, parecendo que a compâctação do sedimento foi insufi-
. ciente para obliterála,

. Freqüentemente os fragmentos são de calcário branco, argiloso, mole,
contidos em matriz similar à das outras amostras. Quando os níveis are-
nosos estão sotopostos por camadas argilosas, o arenito contém comumente

' "pelotas de argila'l (clay galls).

A sêqüência t a, embora sofrendo algumas soluções de continuidade,
é mais ou menos calcífeta, chegando em alguns nlveis a calcário muito
argiloso (marga).

15.2 - ESTRUTURAS SEDIMENTARES

. As estruturas sedimentares foram divididas em 7 tipos diferentes. São

distinguidos dois tipos de laminações, dos folhelhos subpirobetuminosos e

dos pirobetuminosos; dois tipos de estruturas maciças, síltica ou arenosa
o afgilosa; estrutura de escorfegamento (brechas intraformacionais ) ; mos-

Queada, quando as $truturas de escorregalnento estão pràticamente oblite-
radas pela àção de organismos, e combinada, quando são encontradas,

';além do mosqueamento, estruturas de escorregamento bem diferenciadas
entre si. Podem ser reconhecidos cêrca de 10 níveis com estruluras de
esóorregamento, normalmente ligadas.à litologia brechóide (ver fotos n.o 20
e n.o 21). Em alguns casos a separação dos fragmentos não foi suficiente
para originar litologia brechóide, e assim são formadas fraturas em rocha
ãrgilosa,- preenchidãs (injeção ?) por matelial slltico ou sfltico-arenoso,
dando como resultado pequenos diques clásticos. As outras estruturas
caracterizam intervalos particulares, como são os casos dos dois primeiros
tipos (laminações).

O caráter de laminação mais ou menos fina dos sedimentos argilosod
e argilo-sflticos parece estar ligado, além do conteúdo em minerais de argila,
ao teor em matória orgânica. Isto parece ser comprovado pela diferen-
ciação entre folhelhos descritos como subpìrobetuminosos, que apesar de

serem folhelhos as lâminas não são muito delgadas (alguns mm), e os

chamados folhelhos pirobetuminosos, onde a laminação é finlssima (frações

de mm), fâto êste que teria sugerido o nome fartamente encontrado na
literatura sôbre o aproveitamento econômico destas rochas da Bacia de
Taubaté, papiráceo ou xisto papiráceo. Aqui é também abandonado o
tê¡mo xisto, já que êle se refere exclusivamente às rochas metamórficas.
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. O conteúdo porcentual em CaCOe foi. determinado em 22 amostras,
utilizando-se para idso um aparelho similar ao de CHITTICK.;;(DR.EI-
MANIS, 1962), sem correções para temperatura e pressão atmÒsférica.
Cinco das determinações foram conferidas pór um ouirô método, pesando-se;

antes e depois do ataque com HCl. concentrado, cinco gramas da amostra
o após isso convertendo-se a perda ocorrida durante o ataqre em Vo de
pêso e comparando-se o resultado com o método acima.. Então fol veri-
ficado que, embô¡a sem as correçöes especificadas; êle é suficientemente '
preciso para uma determinação semiquantitativa, a fim de,se te¡ uma idéia
da variação dessa propriedade em diferentes piofundidades do poço.

Durante a descrição litológica, as amostrâs foram testadas com HCI
diluído 1:5, e aquelas que acusâram algüm conteúdo em CaCOs foram
separadas para essa análise.

Feitas as determinações, verificou-se uma calcimetria mînima de LVo,
máxima de 55Vo e mêdia de aproximadamenta 14Vo para as 22 amostras
analisadas. Estas porcentagens representam o teor da amostra em CaCO¡,
sendo o restante insolúvel em HCl concentrado a frio (quartzo e minerais ,
de argila), Há intercalações de intervalos completamente isentos de CaCOà.

O autór supõe que o calcário tenha sido originado por precipitação
química em meio aquoso do CaCOg. As prováveis fontes dêste material
seriam as rochas do embasamento cristalino, principalmente os gnaisses,
já que as ocorrências de ¡ochas calcárias (mármores) são pequenas e lo-
calizadas.

15.4 - OSTRÀCÕDIOS

Os ostracódios ocorrem em tôda a seqüência argilosa ou argilo-sftica
do poço. No entanto, êles se concentram em certos níveis do que em
outros, quando chegam a tornar completamente esbranquiçadas as super-
fícies de separação natural dos folhelhos, principalme¡rte nos pirobetumi.
nosos. Nestes casos uma parte das carapaças está dissolvida formando uma
película de CaCO¿. Parece notório o fato de que a maior concentração,
ocorra preferencialmente em nlveis de folhelhos pirobetuminosos, e embora
menos abundante, também nos folhelhos subpirobetuminosos.

15.5 - PEIXES

Êstes peixes já foram desuitos por muitos autores, Embora êles se

apresentem com conservação relativamente boa, não possuem þterêsse es-
tratigráfico, pois são tôdas espécies viventes.
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Os restos de peixes são bem menos abundantes do que de ostracódios
e distribuem-se em intefvâlos bem menores, mas parece que, quando ocor-
rem, estão associadòs aos mesnios horizontes.

15.6 - RESTOS VEGETAIS

Os restos vegetais são representados por pequenos frâgmentos carbo-
nizados de caules de plantas. São também verificados restos de fôlhas mal
preservadas, Às vêzes os fragrnentos de caules estão substituldos por pirita,
como aquêles encontrados no folhelho da amostrâ n.o 705 (162,25 a
162,5O m de profundidade). Os níveis de ocor¡ência de restos vegetais
são mais râros, e não se pode inferir qualquer associação a determinados
horizontes estratigráficos, mas êles aparecem com maior freqüência a mais
ou menos 160m de profundidade.

15.7 _ ESPELHOS DE DESLIZE

Os espelhos de deslize são superfícies estriadas e brilhantes que ocor-
rem nos argilitos, normalmente nos mais puros mineralògicamente, quo
sugerem um atrito por deslizamento de partes contíguas ao longo de super-
fícies de menor resistência.

Estas superflcies são muito lreqüentes e abundantes em vários hori-
zontes. Parecem estar associados aos níveis de litologia constituída de
brechas intraformacionais (esûuturas de escorregamento ) .

15.8 - CÔR DOS SEDIMENTOS

A côr predominante dêsses sedimentos é a verde oliva, variando prin-
cipalmente entre as tonalidades 7OY 6/2 e 70Y 4/2. Uma amostra que
a sêco apresenta-se com côr 10Y 6/2. passa parâ LlY 4/2, quando ume-
decida. O teor em matéria orgânica (carbonosa) atribui aos sedimentos
uma côr mais escurâ, como 5Y 5/2 atê 5Y 3/2 (cinza oliva), podendo
passar a quase prêto. Os a¡enitos poden apresentar coloração branca
(N3) ou ligeiramento esverdeada, quándo argilosos. Abaixo de 792,00 m
de profundidade apaTecem sedimentos com dive¡sas tonalidades da côr ver-
melha (5YR 3/2, 5R 3/4 e 5R 6/6). Pelo fato de se apresentarem em
profundidades maiores do que a do lengol freático de água subterrânea
(nunca superior a 25 e 30 m entre Jacareí e Quiririm, segundo FRANGI-
PANI e PANNUTI, 1965; parece ser lícito admitir que para Tremembé
também não seria muito diferente), as côres vermelhas, que ocorrem nas
amostras da sondagem n.o 42, seriam de origem primâria, isto é, singenótÌca,
com a deposição dos sedimentos.
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t6. PERFIS GEOLóGICOS DE POÇOS -FORMAÇ.4.O TREMEMBÉ

No Municlpio de Tremembé foram perfurados muitos poços parã a
prospecção de folhelho pirobetuminoso. Os dados dêsses poços possibi
litâram um razoável,"ponhecimehto da dishibuição e das viabilidades de
exploração econômica àessas rochas.

Entre os poços perfu(ados, foram escolhidos 23, e construldos dois
perfis geológicos para correlação das camadas atravessadas (ver mapa ín-
dice: figura n.o 27). As profundidades finais dêsses poços vâriam ,gntre
rm mínimo de I 8.87 m e máximo de 67,80 m. Em méd j¿:foram perlurados
até mais de 50 m de profundidade, suficiente para atravessar o último nlvel
de folhelho pirobetuminoso (5.o nível).

Os dados litológicos ,que . constam dos perfis de poços.são baseados
nos relatórios do Conselþó Naciònal do Petróleo e Petrobrás, Êstes dados
foram modificadoÀ pelo autor, tendo em vista a finalidade do presente
trabalho, confrontando-se as desc¡içõgs dos relatórios com o exame deta-
lhado efetuado nos testemunhôs dd sondagem n.o 42.

O perfil geológico n.o 1 (figura n.o 28a), orientado NE-SW, passa
por 12 poços, compreendidos numa distância entre os poços extremos de
5,037km. Constatou-se que todos os poços conslderados atravessaram
espessuras diferentes da Formação São Paulo, antes de atingir o tôpo da
Formação Tremembé. As espessuras da Formação São Paulo são variáveis
e freqüentemente são proporcionais às cotas dos terrenos, isto é, nos poços
situados em locais mais altos, as espessuras atravessadas dêstes sedimentos
são maiores. As camadas são horizontais e as espessuras são de alguns
metros até 10 meüos, Geralmente na base dessa formaçãô nota-se a pre-
sença .de arenito ou areia conglomerática. Sotoposta à Formação São
Paulo existe um pacote de. sedimentos argilosos e sílticos, já detalhada-
mente desctitos na sondagem n.o 42. Todos os furos atravessârâm os
5 níveis de folhelhos pirobetuminosos, da Formação Tremembé (sotoposta),
fàcilmente correlacionáveis entre os poços vizinhos. Nos poços A20 e A17
os níveis mais superiores dos folhelhos pirobetuminosos foram erodidos.
As espessuras das camadas dêsses folhelhos variam entre 0,20 a 0,40 m,
sendo o 3.o nível o mais delgado e o último o mais espêsso. Êstes níveis
são boas camadas-guias, permitindo reconhecer um pequeno mergulho
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(alguns graus) das camadas da Formaçäo Tremembé, no perfil 1, para SW.
Êste mergulho deve ser de caráter mais ou menos local. Intercalados entre
os folhelhos pirobetuminosos, existem folhelhos subpirobetuminosos, argi-
litos e argilitos sílticos. As lentes arenosas são raras e de pequeno potte.

O perfil geológico n.o 2 (figura n.o 28b) abrange também 12 poços'
numa distância entre os poços extremos de 3,965 km. O poço 828 é

comum aos dois perfis. Neste perfil também são verificados.5 níveis de

folhelhos pirobetuminosos dentro da Formação Tremembé, atravessâdos por
todos os furos que fazem parte dêste perfil, que tem orientação NS. Veri
fica-se que as camâdas mergulham com ângulos da mesma ordem de gran-
deza do perfil anterior, dos extremos parâ o centro, formando uma estru-
tura sinclinal.

A existência de níveis conglomeráticos na base da Formação São Paulo
parece sugerir uma fase erosiva entre o término de deposição da Formação
Tremembé e o início de deposição dos sedimentos da formação superposta'
Êste fato já havia sido notado por outros âutores já citados, como AL-
MEIDA (1952) que reconheceu êste fenômeno no km 333,0 da E.F.C.B.
(ver foto n.o l4). O mesmo parece ocorrer na base da Formação São

Paulo, na região de São Josó dos Campos, Jardim Morumb¡r (FRANGI-
PANI e PANNUTI, 1965).

Além disso, a superfície de discordância é bem evidenciada no mapa
de contôrno estrutural do tôpo do 1.o nlvel de folhelho pirobetuminoso
(figura n.o 29). Nota-se que a superfície é bastante dobrada, porém com
ângulos de mergulho suaves. Êsses dobramentos parecem ser ateotônicos
e teriam ocorrido antes da deposição da Formação São Paulo, por uma
simples acomodação dos sedimentos da Formação Tremembé, moldando-se
às irregularidades do embasamento c¡istalino. Essa estrutura parece ter-se
desenvolvido de maneira a propiciar a eliminação das partes mais altas,
durante a fase erosiva, já referida. Realmente, é fácil constatar que existe
uma linha de erosão truncando o desenvolvimento lateral de camadas da
Formação Tremembé, fato notado durante as sondagens na área. Podem
ser reconhecidos na superflcie do tôpo do 1.o nível de folhelho pirobetu-
minoso, na área do mapa em questáo, um alto, de forma dômica, entre
Morejra César e Pindamonhangaba, e dois baixos, um ao S de Pindamo-
nhangaba e outro a SW de Tremembé, êste sem fechamento.
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1.7. CONCLUSÕES GERAIS

a) A Bacia de Taubaté, que forma o preenchimento sedimentar do
Vale do Paralba, situado no Estado de São Paulo, mostra tôdas as evi-
dências de sua inequlvoca origem tectônica, as quais se tefletem fortemente
nâs características das relações mútuas entre o embâsâmento cristalino e

do dcpósito sedimentar sintectônico.

b) A sua origem tectônica por falhamentos, já aventada por muitos
autores (WASHBURNE, 1930; RICH, 1953; FREITAS, 1956; TRICART
e SILVA, 1959; ALMEIDA, 1964; FRANGIPANI e PANNUTI, t965, e

outros), se ùranifesta não sòmente no traçado retilíneo dos contatos laterâis
cla bacia (ver mapa geológico), mâs também nâs composições mineralógica
e textural dos sedimentos.

c) Existem dois conjunfos de sistemas de falhas mais ou menos pata-
lelos entre si, que determinam o alongamento da bacia, que possui cêrca
de 150km de comprimento e 10 a 15 km de largura. Estas falhas são

as mais antigas. Outras falhas, transversais àquelas, no mínimo quatro,
cortam a bacia.

.d) As falhas da Bbcia de Taubaté, tanto as longitudinais como as

transversais, devern ser constituldas de sistem¿s paralelos escalonados, e

não de uma única falha que deu o rejeito total. Êste fato foi sugerido pela
falha transversal n.o 2 (Jacatel) que levantou a âtrea entre a cidade de
Jacarcí e o km 357 da Rodovia Presidentc Dutra. A faixa sedimentar
desta área estreita-se bruscamente (2 a 3km de largura) em relação ao
restanto da bacia, fato que não deveria ocorrer se as falhas laterais fôssem
únicas, já que os planos das mesmas possuem mergulhos fortes. Outra
evidência que vem corroborar esta afirmação são os resultados de diversos
trabalhos efetuados sôbro a tectônica das frentes da chamada Serrâ Geral,
em diversas partes do Estado de São Paulo (FúLFARO, 1966; FÍILFARO,
LANDIM e ELLERT, 1967; MENDES e F(TLFARO, 1968). Êstes tra-
balhos têm mostrado sempre o escalonamento em falhas, que cronològica-
mente devem ser equivalentes àquelas do Vale do Paralba.

e). A subdivisão em duas unidades estratigráficas, do pacote de sedi-
mentos antigos, já sugerida por vários autores (T ASHBURNE, 1930;
ALMEIDA, 1955; AB'SABER e BERNARDES, 1956; TRICART e
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SILVA, 1959; ALMEIDA, 1964; SETZER, in FRANGIPANI e PAN-
NUTI, 1965 e FRANGIPANI e PANNUTI, 1965) parece ser consistente,
e assim foram admitidas também por êste âutor sob as designações: For-
mação Tremembé, para a, unidade inferior, calactelizadà pelos folhelhos
pirobetuminosos e fósseis, proposto por ALMEIDA (1952) e, Formação
São Paulo para a superior, formada de argilitos, folhelhos, atenitos e con-
glomerado, nome usado pela prirneira vez por RGEO (1943).

Sabe-se que o nome Formação São Paulo advém da correlação em
bases litológicas e nâ premissa de que existia continuidade geográfica, hoje
destrulda pela erosão, dêsses sedi¡nentos com aquêles que constituem o
embasamento do sítio urbano de São Paulo. O autor acredita que a Bacia
de São Paulo não está suficientemente bem definida, quanto às caracterís-
ticas litológicas, para se concluir sôbre a validade ou não desta correlação.
Principalmente agora, que os sedimentos da Bacia de São Paulo serãò mais
intensamente pesquisados com vistas pata o projeto do metrô, talvez tenha
chegado a oportunidade de se precisar melho¡ os seus dados litológicos
para se decidir sôbre o problema.

f) O embasamento cristalino da Bacia de Taubaté parece ter um
adernamento geral para NW (rumo Serra da Mantiqueira), pelo menos
desde Jacarel alê a zltwa de Aparecida. Êste fato é sugerido pelas obser-
vações de campo citadas anteriormenle (capítulo 14), e pelo exame do
mapa gfavimétrico.

Além disso, observações de outros autores pârecem reforçar esta idéia

de adernâmento do embasamento, que corresponderia à existência de maior
espessura de sédimentos no lado NW. VERDADE e HUNGRIA (1966)
ao estudarem a gênese da bacia orgânica situada ent¡e São José dos Campos

e Caçapava, admitiram que a preservação de tal bacia, situada ao sul do
Rio Paralba, sem destruição, deve-se à oscilação dos meandros dentro da
planície de inundagão, com tendência de se deslocar sempre para o norte,
conforme comprovam os tertaços. Sabe-se que no pacote de sedjmentos
antgos que preenchem a bacia existe uma seqüência argilosa bastante es-

pêssa, principalmente na Formação Tremembé; então durante a comþacta-

ção, que ainda está em curso, principalmente nas argilas, o terteno situado
sôb¡e uma espessura maior de sedimentos deve ceder mais. Assim, poderìa
ser explicada aquela tendência de migração dos meandros sempre pâra o
norte, refletindo a existência de aumento de espessura de sedimentos na-
quele sentido, fato que poderia ocorrer em conseqüência do adernamento
do embasamento cristalino. Além disso, a existência de fenômeno atual
de compactação parece ser sugerida pela ocorrência de depressões semi-
circulares, rasas, que se localizam nas cabeceirâs de pequenos riachos, com
diâmetro va¡iando entre 50 e 250 m, cuja origem AB'SABER e BER-
NARDES (1956) ligaram à dissolução de cimento de rochas sedimentares
regionais, O autor dêste trabalho, que também teve a oportunidade de
verifica¡ uma dessas depressões nos attedores de São José dos Campos,
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acredita que o fato esteja ligado tão-sòmente a fenômenos de compactação
dos sedimentos argilosos situados abaixo, que poderiam explicar também
a associação destas estruturas com cabeceiras de pequenos riachos. O fundo,
normalmente encharcado dessas depressöes, sugere subsolo impermeável
(argiloso) que também propicia a manutenção dêsses cursos de água,

WASHBURNE (1930) já havia observado que os estratos 
('terciários"

mergulham parâ NW com ângulos de 2 a 40, fato que parece reforçar a
idéia de adernamento do embasamento cristalino.

g) Pelas características descritas em outÌas paltes dêste trabalho, tor-
na-se evidente a forte influência do tectonismo na deposição dos sedimen-
tos, tanto da Formagäo Tremembé, como da Formaçáo São Paulo.

Como fatôres que indicam o tectonismo durante a deposição da For-
mação Tremembé podem ser citados a espessura grande de sedimentos
(freqüentemente mais de 200 m, principalmente entre Tremembé e Pin-
damonhangaba), e as estruturas sedimentares descritas na sondagem n.o 42
(figura n.o 26). Ás características texturais dos sedimentos desta forma-

ção indicam um abaixamento contlnuo e gradual, de maneira que o desnível

entre o fundo e as bordas da bacia não chegava a ser táo grande que
possibilitasse a deposição de sedimentos mais grosseiros do que silte e

argila e esporàdicaÍiente areia; e nem os lagos formados eram tão rasos
que permitissem uma oxigenação ativq das águas. Se o fundo da bacia
de sedimentação não estivesse em subsidência seria difícjl acumular espes-
sura tão grande de sedimentos finos.

Êste movimento de reativação contínua e gradual das falhas cessou,

momentâneamente, quando os sedimentos da Formação Tremembé foram
ràpidamente expostos à erosão (ver mapa de contôrno eshutural do tôpo
do 1 0 nlvel de folhelho pirobetuminoso: figura n.o 29), as camadas fo-
ram dobradas por simples acomodação e talvez parle por tectonismo (Fi-
guras 28a e 28b).

Depois houve reativação das antigas lalhas com recrudescimento gra-

dual das intensidades de abaixamento, fato comprovado pela imaturidade
textural e mineralógica dos sedimentos da Formação São Paulo, e o au-
mento da granulação. Hoje essas falhas estão inativas e os sedimentos
depositados durante o tectonismo estão sendo erodidos e carreados para o
Oceano Atlântico pelo Rio Paraiba e seus tributários.

h) Parece que o clima atual (Cwa de KöPPEN) definido por SETZER
(in VERDADE e outros, 1961) para a Bacia de Taubaté, não corresponde
àquele reinante na época de deposição, tanto da Formação São Paulo, como
da Formação Tremembé, Est¿ afirmação é baseada no fato de que as

argilas das duas formações apresentam côres verdes primárias (lOY 4/2
a l0Y 6/2), devido à presença da montmorillonita; em cortes de estradas,
notou-se a passagem das côres acima para ve¡melhas variegadas; as amos-
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tras respectivas acusaram uma composição montmorillonóide para as verdes
e apenas caulinltica para as variegadas, mesmo quando coletadâs em um
único barranco, Isto indica claramente que a argila montmorillonóide é

incompatlvel com o clima atual, e está em fase de transformação para
caulinita pura por ação do clima atual da região. Além disso, as argilas
provenientes da alteração intempérica atual de rochas do embasamento cris-
talino, nas áreas adjacentes à bacia, sempre acusatam constituição sòmente
caulinítica.

i) A Formação Tremembé deve ter sido depositada em ambiente la-
cushe, talvez formado em virlude da existência da soleira de Cachoeira
Paulista, poìs pârece que esta formação está ausente além dessa cidade.
O fundo desta bacia, bâstante irregular em topografia, sofria uma subsidôn-
cia gradual. Perfis de sondagens para água subterrânea, descritos por FRAN-
GIPANI e PANNUTI (1965) sugerem a ocorrência da Formação Tre-
membé, também na região de São José dos Camþos. Nesses perfís verifi-
ca-se que até uma profundidade de cêrca de 100 m as camadas sedimen-
tares são de material gtosseiro formando litossomas bastante letticulares;
na base destas ocorre um nível conglomerático e abaixo os sedimentos são
mais linos e com maior persistência lateral com raras intercalaçöes de are-
nito lenticular. Mas a formação inferior aqui presente é mais grosseira do
que na região de Tremembé, o que poderia indicar o transporte dêstes se-
dimentos rumo S\ry - NE, e portanto um paleodeclive do embâsamento
neste sentido.

É difícil precisar o ambiente climático durante a deposição da For-
mação Tremembé. Pode-se pensar em clima diferente do atual, devido à

presença da argila montmorillonítica, como foi demonstrado no item h.
Talvez o conteúdo em esporomorfos, se puderem ser convenientemente es-
tudados, possa fornecer elementos pâra a interpretação do clima reinante
durante a deposição dêsses sedimentos.

A Formação São Paulo teria sido depositada em ambiente de planí:
cie de inundação. Esta planície de inundação deve ter sido formada por
um rìo, mais com caracterlsticas de anastomosado ("braided river") do
que de meandrante ("meandering river") FISK (L947; in WRIGHT, 1959)
estabelece uma distinção entre rio meandrante e anastomosado. Enquanto um
rio meandrante deposita material, principalmente nas curvas inte¡nas dos
meandros migrantes (bancos de meandros), um rio anastomosado é tão so-
brecarregado de sedimentos, que a etosão lateral é ¡eduzida e o material
é também depositado no próprio canal, como bancos de canais. Segundo
DOEGLAS (1962), os rios anastomosados se caracterizâm por flutuações
muito grandes nas descargas, e as principais condições para que eslas va-
riações ocorram seria:n:

(1,) Condições climáticas - árido ou semi-árido com violentas tem-
pestades e longos períodos de sêca, ou ártico, com longos períodos de ne-
vada e rápido degêlo.
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acredita que o fato estejâ ligado tão-sòmente a fenômenos de compactação
dos sedimentos argilosos situados abaixo, que poder.iam explicar tâmbém
a associação destas estruturas com cabeceitas de pequenos riachos. O fundo,
normalmente encharcado dessas depressões, sugere subsolo impermeável
(argiloso) que tambérn propicia a manutenção dêsses cursos de água.

WASHBURNE (1930) já havia observado que os estrâtos "terciários"
mergulham para NW com ângulos de 2 a 40, fato que parece reforçar a

idéia de adernamento do embasamento cristalino,

g) Pelas características descritas em outras partes dêste trabalho, tor-
na-se evidente a forte influência do tectonismo na deposição dos sedimen-
tos, tânto da Formação Tremembé, como da Formação São Paulo.

Como fatôres que indicam o tectonismo durante a deposição da For-
mação Tremembé podem ser citados a espessura grande de sedimentos
(freqüentemente mais de 200 m, principalmente entre Tremembé e Pin-
damonhangaba), e as estruturas sedimelrtares descritas na sondagem n.o 42
(figura n.o 26). As características texturais dos sedimentos desta forma-
ção indicam um abaixamento contínuo e gradual, de maneira que o desnível

entre o fundo e as bordas da bacia não chegava a ser tão grande que

possibilitasse a deposição de sedimentos mais grosseiros do que silte e

argila e esporàdicamente ateia; e nem os lagos formados eram tão rasos
que permitissem uma oxigenação ativq das águas. Se o fundo da bacia
do sedimentação não estivesse em subsidência seria difícil acumular espes-
sura tão grande de sedimentos fhos.

Êste movimento de reativação contlnua e gradual das falhas cessou,
momentâneamente, quando os sedimentos da Formação Tremembé foram
ràpidamente expostos à erosão (ver mapa de contôrno estrutural do tôpo
do 1.o nível de folhelho pirobetuminoso: figura n.o 29), as camadas fo-
ram dobradas por simples acomodação e talvez parte por tectonismo (Fi-
guras 28a e 28b).

Depois houve reativação das antigas lalhas com recrudescimento gra-

dual das intensidades de abaixamento, fato comprovado pela imaturidade
textural e mineralógica dos sedimentos da Formação São Paulo, e o au-

mento da granulação. Hoje essas falhas estão in¿tivas e os sedimentos
depositados durante o tectonismo estão sgndo erodidos e carreados para o
Oceano Atlântico pelo Rio Paruiba ø seus tributários.

h) Parece que o clima atual (Cwa de KOPPEN) definido por SETZER
(in VERDADE e outros, 19ó1) para â Bacia de Taubaté, não corresponde
àquele reinante na época de deposição, tanto dâ Formação São Paulo, como
da Formação Tremembé. Esta afirmação é baseada no fato de que as

argilas das duas formações apresentam côres verdes primárias (tOY 4/2
a 1.0Y 6/2), devido à presença da montmorillonita; em cortes de estradas,
notou-se a passagem das côres acima para vermelhas variegadas; as amos-
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(2) Subsolo impermeável - Na á¡ea ao longo do percurso do rio;
pouca água é perdida por infiltração, de modo que propicia contínuo su-

pr¡mento.

(3) Pouca vegetação - Causando violenta denudação superficial,

(4) Grande declividade.

Para a Bacia de Taubaté, a deposição da Formação São Paulo parece

ter ocorrido em condiçöes climáticas diferentes das atuais, como indicam

as argilas montmorilloníticas e o inteÍìperismo atual. O subsolo é imper-

meável devido à constituição argilosa da Formação Tremembé. Pouca ve-

getação parece ser indicada pela intensa denudação que forneceu abun-

ãante máierial detrítico, grosseiro e mal arredondado, resultante da desin-

tegração, principalmente mecânica, das rochas do embasamento cristalino.
A grande declividade foi oferecida pela contínua reativação das falhas. Pois,

como bem frisa FREITAS (1956), tôda sedimentação resulta inequìvo-

camente de uma questão primária de topografia. Assim, as condições esta-

belecidas por DOEGLAS (1962) podem ter subsistido durante a dcposi-

ção da Formação São Paulo.

As estruturas sedimentares observadas e descritas na Formação São

Paulo possuem muila semelhança com aquelas relacionadas pelo autor su-

pra murcíonado (1,962; tabeta II), e com aquelas comumente encontladas

em depósitos de correntes de turbidez. Mas, como acentua êste autor, con-

dições favoráveis à deposição de grauvacas e leitos gradacionais por for-
tes correntezas podem ocorrer também en rios anâstomosados, especial-

mente em grandes cones aluviais. As estratificações gradacionais são fela-
tivamente comuns na Formação São Paulo. Baseado na definição de PEI-
TLTOHN (1957) muitos dos arenitos dessas formação seriam grauvacas

j) Na caracterização dos sedimentos da Formação São Paulo, as

amosiras coletadas na superfície mostraram, confome os dados estatísticos
das análises granulométricas, uma forte homogeneização das caracterísli-
cas texturais, por intensiva influência dos sedimentos provenientes das bor-
das laterais. Assim, desapareceram quaisquer evidência de mudanças nas

características texturais com o transporte dos sedimentos, tais como, sele-

cão, arredondamento, etc. O transporte dêsses sedimentos ocorreu de SW

para NE, conforme sugerem os dados de estratificações cruzadas.

k) Os sistemas de diaclasamentos nos gnaisses, apesar de não apre-
senlarem um padrão muito constante, conforme mostram os resultados de

medidas de 920 diáclases efetuadas em 11 localidades dife¡entes, pelo pe-
queno valor do fator de consistência, parece sugerir que os eslorços regio-
nais, mais do que os locais, causaram o seu diaclasamento. A resultado s!
nrilar chegou APPLE'BY (1940) ao estudar os padrões de diaclasamen-
to de rochas cristalinas intensamente dobradas das terras altas da parte
norte de New Jersey, Estados Unidos, e suas relações com a orogcnia
aprlachiana.
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1) A côr verde dos sedimentos da Bacia de Taubaté, tanto na For-
mação Tremembé, como na Formação São Paulo, é de oúgem primária, e

deve ser atribuída aos minerais do grupo dos montmorillonóides (nontro-
nita?), que te¡iam sido originados da biotita dos gnaisses leptiníticos do
vale do Paraíba. A constituição montmorillonltica das argilas da Formação
Tremembé havia sido descrita por autores dnte¡iores, mas coube a êste

trâbalho mostrar que essa constituição é geral para os sedimentos antigos
da Bacia de Taubaté, inclusive Formação São Paulo. As côres variegadas
são, quase sempre, de origem secundária por ação de intemperismo do cli-
ma atual. Parece que a Formação Tremembé era m,uito esporádica e rà-
pidamente exposta à ação do intemperismo oxidante, como demonstram
ós sedimentos argilosos avermelhados (côres 5Y 3/2' 5R 3/4 e 5R 6/6)
encontrados a !92,00 m de profundidade na sondagem n.o 42.

m) Confrontando-se os resultados de determinagão microscópica de

13 amostras de regolitos das rochas do embasamento cristalino, em rela-

ção aos dados de minerais pesados das 85 amostras de sedimentos, pode-

se apresentar, como uma tettativa para se chegar à-derivação dos sedimen-

tos ãa Bacia de Taubaté (Formação São Paulo, principalmente) a seguin-

te relação entre os minerais e as tochas matrizes originais:

Zitcão
Biotit4
Epldoto
Monazita
Apatita
G.anâda
Rutìl'o (?)
sillimanita (?)
Hornblenda (?)

Sillimanita

Tu¡malina

Rutilo
Epldoto (?)

qÙartzito e
qua¡tzo-micaxisto

Anfibolito

Gnaisse

Biotítico

l'ØGzl

Hornblenda I
Verde I
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FoIo N.O I - LENTICUI-ARIDÄDE DE C,A.MAD.A.S
Notat ¡¿ntes de ørenito com estruturc de sobrccarya na bae, intercalados entrc siltitos a¡gilosos

(Rodoviã Pres. Dutra - km 348,1)

FOTO N-O 2 
- 

ÁçÃO DE ORGANISMOS NA FORM,â'çãO
TREMEMBÉ

VetiJict . pequenos tubos ¿le drztedal sîhico-ø.enoso àentro do argilito
(Esrrâda Caçap¿va-Motrtei¡o Lobatoj 5,I km añs Þo¡te do Rio P¿raíba)

FOTO N,O 3 
- GNAíSSE BIOTfTICO 'FÄCOIDÃL

Constítui um Bntisse cemum ño êmba-samento clßEalino da Bacia de
Taabaté

(E.F.C.B. 
-- km 410,7 - Ramal Parârcí)



Foro N.O 4 - CAMADAS HORIZONTAIS E O ASPECTO DA EROSÃO
Alternânciu de sedinrcntos arenosos e argilosos

(Rodovia Prcs. Dutra - km 338,7)

Foro N.o 5 - CAMADAS HORIZONTAIS
Nolar camadas horizontais e contînuas, e o aspeclo contttttt dos
sedlmentos entre o itiîcio do ltacia (knr, 357 da , Via Dutru) c
lacareí i

(E.F.C.B. 
- Viaduto dos Remédios)

FoTo N.O 6 - FORMAçÃO TREMEMBÉ EM SUPERFÍCIE
Notar a situação incomum do corpo de arenito lenlícular dentro
do argilíto
(Estrada Caçapava Velha-Taubaté;4,4 km após Caçapava Velha)
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FoT.o N.O 8 - LAMINAÇÃO CRUZADA DE MICRAÇÃo
DE CRISTAS DE MARCAS ONDULADAS

Nolar que at lântiutç não estãt¡ lrut¿cadas no tôpo
(Rodovia Prcs. Dutra - km 29J,2,

Fìoro N.o 7 - ESTRATIFICAÇÃO CRUZADA COM SEIXOS
N-otat os seixos uctstnpunhando us cstralilicaçäes nus camadas ¿le
lôpo, de hase e lrontais

(E.F.C.B. - krn 416,0 - Ramal de pararèí)

.* -lrì

FoTo N.O 9 - ESTRUTURAS DE ESCORREGAMENTo
As ca¡nadas "anørrotødas" são de urgilø e as eslratilicaçr1es
loram realçadas pela litnonîtização

(Rodovia Pres. Dutrâ - km 292,0)

Fbro N.d 10 - PEQUENAS FALHAS E DOBRAS EM
SEDIMENTOS ARGILOSOS

Provàvelnrcnte são estruluras originadas por escorregamcnlos
(Rodovia Pres. Dutra - km 294,2\



[;o1o N.o ll - "P[[.OTA,S DE Atl(ìll-A'
Pelotas de ar,gila ("cltty gulls"), de cîtr ltrunca, acltutada.r ê ¿ispo.rtd,t.tegutrdtt a cttralilicação

(lìo<lovia Prcs. l)utrrr knl 292,0)

I'ìoro N.o 12 - DISCORDÂNCIA ANGUI-AR LOCAL
Canrudas horizonlais allernadas (abaixo\ c carnddus ittclinada.¡
(ocinru)

(E.F.(.11. - Viaduto dos Rcmétlios)

I.ìoro N.o l3 - DISCORDÂNCIA ANGULAR I-OCAL
Canødas de sillito arÈiloso horizontal (øbaixd e inclinadøs t:tttt-
glomenilicas na l¡use ktcinm)

(Estrada Jacareí-Usina do Rio Jaguari)



FoTo N.O 14 - CONTATO F,NTRE AS FORMAÇõES
'|REMEMBÉ E SÃO PAULO

Conglomerado quurtzoso (acirna) ern conlctlo com argililo
(abaixo)

(E'.F.(.B. - km 333,0 - Tremembé)

Fo¡o N.o 16 - AFLORAMENTO DE QUA,RTZO-MICAXISTO
DENTRO DA FAIXA SEDIMENTAR

Notar o:t sedimentos .çuperposlos
(Estádio Municipal de Guaratingr¡etá )

Foro N.o 15 - AFLORAMENTO DE GNAISSE NA FAIXA
SEDIMENTAR

Nolar os sedinrcnlos superpostos
(Rodovia Pres. Dutra - km 339; próximo à entrada de Jacarcí)

Foro N.o 17 - DOBRAMENTOS INTENSIVOS
SEDIMENTOS ARGILOSOS

Provàvelnrcnle originados por escorregamentos
(Rodovia Ptes. Dutra - km 294.15)

EM



Foro N.o'18 - DIQUES CLÁSTICOS
Cantadas (rc,nsas ac ima co¡¡t pseuclo-esl rul ilicação ( I inonit i zaÇão)
e diques irrcgulares da arenito ilo atßilito, ahaixo.

(E.F.C.B. - knr 422,5 - Est. Maracatu)

Foro N.o 19 - CAMADAS D¡l MERGULI'IOS FORTES
Canadas de f olhelho da Iìorntação Slto Paulo cttrtt rttcrgulhos
su¡tcriorcs u 40o

(Estrada Tâubatéjl'abuir();2.2 k¡rr tla lìod. Pres. f)utra)

Foro N.o 20 - BRECHA INI'RAI:ORMACIONAT.
Ftagnrcnlos urtgulosos de ar¡¡ila (côr escura) em mutria síltica
calcîlera (côr clara)

(Formação Trcmcmbé - Sondagenr n.() 42 )

Fo() N.o 2l - AÇÃO
São ¡,islos vestígicxr cle
t uht¡s

DE ORGANISMOS
escavação por orgartixttos e pequa,rcs

(Fornìação lrcmembé - Sondagem n.() 42)



ANEXO I

SECÇÕES COLUNARES

FIGURAS N.O I-1 A I-28
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FI€UNA N? I-5
secção coLUHAn sc-1
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vraouro oos ne¡Éoros. i¡rr¡o s¡o p^uLot

ALIITUD€ OA a^SE ' 625 n

srLrrro ARGTLo-aR€Noso . cõa rcttþ

aFENrro GRossErÂo ancrloso . côn rov s/z

coÀ¡cLoMERAoo, sErxos oÉ ou¡ntzo ¡tÉ ! <.

¡nerrro r¡doro , cõa rcta/z

srLrro AR€Noso . côe tote/z
+JJ3 aaEi¡rro Frtro síLtrco-añG¡Loso .eõn rct a/z

r J3a ¡no¡Lrro sílrroo , côR€s royR a/z a aas/z

ARENrro cRossErRo , cõa totsf LocÁLMÉr\¡rE co¡cLo¡er¡írrco

FIGURA f{9 I.6
sEcção coLUl,An s c -c
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colleLo¡rEiÁoo rÂ! sELEcro¡aoo. o6e rots/z
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añ€Nrro FrNo arcrloso. côn rovt/z
anENrlo Ft¡o côR I ?
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FIGURA N9 I-7
9EGçÃO GOLUnÂß S G - 6
ROO PRES¡oENrE DUrRA Km !42.llMAÂGEta €5OU€R0A, RIJHO 8lO 0€

,¡ar,¡Eti0l
ALTIITJDÊ DA SASE - 595h

soto
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ARGTLTtO ARE¡rOSO tNlEr|p€itZAOO. CôRES 5Ra/6 
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5R2/6//

AREÑITO FINO A MÉOIO

ARENITO GROSSEIRO . C O N O L O I' E Â /i I I C O NA èAgE

ARENIlO FINO CôR IOY?/4. CONOLOMERdTICO NA BASE

ÀRGTLTTO ÂñEr'¡o90. AõRES t,ta/2 (lloLHAOOIE roYC/2 lSÊCOt

FIGURA N9 I- 8

sEcção coLunÄR s c- 7
RO0. PR€Sr0ENT€ 0UriA - (ú !4r.2 lttÂRôÉM ESOU€R0A , RUMO BtO 0E
JANE¡ROI
ALTlluoE 0A AASE ' 6¿7m

so!o

AñGr(r10 ARE¡r050 . CõA tO\ a /2/

AREr,¡rro GROSSETR O. CôR tO f 6/2

s -trro AaGrLoso a ÁRENoso . aôaes tota/z fMoLHAoo, E

roY 6 /2 tsÉco I

AR€rrro Murro ai6t!oso . aõa toto/z
ai€ rro oor{oLo¡ERÍlrco, côn rovs/a
¡nctttro sfurrco-¡nEr¡oso côi€s ro v rr/a tror.lloot troY6/¿ r9ËGo)
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FIGURA N? I-9
sEcçÃo coLUttÂR s 6 - a
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AR€NIIO GROS EIRO COX6LOMERdÌICO
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ÂRENrrO CôR ro Y6/2

ÁRcrLrro Âñ€¡toso , cõa tor6/2

o"au'ro *u'ao ÂRGrLoso, côF rov er/a, concLourn¡ltco N¡ !asE
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Á¡Ertro FtNo , côR 6

F IG URA N9 T.IO
SEGqAO COLU n A R S G - 9
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srLrrro r'ru¡fo ÁRGrLoso. cõaes rota/z (¡roLrlaDo' E rcr af rcêcot

ÂnENrfo GnossErf,o corlGLoMERÀrlco NÂ sasE E MÂlS FINO f¡O fôPO

ÀRcrLrro slLrrco . cõR aa t/t

aRENrro ¡¡urro Frtio.slLrlco -racrroso.côn rorer/z

ÂRENrro GRossErno , coN6!oMGRdrrco ¡{Â BÂsE E MÂrs Fll{o r¡o rôpo

AR€rirro Fr¡ro ÂiGrLoso. aõA tof6/2/



FtouRa N9 I-
síccão coLuttAR s c'to
ROO. PAESTOENtE OUTñA ¡(ñ 292.0 I r Kñ APdS A ENIAAO4 O€

aurRrRrM, auMo sÃo PAr.,Lo )
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FOLHELHO SíLTI CO
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ARÉNITO GROSSEIRO IPELOTAS OE ÁÂGILA )
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ARExtro llÉoto aitGrLoso

FoLHELXo slLTrco, cônEs 
"^, "/, 

, s^r¡'"

¡"sn,ro ¡¡Éoro ÂRGrLoso cõa stae/t



FIGURA N9 I-I2
sEcçÃo coLUnAR sc-r,
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Ê rrr FoLHELHo silttcO, côR 5 pp a/¿
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FIGURA N9 I- I5
sEccÃo coLU llR s c - 12
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FIGURA N9 I-I6
sEcçÃo coLUnAR sc-t5
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ALrllu0E 0A AASE - COZm

soLo

ARGILI-TO VARIEGAOO
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FIGURA N9 I.I8
sEcção coLutan s6-t7
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FIGURA N9 I-20
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FIGURA N9 I.2I
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FIGURA N9 I. 23
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FIGURA N9 I.24
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ANEXO II

SECçÖES cEOLócrcAs

FIGURAS N,O II.I A 'II-4



SECCÃO GEOLÓGIGA NE I
CORIE 0A RODOVIA PRESTDENTE DUfRA Km 352

ALTITUDE DO PONTO MÉDIO DA SECCÃO = 64I M

FIGURA N9 II -1
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FIGURA N? IT-2
sEcçÃo GEoLo-ctcA Ne 2 - RODOVIa PRESIDENTE DUTRA (Km348,1)

ffiEEEHE
colrcLo¡E8Àoo aRE¡ lo . ÀREI' TO StLTtTo ÄRGlLlro EicosERIo

cot'¡cLot€Rdnco lsoLo ou rÂLUs)



SEGçÃO GEOLóGICA NE 3

ESTRADA CAçAPAVA - l\4ONTEIRO LOBAIO (5,1 Krn do ponte s6bre o Rioporoíbo e.n CA9APAVA)

ALÎ¡IUDE = 586 rn ( Porle boixo)

o aRENTTO MUTTO GROSSETRO (COM PELOTAS 0E ÂRGILA)

@ aRGrLrTo.côRES 5c6/i (úMrDo sEM aL'rERAçÃo) E toyR6/6(rNTEMpERlzaDo)

@ aRENllo GRossErRo, côR royR6/6

o aRGrLrlo.côR 5Gy6/1 (COM OSTRACdTDES E'TU8OS OE VERMES. )

€) aRENllo GRossErRo NA BASE,côR syR 6/6

@ aRcrLl.ro coMo @
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ANEXO III

CURVAS ACUMULATIVAS

FIGURAS N.O tIt-I A III-26



FIGURA N9 III- I

CURVAS ACUI\4ULATIVAS
aMoSTRAS .'1-.r 5 (SG-l)

FIGURA N?IU-2
CURVAS ACUMULATIVAS
aMoSTRAS J6A JA (SC-t) E J9 (SC-2)



FIGU RA N9 III-3
CURVAS ACUIIIULATIVAS
aMoslRAS .J rO A \' ¡€ (SG-z)

FIGURA N: III_ 4
CURVAS ACU¡¡ULATIVAS
aMoSTRAS J 19-J 26 (SC-3 A)



FIGURA N 9 III.5
CURVAS ACUMULATIVAS
aMoSTRAS J27-J30 (SC-38)



FIGURA N9III.7
CÙRVAS ACUMULATIVAS
aMosrRAs J37 A J40 (SC-s) E J¿tl A J¿13(SC-6)



FIGURA N9 lf-g
CURVAS ACUMULATIVAS
aMostRAs J5t a J53 (SC-€) E .i54 A J60 (SC-9)

FìGUR A N9ITI-IO
CURVAS ACUMULATIVAS
aMos-rRÂs T ¡ E _r 2(SC-¡O) E T 9-T t5 (SC_|)
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FI GURA N9III-II
CURVAS ACUMULATIVAS
aMoSTRAS I t7 A T24 (SC-r2)

FIG U RA N9 III-I2
CURVAS ACUMULATIVAS
AMOSTRAS T 25 A T 27 (SC.13)



FIGURA N? II¡-I5
CURVAS ACUMULATIVAS
aMoSTRAS f?9 A f 52 (SG-3)

FIGURA N9IJT.I4
CURVAS ACUMULATIVAS
AMOSTRAS I 36 E 137 (sc-r4); r 3e E t 39 (SC t5)





FIG U RA N9 1II.I7
CURVAS ACUMULAIIVAS
AMOSTRAS ESPARSAS: T 5: T4:T5;T6:T7; Te E -r 16

FIGURA N9III-I8
CURVAS ACUI\4ULATIVAS
AMOSTRAS ESPARSAS: f 2A; -T 33; T 34; T 35;
r47:T4Èr T49 É r5O-



FIGURA N9 Ili-I9
CURVAS ACUIVIULATIVAS
AMOSTRAS G8 A G IO (SC_16)

FIGURA N9III-20
CURVAS ACUMULATIVAS
AMOSTRAS G 12 A G 15 (SC- 19)



FIG URA N9 I]I-I7
CURVAS ACUI\4ULATIVAS
AMOSTRÂS ESPARSAS: T 3; T4iT5; 16; T 7; I A E T16

FIGURA N9ìII_I8
CURVAS AC Ul\.¡l ULATIVAS
AMOSTRAS ESPARSAS: I ee: -r 33; T 3¿t, T 35¡
-f 47 r4A; T49 E T50,



FIG URA N9 III_2I

CURVAS ACU¡,4ULATIVAS
ÂMOSTRÂS G 17 Â 23 (SC-20)

FIGURA N9IIt-22
CURVAS ACUMULATIVAS
aMosrRAs Gza a G 3r (sc-zD



AMOSTRÂS G 4l-G ¿r2 (sC-22); G45 (Sc-23)i
G44-G45 (Sc-24), G 216-ut7 (SC-25); G ¿18
{sc-26) E G49 (SC27)

FIGURA N9III-24
CURVAS ACUI\4ULATIVAS
AMOSTRAS G 50 A G 52 (SG'4)



{í

FIGURA N9If-25'
CURVAS ACUMULATIVAS
AMOSTRAS ESPARSAS -GI A GTEGII

t:

FIGURA N9III-26 .

CURVAS ACUIVULATIVAS
AMOSTRAS ESPARSAS: G ¡6; G E4 A G27EG32AG4O.
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ËRRATA

v
Página 4, 29.4 linha: PaÍa Estruturq leia-se Esttuturqs

Página 11, 123 linha: Pan ale leia-se de L'/

Página 11, 12.a linha: Para dpe leta-se de /

Pâgna 43,2,5.4 linha: Para Àiuzante leia-se ,4 iuzante tr

Página 45, 20.â linha: Para 3,35 do quartzo e 3,20 do feldspato

oo,,/
leia-se 3,35 A do quartzo e 3,20 A do leldspato

|'¿./
Pâgina'49, 4.4 linha: Para BOUCART leia-se BOURCART

Página 50, 2.4 linha: Para grãs leta-se grõos v

Pítgtnz 59, 17.4 linha: Para MgO leìa-se MgO 3,22 t/'

Página 60, 3.4 linha: Pata rêde cristalina míneral de ergia leia-se

rêde cristclina do ntineral tle argila /

Página 63, 20.4 linha: Para udrigio lcia-se prinncípio /

Página 65, 10.4 linha: Pata aploramentos Teia-se allorømentos 
y'

Página 68, 23.a linha:Para aquêlett leia-se aquêles t'

:r;., ...,. Lr;:.\;1i,Ì.,it; !






