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A Zona de Cisalhamento Jundiuvira (ZCJ), com extensão reconhec¡da

de aproximadamente 300 km na regiäo centro-leste do Estado de São Paulo, é

uma feição tectônica suavemente curviplanar de direção média ENE. Com

traçado subparalelo à linha-de-costa e às grandes feiçöes geológicas e

geomorfológicas regionais, taìs como as serras do Mar e da Mantiqueira, além

do RlfÍ Continental do Sudeste do Brasil, esta zona de cisalhamento possui

grande importância na compartimentaçäo do embasamento pré-cambriano da

região, justapondo blocos ou terrenos de níveis crustaìs e naturezas diferentes.

De caráter dúctil no Neoproterozoico , a ZCJ foi posteriormente

reativada, em nível crustaì mais raso. Com base na análise estrutural de alvos

selecionados, com rochas, sedimentos e paleossolos datados e s¡tuados na

sua área de influência, a tectônìca fanerozoica da ZCJ foì o objeto de estudo do

presente trabalho, que visou a determinação de diferentes eventos de

reativaçäo e dos campos de esforços a eles relacionados.

Trabalhos prévios de mapeamento geológico apresentaram posições

algo discrepantes para diferentes segmentos da ZCJ, o que exigiu a anáilise

geomorfológica de modelos digitais de elevação, elaborados com base em

dados do Shuttle Radar Topograpy Mission, para a melhor definiçäo do traçado

desta megaestrutura e escolha de um mapa base que gu¡asse a seleçäo de

dados prévios da literatura e de alvos para os levantamentos estruturais de

campo. Foram selecionados como alvos o Granito de ltu, ediacarano, a Bacia

do Pico de ltapeva, ediacarana a cambriana, rochas permocarboníferas do

Grupo ltararé, na borda leste da Bacia do Paraná, o Maciço Alcalino de Passa

Quatro, neocretáceo, e depósitos coluviais e paleossolos quaternários do

Planalto de Campos do Jordão.

Baseado em trabalhos de campo e análìse de dados preexistentes

foram caracterizados episódios de reativaçöes fanerozoicas, assim distribuídos.

d¡stensão NW-SE no Ed¡acarano-Cam brìano, transpressão destral resultante

de encurtamento na dìreçäo E-W a WNW-ESSE de provável idade ordovìciana,

transcorrência destral com direçäo de compressão NE-SW e idade

neocretácea, distensão com dìreçäo geral NW-SE de idade eocena-oligocena

ou miocena, transcorrência destral com direção de compressäo NW-SE e idade
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pleistocena terminal a holocena, e deformações com SHmáx alternado

segundo as direções NE-SW e NW-SE de idade holocena.

O desenvolvimento do trabalho permitiu também demonstrar que, ao

menos na área de influência da ZCJ, as deformações registradas em rochas do

Grupo ltararé são de origem tectônica e desvinculadas de g laciotectonismo, A

colocação de diques de rochas alcalinas neocretáceos no Maciço Alcalino de

Passa Quatro parece ter respondido a um controle tectônico duplo, da ZCJ

para os diques de direçäo NW-SE, e do Alinhamento Magmático de Cabo Frio

para os diques de direção NE-SW. No Planalto de Campos do Jordão foram

reconhecidas falhas possivelmente cossísm¡cas e com intervalo de recorrência

da ordem de 103 anos, além de deformaçöes holocênicas dispostas de forma

provavelmente contínua por pelo menos 10 km ao longo da ZCJ, o que

apresenta impl¡cações para a paleossismicidade regional.

O desenvolvimento do presente estudo permitiu estabelecer um quadro inicial

das dìferentes deformaçöes ocorridas ao longo da ZCJ durante o Fanerozoico.

O refinamento deste quadro depende da descoberta de novos depósitos

falhados e do maior aporte de dados geocronológicos.



ABSTRACT

The Jundiuvira Shear Zone (JSZ), w¡th a ìength of approximately 300 km

in ihe central-eastern part of the State of Säo Paulo, Brazil, is a gentle arcuate

curviplanar tectonìc feature in a general ENElrending. It subparallels the

present-day coastline as well as the main geologic and geomorphologic

features, such as the serras do Mar and Mantiqueira ranges and the

Cont¡nental Rìft of Southeastern Brazil. The JSZ played a major role in the

compartmentation of the Precambrian basement rocks of the reg¡on and is

responsible for the juxtaposition of blocks or terrains of different nature and

crustal levels.

Wiih a ductile behaviour during the Neoproterozoic, the JSZ was

reactivated in shallow crustal levels afterwards. The present study aimed to

decipherate the Phanerozoic tectonics, reactivation episodes and their

respect¡ve stress-fields along the JSZ, based on structural analysis of selected

targets with dated rocks, sediments and paleosols distributed in the area of

influence of this shear zone.

Available geologic maps showed somewhat discrepant tracks in different

segments of the JSZ. Geomorphologic analysis of d¡g¡tal elevation models

elaborated using the data from Shuttle Radar Tography Mìssion was performed

in order to better delineate this megastructure, and ìn choosing a base-map as

a guide to select previous data from literature as well as the targets for field

structural analysis. The selected targets are as follows: the Ediacaran ltu

Granite; the Ediacaran to Cambrian Pico de ltapeva Basin; the

Permocarbonìferous sedimentary rocks of the ltararé Group, in the eastern part

of the Paraná Basin; the Late Cretaceous Passa Quatro alkaline massif; and

Quaternary colluvium and paleosols covering the JSZ in the Campos do Jordäo

plateau,

F¡eld survey and available data allowed to recognize different episodes

of Phanerozoic fault reactìvation along the JSZ. During the Ediacaran the shear

zone was subject to a Nw-SE-oriented extension, lt was followed by a right-

lateral transpression with an E-W to WNW-ESE-oriented shortening of a

probable Ordovician age. A right-lateral transcurrence with a NE-SW-onented

extens¡on tooks place during the Late Cretaceous. A NW-SE{rending extension

was active during the Eocene-Oligocene or in the Miocene. More recenl



deformations compr¡se a right-lateral strike-slip fauìting during the Late

Ple¡stocene and the Holocene, and deformations with SHmax in orthogonal

positions, NE-SW and NW-SE-oriented, of Holocene age.

This study also demonstrates that, at least in the area of influence of the

JSZ on the overlying sedimentary rocks of the ltararé Group, the deformations

are of tectonjc origin, without relatìonships to g laciotecton¡sm. The

emplacement of a¡kal¡ne dikes in the Passa Quatro massif seems lo have

occurred as a response to a double tectonic control, the JSZ to the NW-SE-

oriented and the Cabo Frio Magmatic Alignement to the NE-Sw{rending dikes.

Poss¡ble coseismic faulting, with a 103 years reccurrence time, as well as

evidence of surface rupture for at least 10 km along the JSZ were recognized in

the Campos do Jordão plateau, with ¡mpl¡cat¡ons for regional paleoseism icity.

Finally, the development of this work allowed to define a rough sketch of

the different deformations along the Jundiuvira Shear Zone during the

Phanerozoic. The improvement of th¡s model depends on discovering new

occurrence of faulted rocks, deposits and paleosols as well as of new

geochronolog¡cal data.
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1 tNTRoDUçÃo e oe¡rnvos

O embasamento pré-cambriano do sudeste do Brasil é recortado por

zonas de cisalhamento de caráter dúctil, de orientação geral ENE-WSW, ativas
durante o Neoproterozoico ao início do Fanerozoico (Sadowski & Campanha
2004). No Estado de São paulo, estudos recentes têm demonstrado a

existência de reativaçöes sucessivas de algumas dessas zonas de

cisalhamento (Sadowski 1993, Garcia & Campos Neto 1997, Teixeira 2000,

Almeida et al. 2010), no entanto, com caráter rúptil desde o Neopaleozoico (v.g.

Riccomini 1995).

Evidências de múltiplas reativações fanerozoicas, especialmente no

Mesozóico-Cenozóico, podem ser reconhecjdas a partir de deformações
impostas por estas zonas de cisalhamento no registro sedtmentar, presente

não somente nas áreas geográficas das bacias do paraná, São paulo e

Taubaté, como também nas áreas de ocorrência de rochas do embasamento
pré-cambrrano e corpos intrusivos mais jovens (Riccomini 19g9, Salvador &

Riccomini 1995, Riccomini & Assumpção 1999, H jruma et al. 2OO1 , Modenesi_

Gautieri ef a/, 2002, Chiessi 2004).

A provável relação das reativações tectônicas mais recentes com
ocorrência de abalos sísmicos tem despertado o interesse da comunidade
geocientífica e órgäos governamentais da área de energia, uma vez que

eventos dessa natureza podem ocorrer mesmo em porçöes da crosta
continental intraplaca, admitidas como estáveis até poucas décaclas atrás.

A ocorrência de registros de at¡vidade neotectônica, bem como de

abalos em zonas sismogênicas, principalmente no sudeste do Brasil, tornam
necessário o entendimento de tensöes crusta¡s, essenciais para a implantação

de obras de engenharia de grande porte, tais como: centrais nucleares,
gasodutos, túneis e usinas hidrelétr¡cas (Hasul et at. 1979 a, Hasui et at. 1gg2,
Riccomini & Assumpção 1999). O retrabalhamento e a dinâmica causada por

mudanças na magnitude de campos de esforços contemporâneos permitem

avaliar a permeabilidade de zonas de cisalhamento, o que implica na avaliação

do fluxo de fluídos em subsuperfície, fator de extrema importânc¡a na indústrra

do petróleo e no comportamento de águas subterrâneas (Caine ef a/ 2009).
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Embora esses registros de reativações sejam numerosos, há uma

carência de informaçöes que caracterizam a distribuiçäo e comportamento de

estruturas resultantes desse processo ao longo de grandes zonas de

cisalhamento preex¡slentes,

No presente trabalho buscou-se compreender essas características e

analisar diferentes campos de esforços aluantes ao longo da história geológica

dessas feições. Para tanto foi selecionada como alvo de estudo a Zona de

Cisalhamento Jundiuvira (Hasui el a/. 1969), cujo traçado pode ser reconhecido

desde as ¡mediações de ltu, onde é recoberta pelos depósitos sedimentares da

Bacia do Paraná, passando pela região de Sapucaí Mirim, no estado de Minas

Gerais (Cavalcante ef a/. 1979), rumo às proximidades de Passa Quako (Hasui

et al. 1978 b). Essa grande falha, com extensão reconhecida de pouco menos

de 300 km, é uma feiçäo tectônica suavemente curviplanar, de d¡reção média

ENE. Possui grande importância na compartimentaçäo do embasamento pré-

cambriano do sudeste brasileiro, nivelando blocos ou terrenos com naturezas

crustais diferentes.

Observada em escala regional, a Zona de Cisalhamento Jundiuvira

(ZCJ) apresenta traçado subparalelo à linha-de-costa, um padräo paralelo a

grandes feições geológicas e geomorfológ¡cas regionais, tais como as Serras

do l\rlar e da Mantiqueira, além do Rifl Continental do Sudeste do Brasil. parece

ainda conlrolar o traçado do r¡o Tietê, nas proximidades de Jundiaí, e a escarpa

da Serra da Mantiqueira, nas vizinhanças de Campos do Jordão (Neves 2005,

Hiruma 1999).

A presenle dìssertação teve como objetivo compreender e caracterizar o

traçado e os diferentes campos de esforços ao longo da ZCJ, auxiliado por

resultados obt¡dos em análises morfométricas, dados esiruturais coletados em

levantamentos de campo e reinterpretaçöes de dados exiraídos da bibliografia.

Os resultados foram, então, confrontados com os estudos realizados

anteriormente, avaliando a sua concordância ou mesmo divergência entre os

modelos geo¡óg¡co-estruturais propostos.



2 LocALtzAçÃo DAÁn¡a oe ESTUDo

De modo a se atingir os objetivos propostos, foram selecionadas três
áreas de estudo, em funçäo da presença de rochas de diferentes idades que
poderiam ser empregadas como marcadores cronorógicos dos diferentes
eventos de reativação ao longo da ZCJ: arredores de ltu, planalto de Campos
do Jordão e Maciço Alcarino de passa euatro (figura 1). Nessas áreas foram
realizados levantamentos de campo e/ou compilação de dados
preexistentes. Nos arredores de ltu, Sp, foram estudados depósitos
sed¡mentares falhados do Grupo ltararé, expostos em olaria situada a cerca de
4 km a oeste do centro da cidade, Na mesma região foram analisados dados
de falhas em rochas do Granito de ltu, obtidos previamente pelo orientador
deste trabalho a aproximadamente i 0 km a leste do centro da cidade, no

sentido de Jundiaí, e que integram o banco de dados estruturais do Laboratório
de Neotectônrca, Departamento de Geologia sedimentar e Ambiental, lnstitulo
de Geociências, Universidade de São paulo.

Na regiäo do Planallo de Campos do Jordão foram examinadas
expos¡ções de rochas metassed imentares ediacaranas da Formação plco de
P¡co de ltapeva, da bacia homônima, rochas pré-cambrianas de seu
embasamento, e depósitos sedimentares quaternários que os cobrem. Estas
exposições estão situadas na região do mirante do pico do ltapeva,

aproximadamente 5 km a sudeste da c¡dade. para esta área foram também
empregados dados da literatura (Juliani ef a/. i 990, Riccomini 1993, Hiruma

1999, Te¡xeira et a.l 2000) e dados obtidos pelo orientador e hoje arquivados
no banco de dados estruturais do laboratório de Neotectônica do lGc-USp.

Os dados obtidos para a porção do extremo nordeste da estrutura foram
extraídos da literatura (Chiessi 2OO4), na região do Maciço de passa euatro,
também conhecida como Serra Fina.



1 - Mapa esquemático com a localização da zcJ e as áreas esfudadas.



3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS

Para a execução deste estudo foram utilizados equipamentos básicos
de campo, tais como bússola, martelo geológico, câmera fotográfica, GpS,
mapas de localização, caderneta de campo, entre outros, Foram também

empregados dados iopográf¡cos do Shuff/e Radar Topography Mission (SRTM),

documentos cartográficos disponíveis (mapas topográflcos, geológicos e
geomorfológ icos) e programas computacionais para tratamento de dados
espaciais e estruturais.

Os dados SRTM, em formato GEOTIFF, resoluçäo espacial de gOm e

dafum WGS84, foram obtidos no sítio da EMBRApA/Brasil em Relevo (2011) e

correspondem às seguintes folhas: SF-23-y-A, SF-23,y-8, SF_23_y_C, SF_23_

Y-D, SF-23-Z-A e SF-23-Z-8,

As cartas topográficas empregadas correspondem às folhas

Guaratinguetá (SF-23-Y-B) e Santos (SF-23-y-D), ambas na escala 1:250.000.

Os mapas geológicos empregados foram os seguintes:

i) Mapa Geológico do Estado de Säo paulo, escala 1:750.000

(cPRM 2006);

¡i) Mapa Geológico do Estado de São paulo, escala 1:SOO.00O (lpT

1981);

i¡i) Mapa Geológico do Estado de Säo paulo, escala 1j25O.O0O:

Folha Säo Pauto (UNESp & DAEE 1984);

iv) Folhas da carta geológica da Região Metropolitana de São

Paulo, escala 1 :50,000 (EMPLASA 1980): 34_Guarulhos (SF_

23-Y-C-l¡ l-4) e 44_ttaquaquecetuba (SF-23-y-D-t-3);

v) Mapa Geológico da Geologia da Regiäo Administrativa 3, escala

1:100.000 (lPr ß77. fothas SF-23-y-B-1, SF-23-y-B_4, SF-23_

Y-B-5 e SF-23-Y-B-6;

vi) Mapa Geológico do Programa de Desenvolvimento de Recursos

Minerais (Pró-Minério), escala 1:50.000 (SllCT/pró-Minério
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'1988): folhas lgaratá, piracara, Monteiro Lobato e
Camanducaia;

Folha lgaratá - SF-23-Y-D-l-2;

Folha Piracaia - SF-23-y-D-l-1 ;

Folha Monteiro Lobato - SF-23-y-B-V-3:

Folha Camanducaia - SF-23-y-B-lV-4;

vjj) Esboço Geológico do Maciço Alcalino de passa euatro (escala
gráfica indicada no mapa) (Chiessi 2OO4);

Pico do ltapeva - Distribuição de litofácies (escala gráfica ¡nd¡ca

no mapa) (Teixeira 2000);

viii)

Além desses documentos, foram empregados os mapas morfotectônico
do frontão sudeste do Pranarto de campos do Jordão, escara 1:2s.ooo, e mapa
de fotolineamentos (escara gráfica indicada no mapa), eraborados por Hiruma
(l eee).

Os programas computacionais empregados foram o Openstereo 0.1 .2d
(Grohmann & Campanha 2O1O), T-Tecto 3.0 (Zalohar, J. & Vrabec, M., 2007),
ArcMap/ArcGis 9.3 - ERSRI, Corel photo-pa¡nt 12 e Corel 12 (Corel

Corporation).

3,2,1 VETORTZAÇÃO DE CARTAS TOPOGRÁF|CAS, cEolóctcAs E

DADOS DE TRABALHOS ANTERIORES

Com o objetivo de caracterizar os traçados interpretados por diferentes
autores para a ZCJ, mapas georóg ico-estruturais de diferentes estudos foram
escanerizados e armazenados em um banco de dados. poster¡ormente, com o
auxílio de um software de ediçäo e processamento geoespaciar, essas cartas

3.2 METODOS
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foram georreferencjadas de acordo com suas respectivas coordenadas e

datuns geodésicos.

Grande parte dos dados obtidos é oriunda de trabalhos antigos

elaborados com diferentes técn¡cas, portanto sujeitas a imprecisöes locacionajs

às qua¡s se somam as deformações inerentes ao processo de cópia e

escanerizaçäo. Visando minimizar estes aspectos, foram utilizadas como base,

cartas topográficas vetorizadas obtidas na webslfe do lnstituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE. Dessa forma, feiçóes naturais notáveis ou

grandes obras de engenharia que, provavelmente, não sofreram grandes

alterações ao longo do tempo, serviram como pontos de amarração para as

cartas utìl¡zadas, procurando-se assim minimizar o acúmulo de erros de

deslocamentos e deformações no georreferenciamento.

3.2.2 MODELO DtG|TAL DE ELEVAçÃO

Os modelos d¡gitais de elevação ([/DE) consistem de uma majha

georreferenciada de pontos contendo a elevação do terreno em cada ponto.

Estes pontos podem ser observados na forma de mapas que säo geralmente

associados a uma escala gradual de cores que representam as elevações ou

como de imagens tndimensionais. Os modelos tridimensionais apresentam

uma visão sem¡-realística do relevo e podem ser rotacionados ao longo dos

eixos de coordenadas, permitindo observar diversos panoramas do terreno. A

possibilidade de se utilizar uma ilum¡nação artificial disposta em azimutes e

ângulos diferentes permite ressaltar feições relevantes da área estudada e a
sua caracterização.

O MDE da área estudada foi elaborado a part¡r da base de dados SRTIVI

(Shuttle Radar Topographic Mission) com resolução espacial de 3arcsec

(-90m). O projeto SRTM consistiu de um levantamento realizado em

cooperação entre a National Aeronautics and Space Agency (NASA), o Centro

Espacial Alemão (DLR) e a Agência Espacial ltaliana (ASl), com o objetivo de

rastrear a superfíc¡e do planeta obtendo dados precisos de altimetria, A

aquisição das informaçöes altimétricas se baseia na interferometria de radar

entre dados obtidos de um mesmo ponto na superfície, a partir de duas

posiÇões diferentes.
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O MDE de detalhe da área de estudo foi obtido através de técnicas de
geoprocessamento aplicadas à topografia de detalhe da área (varredura a

laser).

3.2.3 MORFOMETRIA

A modometr¡a ou geomorfometr¡a cons¡ste na caracterizaçäo
essencialmente quantitativa das formas de terreno, com base na obtenção de
diferentes parâmetros numéricos, baseados em dados topográficos e da rede
de drenagens. Os parâmetros podem representar tamanho, direçä0,
inclinações, elevação, razões de área, densidades relativas etc., a partir dos
quais podem ser eraborados mapas, moderos tridimensionais, perfis e anárises
estatisticas.

A análise de parâmetros e mapas morfométricos permite ident¡ficar
diferentes padrôes morfométricos e caracterizar d¡stintas formas de relevo. o
tratamento estatístico dos dados permite uma avariaçäo da área como um todo,
enquanto que os mapas permitem analisar a variação espacial destes
parâmetros na regiäo estudada.

A análise morfomélrica representa uma ferramenta ágil para
caracterização de uma área estuda e na maioria dos casos antecede os
levantamentos de campo, A técnica auxiria nos revantamentos georógicos,

incluindo trabalhos de mapeamentos básicos, pois muitas vezes as formas de
relevo såo condrcionadas peros diferentes tipos de rochas afrorantes em uma
determinada reg¡ão. contudo, é no estudo tectônico que a anárise morfométrica
tem se demonstrado uma ferramenta poderosa. Sabe_se que as formas de
relevo encontram-se geralmente submetidas a um controle tectônico que
condiciona o padrão geomorfológico e as redes de drenagem (Summerfield
1993, stewart & Hancock 1994). Feições típicas identificáveis na paisagem
incluem: deflexões, deslocamento e capturas de drenagens, escarpas,
alinhamentos de vales, soerguimentos e arqueamentos, como exemplificados
na figwa 2.

Na realizaçäo desta pesquisa, fo¡ obtido o parâmetro morfométrico de
hipsometria.
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Figura 2 - Feiçöes de relevo assocadas à mov¡mentação tectônica (modificado

de Summerfield 1993).

O mapa hipsométrico consiste na classificação altimétrica do relevo,

sendo obtido diretamente do MDE. As classes foram definidas com base na

variaçäo topográfica apresentada pela área,

3,2,4 MAPAS DE RELEVO SOMBREADO

Os mapas de relevo sombreado consistem de imagens geradas a part¡r

do MDE, que simulam a iluminação artificiai do terreno a partir de um ponto

escolhido no espaço (azimute e inclinaçäo). O resultado é uma imagem onde

as porçöes de relevo voltadas diretamente para o iluminante aparecem em

tonalidades mais claras e as porções escondidas pelos altos do relevo em

tonal¡dades mais escuras, de forma que as feiçöes geomorfológicas marcantes

como vales, cristas e escarpas são destacas (figura 3).

A poss¡bilidade de escolha na posição do iluminante permite ressaltar

feições orientadas em diferentes direções, constituindo uma ferramenta

poderosa na extraçäo de lineamentos e demats características relevantes para

estudos geológicos.
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Figura 3 - l\4apas de relevo sombreado, onde os iluminantes eståo posicionados em

Norte (acima) e Oeste (abaixo). Em azul está repres

entado o traçado da ZCJ.

3.2,5 TRABALHOS DE CAMPO

Os levantamentos de campo consist¡ram na inspeção de afloramentos

nas áreas vtsitadas, observando-se feiçöes geomorfológ icas, estratigrafia,

litotipos presentes e estruturas rúpteis.

Baseado nesses conhecimentos procurou-se hierarquizar as estruturas
presentes com relações de corte, tomando-se medjdas estruturais e as

relaçöes com indicadores cinemáticos, muitas vezes presentes como relaçäo

falha-estria.

Posteriormente essas medidas foram tabeladas e tratadas em sofware
de análises estruturais específicos.



3,2,6 ANALISE DE DADOS ESTRUTURAIS

A análise de dados estruturais em mesoescala foi o método mais
importante para a determinação e caracterização de pareotensöes neste
trabarho Essa anárise envorveu a observaçäo de feições estruturais rúpteis
deformadoras das rochas nas adjacências da ZCJ.

o ambiente geológico nas reraçöes estratigráficas entre os diferentes
níveis de litotipos, intrusões de rochas magmáticas formadoras de diques
(aproveitando conhecimentos anteriores sobre a idade das rochas), juntas ou
famílias de juntas, e as relaçöes entre planos falhas e indrcadores c¡nemáticos,
serviram para quarificar e quantificar antigos esforços, sentidos de transporte e
¡dades re¡ativas dos eventos.

Foram caracterizadas as distribuições espaciais das feições citadas,
tratando estes dados em diferentes softwares que utilizam métodos
consagrados na literatura, obtendo_se, dessa forma, a direção dos esforços
vigentes durante a formação e/ou reativação dessas estruturas.

A utilização de estruturas planares, juntas e falhas, foram
caracterizadas de acordo com suas atitudes. Esses dados foram inseridos no
programa T-Tecto 3.0 (Zalohar, J, & Vrabec, M., 2OO7) que determina os três
principais erxos de tensões, ortogona¡s entre si, e säo correspondentes à
compressão máxima, intermediária e mínima, denominadas respectivamente
d€ 01,O2 ê 03.

Hancock (i985) e Dunne & Hancock (1994) definiram relações
geométricas entre a posiçäo desses esforços e juntas. Essas feiçöes
representam planos ortogonais ao tensor de menor esforço (o3), bem como, na
bissetriz aguda de um grupo, representadas por um conjunto ou uma famíria de
juntas,

11

Em determinados casos, fraturas lim¡tam blocos que apresentaram
movimentações relativas entre eres, caracter¡zando farhas. euando såo
observáveis indicadores cinemáticos rúpteis, seja por deslocamentos de
marcadores estratig ráficos, seja pera presença de feições rineares assimétricas
cont¡das nas superfícies dessas estruturas, têm_se dados pareados entre
planos e estrias, nos quais estas últimas representam a componente cisalhante
do esforço sobre o plano, e nesses casos são passíveis de determinação as
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suas relaçöes geométricas com os eixos de esforços responsáveis por esses

deslocamentos.

Com base no princípio que uma falha ou família foi gerada em um

mesmo episódio tectônico, que produziu mov¡mentações resultantes de um

estado de tensöes médio, são determináveis os eixos de esforços vigentes.

No método de Angelier & Mechler (1977), denominado método dos

diedros retos, podem ser determ¡nados campos de tensões para as estruturas

analisadas. Para cada plano de falha e respectiva estria é determinado um

plano auxiliar, ortogona¡ ao plano e as estrias nele contidas. O conjunto de

dados reais pareados (plano/estria) e plano auxiliar definem espacialmente

quatro diedros, dois opostos distensivos (o3) e dois opostos compressivos (o1).

O mesmo proced¡mento, repetido para diferentes falhas já h¡erarquizadas por

relações de corte ou estratigráficas, tem seus resultados sobrepostos,

observando-se áreas corncidentes dos diedros.

A figura 4 ilustra a construção de um plano auxiliar perpendicular ao

plano/estria da falha (a), determinando, de acordo com a cinemática observada

na estrutura, os d¡edros compressivos e distens¡vos (b). A sobreposição dos

dados gera um diagrama com diedros compatíveis nos domínios de esforços

(c)
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histogramas são representados por barras verticais separados em intervalos de

10" no eixo das absc¡ssas e acúmulo de frequências no eixo das ordenadas.

Diagramas de roseta possuem características semelhantes, porém as barras

de frequências são dadas no formato de pétalas que refletem medidas no

intervalo de 0' a 180'.

JUNIAS E FALHAS COMO TNDTCADORES DE ESFORçOS

lECIÓN/COS

O termo junta refere-se a uma fratura que em mesoescala, ou seja, em

escala de afloramento, caracteriza uma fratura sem preenchimento e indícios

de movimentação relativa ao bloco adjacente (Hancock 1985, Dunne &

Hancock '1994). As juntas normalmente apresentam superfícies irregulares,

com pequena continu¡dade, raramente ocorrendo de mane¡ra isolada,

apresentando uma pequena dlspersäo angular, menor do que 'f 0", que quando

ultrapassada caracteriza a existência de mais de uma família de juntas (Dunne

& Hancock 1994).

Juntas se mostram como bons indicadores de campos esforços

vigentes durante sua formaçäo, conforme demonstrado por muitos autores

(Hancock 1985, Dunne & Hancock 1994, Caputo '1995, Chìessi 2004).

lnicialmente, antes da determinação do campo de esforços, é necessária a

caracterizaçäo da sequência relaliva da formaçäo das diferentes famílias de

juntas, definidas conforme sua relação de code (Dunne & Hancock 1994)

(figura 5).

F¡gura 5 - Cr¡têr¡o para determinação de relação cronológ¡ca entre diferentes famíl¡as

de juntas. (a) Junta pretértta c.leslocada por falha: (b) Junta ma¡s jovem com terminação

em junta antiga; (c) Juntas ant¡gas corladas por junta jovem de at¡tude d¡ferente; (d)

sucessão cronológ¡ca ínclefinida apenas pela relação de corte entre diferentes juntas.

Extraldo de Dunne & Hancock (1994).

¿,/Jtllìt.¡s 
At)tiÊ

:ll
,ll

c

| .til

I

I

Jr¡rìl¡
Jovenr ] 

"
_...'1 5e¡tuénii¡

.,7/ . t)e!{otìh,)ci(l.t

D



Juntas podem ser classificadas por sua geometria e arquitetura,

separadas em três classes. A primeira trata de juntas sistemáticas, com

geometria planar ou subplanar, penetrativas, lineares em planta e com origem

relacionada a campos de esforços em ambiente tectônicos profundos. As

juntas não sìstemáticas, pertencentes á segunda classe, não possuem grande

continuidade, são descontínuas e irregulares, com ocorrência mais restrita e

origem ligada a ambientes superficiais. Quando esta segunda classe ocorre

ortogonalmente a juntas sistemáticas, esse sistema é denominado cross-joint

(figura 6).

Ocasionalmente, sistemas de mais de uma família de juntas podem

ocorrer contemporaneamente, gerados a partir de um mesmo regime de

esforços, caracter¡zando a classe conhecida como juntas conjugadas.

Figura 6 - Class¡f¡cação geométr¡ca de juntas. Extraido de Dunne & Hancock (1994).

Segundo Angelier (1984), duas famílias de fraturas podem ser

consideradas conjugadas quando säo contemporâneas e foram originadas no

mesmo campo de esforços. Além disso, elas devem ter sido formadas em

ambiente rúptil, em um corpo de rocha mecanicamente intacto, e propagaram-

se ao longo de planos cujas orientaçöes säo compatíveis com os critérios de

ruptura de Mohr-Coulomb.

Utilizando-se dos critérios de Mohr é possível determinar que juntas de

distensäo são formadas quando o círculo está no domínio distensjvo do

dìagrama, com o3 negativo e os outros tensores nulos, formando um ângulo 2e

com valor próximo ou igual a zero. No caso de juntas de cisalhamento, o1 é

pos¡tìvo e os outros nulos, negativos ou positivos, com ângulo 20 normalmente

.,/ ./:-.,



maior do que 50'.

intermediária, na qual

20 com valores entre

Juntas híbridas estão relacionadas a uma condição

o1 é necessariamente positivo e o3 negativo, com ângulo

10" e 50" (figura 7).

Figura 7 - Diagrama Mohr-Coulomb. Os círculos tracejados representam: (a) juntas de

drsfensão, (b) juntas hÍbridas, (c) juntas de cisalhamento. Extraído de Roldan (2007),

segundo Price & Cosgrove (1990).
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As posiçöes dos esforços principais obtidos a partir de amostras

isotrópicas sujeitas a compressão triaxial demonstram a relação angular na

orientaçäo dos eixos de esforços principais o1 02 ê 03, conìo representado na

figura 8.
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Desta forma, utilizando os critérios citados, famílias de juntas permitem

estabelecer direçöes dos esforços horizontais máximos (SH.n¿,.) e esforços

horizontais mínimos (SH.in). A figura g representa diferentes classes de juntas

a,

{----çr





Figura 10 - Croquis esquemáticos da formaçäo progressiva em seis eventos do

slsfema grid-lock, composto por famÍlias de direçäo ortogonal. Modificado de Chlessl

(2004), segundo de Caputo (1995).

O termo falha diz respeito a uma descontinuidade de natureza rúptil, ou

fratura, na qual, em mesoescala, é possível determinar o deslocamento relativo

entre blocos adjacentes utilizando-se marcadores estratigráficos e/ou

indicadores cinemáticos existentes nos planos de falhas (Angelier, 1994). A

análise dessas feiçöes é utilizada para a determinação de esforços tectônicos

pretéritos em estudos estruturais.

De maneira geral, a classificaçäo tripartite, a mais usual para falhas, é a

de Anderson (1951), que compreende falhas dos tipos normal, inversa e

transcorrente, associadas à orientação das direçöes principais de esforços

(figura 11). Em regimes distensivos o vetor vertical é composto pelo 01, êrr

regimes transcorrentes o vetor vertical é oz e em regimes compressivos o vetor

vertical observado é oo.

18
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Figura 11 - Classificação dos pr¡ncipais tipos cle falhas: a) falha normat b) falha

transcorrente; c) falha ¡nversa. Modificado de Anderson (1951).

Portanto, o movimento relativo entre blocos adjacentes, que determina

uma fe¡çäo rúptil normalmente planar, caracteriza estruturas chamadas falhas.

O sentido de movimento desses blocos é determinado por marcadores

estratìgráficos e ¡nd¡cadores cinemáticos que ficam, muitas vezes, registrados

nos planos de ruptura, chamado plano de falha.

A determinação de paleoesforços a partir da análise de falhas é

efetuada com base em dados pareados de falhas e estrias. Para cada falha ou

superfície de falha é determinada sua atitude (direçäo e mergulho), bem como

das lineações presentes nesta superfície. Estas lineaçöes podem ser

diretamente observadas como estrias de atrito ou agregados de cristais de

minera¡s, estes crescidos durante o deslocamento da falha. Podem a ainda ser

determinadas a partir de diferentes tipos de feições rugosas ass¡métricas

desenvolvidas na superfície de falha, durante o falhamento, e que dependem,

entre outros fatores, da compos¡ção das rochas envolvidas. As feiçöes

assimétricas podem ser classificadas em positivas, casos em que ocorre menor

19
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Figura 13 - Critérios para determinação cinemática no contexto de cisalhamento

slmp/es, segundo Petit (1987).
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Adicionalmente, outras estruturas podem ser formadas quando

associadas ao mesmo binário cisalhante, tais como falhas inversas, normais e

dobras (figura 15).

Em zonas de cisalhamento essas feições são características e ajudam a

compreender a natureza do movimento em grande escala. Na figura 16 são

apresentadas estruturas secundárias escalonadas (en echelon) geradas pelo

movimento ao longo de faixas de cisalhamento simples, compiladas por

Sylvester (1988).
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Figura 14 - llustração para estruturas secundárias resultantes de um binário destral em

contexto de cisalhamento simples - Modelo de Riedel, segundo Petit (1987).
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Figura 15 - Elipsóide de deformação em binário destral ilustrando estruturas

secundárias: A) falhas srntéficas; B) falhas Antitéticas; X) falhas inversas; Y) dobras e

diápiros; T) falhas normais, diques e diáclases. Modificado de Zalán (1986).
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Figura 16 - Estruturas secundárias en echelon associadas a uma zona de

cisathamento destral. As estruturas compiladas sâo: a) falhas srnféficas e antitéticas; b)

dobras; c) fraturas de drstensâo; d) falhas de empurrão; e) sobreposlgão das estrufuras

anteriores. Seg u ndo Sy/vesfer (1 988).
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DIQUES COMO INDICADORES DE ESFORÇOS TECTÔNICOSOS

Diques säo corpos ígneos tabulares, discordantes ortogonal ou

obliquamente das estruturas da rocha encaìxantes e, geometricamente, de

espessura variável e com uma relaçäo comprimento/espessura de 1000:1

(Rickwood l99O), muitas vezes, com mergulhos verticais ou sub-verticais. De

acordo com Rickwood (1990) esses corpos podem classificados de acordo com

suas relaçöes geométricas no plano horìzontal entre comprimento e espessura,

conforme a tabela 1. D¡ques ocorrem como corpos geograficamente isolados

ou em grupos geneticamente contemporâneos, constituindo enxames de

diques.

Terminologia

Microdique

Mlnidique

Dique

Tabeta 1 - Ctassificação recomendada para a descrição de diqttes (Modif¡cado de
Rickwood 1990).

As atitudes de diques são boas indicadoras de esforços tectônìcos, pois

ficam normalmente posicionadas ortogonalmente ao vetor de menor esforço

horizontal, como demonstrado por muitos autores (v.9. Zoback ef a/ 1989,

Zoback 1992, Ferrari 2001, Chiessi 2004, Riccomini et al.20A6).

A colocação desses corpos tabulares, bem como outros corpos

intrusivos de forma elíptica, está normalmente correlacionada ao tensor de

menor esforço, o3, bem como intrudindo estruturas do tipo T que, de acordo

com Wilcox et al. (1973), desenvolvem-se no início do processo de deformação

pelo regime de cisalhamento simples, sendo muitas vezes obliteradas srn ou

faror'-processo por estruturas do tipo R e R' que corroboram para a

determinação de tensóes entåo vigentes. Geoffroy eú a/. (1993) demonstraram

grande concordância entre a ¡mplantação desses corpos intrusivos e esforços

l\ilacrodique

Espessura

Megad¡que

<1cm

1 - '10cm

0,1 - 50m

50 - 250m

Comprimento

>250m

<2m

2-20m

0.1 - 50km

50 - 250km

>250km
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horizontais máximos estimados através da atitude de falhas em um mesmo

campo de tensões

Segundo Pollard (1987) a ¡ntrusäo do magma acontece com uma

geometria elíptica ou como uma cunha, que deforma elasticamente a rocha

encaixante. O dique é colocado sob condições nas quais a pressão do magma

é maior que a soma do menor esforço horizontal e a resistência a traçäo,

exercida pelas rochas adjacentes, o que define a forma e direÇão de

propagação do d¡que, gerando, normalmente, fraturas paralelas nas

proximidades dos limites da ¡ntrusão.

Apesar da confiabilidade, o emprego dos diques como indicadores de

direções de esforços tectônicos deve ser feito de forma cr¡ter¡osa, pois pode

acarretar em desvios na direção estimada de propagaçäo. De maneira geral,

segundo Zoback (1992), em diques colocados próximos a superfície, exìste

uma tendência de a intrusão aproveitar feiçöes preexistentes, principalmente

quando os outros dois vetores de esforços, máximo (o1) e intermediário (o2),

tem magnitudes próximas ao vetor de esforço mínimo (o3).

Segundo Pollard (1987) a variação no sentido do vetor de esforço

mínimo (oo), na abertura da fratura, por ocasiäo da propagação do magma em

funçäo do campo de esforços atuante na sua extremidade, pode causar

variações na morfologia tabular dos diques. Essas variaçóes geram três

possíveis modos de fraturas segundo a mecânica mencionada, sendo elas:

Modo Puro l, Modo Misto l-ll e Modo Misto l-lll (figura 17)



a) b)

Or+
(x

E¡xo deJ
rotação de or

Figura 17 - Mortotogia de diques relacionados à variação espacial do menor vetor de

esforço compress¡vo (oe) e: a) Modo Puro l: apresenta o3 cottt direção constante

perpendicular ao plano do dique - dique planar; b) Modo Misto l-ll: rotação do os

segundo eixo paralelo a direção planar do dique - dique curvado; c) Modo Misto l-lll:

rotação do os segundo o eixo de propagação do dique - dique segmentado. Extraído

de Cf¡resse (2004), segundo Pollard (1987).
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Diquc curvado
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Essa relaçäo na rotação das direçöes de tensões principais na

colocaçäo dos corpos ígneos acontece, por Vezes, rumo à Superfic¡e, gerando

um arranjo en echelon, comumente associado a reg¡mes transcorrentes,

gerados sob mecanismo de cisalhamento simples (Tchalenko 1970, Wilcox ef

al. 1973).

Dique segmentado



4 CONTEXTO GEOLÓGICO E TECTONICO REGIONAL

4.1 AS PRINCIPAIS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

RELACIONADAS À ZONA DE CISALHAMENTO JUNDIUVIRA

O mapa geológico, modificado de CPRM (2006), ¡lustra as grandes

unidades geológicas seccionadas ou delìm¡tadas pela ZCJ (figura 18). As

unidades representadas (em função da escala do mapa) apresentam idades

arqueanas a mesozóicas, embora em alguns locais, como no Planalto de

Campos do Jordão, na ZCJ interesse também às coberturas sed¡mentares

cenozóicas.

O embasamento pré-cambr¡ano (usuaìmente designado também de

embasamento cristalino), exposto na porção centro-leste do Estado de São

Paulo, engloba diversas unìdades de diferentes naturezas genéticas e

evolut¡vas, com idades variando do Arqueno ao Eo-Paleozóico' organizadas

em faixas de dobramentos e maciços de dimensöes variadas, por vezes

delimitadas por extensas zonas de cisalhamento, dentre as quaìs a ZCJ

Segundo Hasui ef a/. (1980), as unidades pré-cambrianas do estado,

além da sua evolução no Ciclo Brasiliano, remontam em termos de origem e

retrabalhamento a eventos anteriores, desde o Arqueno Dessa forma, a

definição, delimitação e sistemat¡zação das diferentes unidades nem sempre é

consensual,

As principais unidades de interesse à ZCJ säo descr¡tas a seguir'
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Zona de Cisalhamento Jundiwira

Seclimentæ cene,oicos

Complero Plutônico Porte Noya

Complero Plutônico Passa Qudro

Sedimentæ paleæ,cicos (Bæia Pæanâ)

Fonnação Pico cþ ltæeva

Gra nitóid es in diferen cia dos

Granitóid es pós-orogên icos

Granitóides sin-orogênicos

Grupo Säo Roque

Compler o VaqinÌn Guar tpé
Complexo Embu
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4.1.1 GRUPO SERRA DO ITABERABA

O Grupo Serra de ltaberaba, definido por Juliani ef a/. (1986), é uma

sequência metavulcanossedimentar subdividida em três untdades. Na base

tem-se a Formação Morro da Pedra Preta composta por rochas metamáficas,

com estruturas do tipo pillow lava preservadas, intercaladas com metapelitos, e

subordinamente rochas vulcanoclásticas e calcissil¡cáticas, metassedimentos

grafitosos e formaçöes ferríferas, A unidade intermediária, Formaçäo

Nhanguçu, de natureza clasto-química, é formada por metapelitos que gradam

a metapel¡tos ricos em cálcio intercalados com rochas calcissilìcáticas,

metatufos e metabasaltos, Em contato gradacìonal, encontra-se sobreposta a

Formação Pirucaia, unidade superior do grupo, que encerra quartzitos, xistos

quartzosos e muscovita-biotita quartzrtos, por vezes intercalados com biotita-

muscovita-quartzo xrstos, metapelitos, quartzìtos feldspáticos e metarcóseos

(Juliani 1993).

O Grupo Serra do ltaberada possui suas rochas deformadas por

inúmeros eventos superpostos regionais, com deformações reconhecidas e

associadas às reativações das zonas de cisalhamento Jundiuvira e do Rio

Jaguari (J uliani 1993).

4.1-2 COMPLEXO EMBU

O Complexo Embu (Hasui 1975) é uma faixa alongada anastomosada

de direção nordeste, limitada pelas falhas Taxaquara, Jaguari e Monteiro

Lobato ao norte e pela fatha de Cubatão ao sul (Hasui et al. 1981). No Mapa

Geológico do Estado de São Paulo (lPT 1981), esta unidade está contida na

descrição do Grupo Açungui e é descrita por m¡gmat¡tos e gnaisses

migmatizados (Hasui ef a/, 1981). No presente trabalho seguiu-se a divisåo

proposta pela CPRM (2006), na qual o Complexo Embu é subdividido em sete

unidades, sendo que a área de abrangência escolhida compreende três delas:

. unidade de xlsfos, localmente m¡gmatíticos

Constituída de muscovita-b¡otita-q uartzo xtstos, quartzo x¡stos

alternados r¡tm¡camente com rochas calcissilicáticas, anfibolitos e rochas
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metaultramáficas; un¡dade de gnaisses bandados, composta por biotita

gnaisses graníticos e g ranodioríticos, biotita gnaisses monzodiorílicos

blastomiloníiicos, biotita-hornblenda gna¡sses tonalíticos, hornblenda-granada

gnaisses, biotita anfibolitos, anfibolitos, quartzìtos e intercalações de

ca lciss ilicáticas boudinadas;

. unidadeparagnáissica

Compreende muscovita-g ranada-silliman¡ta-b¡otita g naisses

migmatíticos, biotita gnaisses tonaliticos a g ranodioríticos, sillimanita-biotìta

xistos gnaìssóìdes e biotita gnaisses quartzosos.

4.1.3 COMPLEXO VARGINHA-GUAXUPÉ

lnicialmente denominado como Grupo Varginha (Ebert 1971) para

descrever rochas g ranito-g náissicas, foÌ posteriormente designado de

Complexo Varginha-Guaxupé (Schobbenhaus Filho 1981). É subdividido em

três unidades, das quais a intermediária e a superior encontram-se na área de

influência da ZCJ, e são descriias como:

. unidade ortognáissica migmatítica intermediária

Composta por mìgmatitos descritos como biotita-hornblenda nebulito de

composições granodiorítica, granítica, s¡enitica e monzonítica em contato

transicional com batólitos de granito-gnaisse de textura normalmente porfirítica.

. unidade paragnáissica migmatítica super¡or

Composta por migmatitos derivados de rochas metassedimentares

cordier¡ta-granada-s¡llìman¡ta-biotita gnaisse bandado com leucossomas

contendo biotita e granada, que gradam para o topo para m¡caxisto com

leucossoma com muscovita, incluindo ainda gnaisses básico-intermed iários e

rochas metabás¡cas, além de nebulitos g náissico-graníticos, ortognaisses,

metacarbonatos e gnaisses calcissilicáticos subordinados (Campos Neto 1991).



4,,1 ,4 GRUPO SÃO ROOUE

lnicialmente designadas de Série São Roque (Moraes Rego 1933), as

rochas metassedimentares que ocorrem a oeste e norte da Cidade de São

Paulo e ao sul da ZCJ foram posteriormente designadas de Grupo Säo Roque

(Hasui el a/. 1969), denominaçäo atua¡mente aceita, Essas rochas foram

originalmente consideradas como uma extensäo do Grupo Açungui, do qual

foram posteriormente separadas com base em critérios deformacionais (Hasui

1973). Em trabalhos posteriores o grupo foi dividido em três (Bergmann 1988)

ou quairo (Juliani & Beljavskis 1995) formações, sendo esta classificaçäo a

seguida nesta dissertação.

. Formação Pirapora do Bom Jesus

lnclui rochas metavulcânicas na base (ortoanf¡bol¡tos de granulação fina

a grossa, associadas a níveis de cromititos em talco xistos e níveis de

hematita, além de ortoanfibolitos finos com textura amigdalóide e estruturas do

tipo pillow /ava) e metacarbonát¡cas no topo (calcifilitos de carbonato, quartzo,

actinol¡ta, opacos e, mármores dolomíticos finos localmente bandados com

estromatólitos),

. Formação Piragibu

30

Compreende metaconglomerados, metabrechas e, predominantemente,

metarritmitos feldspáticos, com intercalações pouco espessas de filito, por

vezes grafitoso, ardósia, metarenito, metarcóseo, raros melabasitos e

rochas vu lcan oclásticas.

. Formação Estrada dos Romeiros

Compreende um membro rudáceo na base (quartzito fino brechado,

metaconglomerados) que granodecresce para metarenitos e metapel¡tos

ardosianos bandados no topo.

. Formação Boturuna

Compreende dois membros vulcânicos (ortoanfibolitos com níveis

métricos de metatufos laminados, rochas metabásicas extrusivas amigdalóides
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e ves¡cu¡ares) e dois arenosos (metarenitos arcoseanos bandados com bancos

métricos de metapeìitos, metarenitos bandados).

4.1,5 ROCHAS GRANiTICAS

O magmatismo granítico compõe grande parte das rochas da

plataforma no estado de São Pauìo, ocupando grande parte dos diferentes

compartimentos do pré-cambriano.

No Mapa Geológrco do Estado de São Pauìo, escala 1: 500,000 (lPT

1981) as suítes de rochas granitóides säo divididas em três categorias

distintas: sin{ectônicas, pós-tectônicas e indiferenciadas, neste último caso

quando apresentam relaçöes complexas entre as fases intrusivas.

No presente trabalho adotou-se a proposta da CPRM (2006), mantendo-

se a divisão tripartite do IPT (1981), resultando na classificação dos corpos

como granitóides pré- a tardiorogênicos ou colisionais, pós-orogênicos e

tectonicamente indiferenciados. Esses corpos são intrusivos em rochas dos

complexos Varg inha-G uaxupé e Embu.

De interesse ao presente trabalho é o granito pós-orogênico de ltu,

caracterizado como granitos tipo-4, de composiçäo monzodiorítica, quartzo-

monzodiorítica, monzonítica, quartzo-monzonítica e monzogranitica, com

textura rapakivi, pós-orogênicos de idade aproximada entre 580 e 590 l\ila

(Janasi ef a/. 2009),

4.1.6 FORMAÇnO plCO DO TTAPEVA

A Formaçäo Pico do ltapeva, localizada a sudeste de Campos do

Jordão, SP, foi definida por Cavalcante et al. (1979) e posteriormenie detalhada

por Teixeira (2000). Ela engloba metaconglomerados, metarenitos e

metarfltm¡tos silto-argilosos na base e metarenitos e metacong lomerados

polimíticos finos e grossos no topo. As rochas possuem estruturas variadas,

desde maciça ou com estratificações plano-paralelas, cruzadas de baixo

ângulo e cruzadas lipo swaley. São observáveis gradações normais e inversas,

estruturas de escape de fluídos (d¡sh), slunp, imbricações de clastos e

possíveis hummockys.



JZ

Teixeira 2000, baseando-se em similaridades estratigráficas com os

depósitos da Bacia do Eleutério, discute as possíveis idades com um máximo

de 635 * 14 Ma para a sedimentaçäo da bacia em questão.

4,1.7 ROCHAS SEDIMENTARES PALEOZÓICAS

As rochas paleozóicas presentes na região delimitada para este

trabalho pertencem ao Grupo ltararé (Milani 1997), unidade basal do

Supergrupo Tubarão, Bacia do Paraná. São depósitos sedimentares

continentais e marinhos, muito diversificados, de idade permo-carbon ífera,

formados sob influência glacial (v.9. França & Potter 1988, Milani 1997, Canuto

et al. 1997, Castro 2004).

De acordo com França & Potter (1988) e Castro (2004) o Grupo ltararé,

pode ser subdividido e quatro grandes un¡dades. A três primeiras são reflexos

da sedimentação cíclica em um ambiente glacial e variações do nivel do mar. A

quarta unidade é representada pela formação Aquidauana, temporalmente

equivalente as anteriormente citadas, representante de porções marginais do

grupo.

4,1,8 COMPLEXO PLUTÔNICO ALCALINO DE PASSA OUATRO

O Maciço Alcalino de Passa Quatro é composto, segundo Ch¡essi

(2004), por dois grupos de rochas leucocráticas. O primeiro grupo é composto

por rochas de granulação faneríticas formadas predominantemente por nefelina

sìenitos, ocorrendo sodalita nefelina sienitos e nefelina microssienitos. O

segundo grupo é constituído por rochas afaníticas represeniadas por brechas

magmáticas alcalinas, fonolitos, traquitos e lamprófiros.

As rochas do maciço indicam idade aproximada de formaçäo durante o

Cretáceo Superior, em torno de 70,4+0,5 Ma (Ribeiro Filho 1967).



4.1,9 DEPÓSITOS SEDIMENTARES CENOZÓICOS

Nas adjacências da ZCJ ocorrem depósitos terciár¡os re¡acionados ás

bacias tafrogênicas do Riff Continental do Sudeste do Brasil (Riccom¡ni 1989) e

depósitos aluviais e coluviais quaternários (v.9, Riccomini et al.2004).

O Rrft Continental do Sudeste do Brasi¡ é uma depressão alongada, de

direção NE a ENE, que se desenvolve entre Tijucas do Sul, Estado do Paraná,

e a área submersa defronte Macaé (Riccomini et al. 2O04).O rifÍ pode ser

subdivido em três segmentos, O segmento ocidental, que engloba a Bacia de

Curitiba e os Grabens de Guaraqueçaba, Cananéia e Sete Barras. O segmento

central, composto pelas bacias de Säo Paulo, Taubaté, Resende e Volta

Redonda, ass¡m como depósitos nas regiöes de Bonfim e Cafundó. Por fim, o

segmento oriental que compreende as bacias Macacu, ltaboraí e o Gabem da

Barra de São João.

O segmento central, situado nas adjacências da área de estudo e

localìzado ao sul da ZCJ, é relevante ao presente trabalho por guardar os

registros sedimentares que säo reflexos de diferentes estágios da evoluçåo

tectônica da porçäo centro-lesle do Estado de Säo Paulo. Neste segmento são

reconhecidas as formaçöes Resende (diamictitos e lamitos de leques aluv¡ais,

arenitos de sistema fluvial entrelaçado), Tremembé (folhelhos, argilitos e

subord inadamente dolomitos lacustres) e São Paulo (conglomerados, arenitos

e lamitos de sistema fluvial meandrante), pertencentes ao Grupo Taubaté, de

idade paleógena (Eoceno-Olig oceno), cobertas pelos depósitos das formaçöes

Itaquaquecetuba (aren¡tos e conglomerados de sistema fluvial entrelaçado),

miocena, e Pindamonhangaba (conglomerados, arenitos e lamitos de sistema

fluvial meandrante), de idade miocena a pliocena (Riccomini ef a/. 2004) (figura

1e).

.l.l
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Figura 1B - Mapa geológico do segmento central do Rift Continentaldo Sudeste do

Brasil. 1) Embasamento pré-cambriano; 2) Formação Resende - sr,sfema de teques

aluviais proximais; 3) Formação Resende - slsfema de leques atuviais mediano e

drsfars assocrados a planície aluvial de rios entrelaçados; 4) Formação São Pauto; 6)

Formação Pindamonhangaba; 7) sedimentos quaternários; 8) falhas cenozóicas

reativadas do embasamento pré-cambriano; 9) eixos de dobras principais. Extraído de

Riccominiet al. 2004, segundo Riccomini 1989.

/¡,..'l ! ,

:€È</

34

\
/\

v*

5 L--.r6
-Õ.-

Os depósitos sedimentares quaternários da região são de natureza

coluvial ou colúvio-aluvial e cobrem indiscriminadamente as rochas sotopostas.

Esses depósitos são normalmente argilo-siltosos a areno-argilosos, possuem

coloraçöes que variam entre alaranjados a amarelados. No contato basal dos

depósitos coluviais frequentemente ocorre um ou mais camadas maciças de

seixos, normalmente arredondados e essencialmente de quartzito, com

espessura centimétrica a decimétrica, denominados de linhas-de-pedras ou

sfone lines , de idade pleistocena terminal (v.9. Modenesi-Gauttieri et al. 2002).

Em funçäo de suas idades e posição estratigráfica, os depósitos quaternários

da região tem sido alvo de estudos geomorfológicos e como balizadores de

eventos neotectônicos (v.9. Riccomini 1989, Hiruma 1999, Modenesi-Gauttieri

et al. 2002, Neves 2005).

r
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As rochas pré-cambrianas da porção centro-leste do Estado de São

Paulo encontram-se enfeixadas no contexto tectônico da Província Mantiqueira

(Almeida et al. 1981) e apresentam idades arqueanas a neoproterozoicas. Esta

província constitui um sistema orogênico neoproterozoico, que se estende pelo

sul e sudeste do Brasil, como resultado da amalgamação do paleocontinente

Gondwana Ocidental no Ciclo Brasiliano (Orogenia Brasiliano-Pan Africana)

(Heilbron et al.20Q4).

O Sistema Orogênico Mantiqueira pode ser dividido nos segmentos

setentrional, central e meridional, e engloba os orógenos Araçuaí, Dom

Feliciano, São Gabriel, Ribeira e Brasília meridional. Os orógenos Ribeira e

Brasília apresentam uma zona de interferência de grande complexidade

estrutural (figura 20).

CONTEXTO TECTONICO REGIONAL
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Figura 19 - Subdivisão do Sisfema Orogênico Mantiqueira. Segmento setentrional:

Orógeno AraçuaÍ; segmento central: orógenos Brasília Meridional, Ribeira e Apiaí;

segmento meridional: orógenos Dom Feliciano e São Gabriel. Extraído de Heilbron et

al. (2004).
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A Província Mantiqueira é tectonicamente compartimentada por falhas de

empurrão com mergulhos Íngremes ou zonas de cisalhamento oblíquas que l¡mitam

blocos ou terrenos (Hasui & Sadowski 1976, Hasui et al. 1980, Heilbron et at. 2OO4). O

sistema de zonas de c¡salhamento ou grandes zonas de falhas é caracter¡zado por um

feixe de geometria anastomosada com direçäo ENE e caráter transcorrente (Hasui ef

al. 1977, Sadowski & Campanha 2004).

4.2,1 AS GRANDES ZONAS DE CISALHAMENTO DO ESTADO DE SÃO

PAULO

A área de ocorrência de rochas pré-cambrianas do Estado de Säo paulo é

recortada por um sistema de zonas de cisalhamento de orientação geral E-W a ENE

(v.9. Sadowski & Campanha 2004). lndividualmente, as zonas de cisalhamento

atingem comprimentos de até centenas de quilômetros (figura 2l), e a espessura da

faixa de rochas deformadas a elas associadas chega a ultrapassar 1 km de largura.

O reconhecimento desse grande sistema de zonas de cisalhamento resultou de

mapeamentos regiona¡s realizados entre as décadas de 1960 e 1970, destacando-se,

nesta fase, os trabalhos de Hennies et al. (1967), no qual os autores descreveram a

Falha de Taxaquara, Hasui ef a/. (1969) sobre a Falha de Jundiuvira, Carneiro (1977)

na Falha de Buquira, Almeida (1953) e mais tarde Sadowski (197 4) na Falha de

Cubatão, entre outros. Posteriormenle, Hasui ef al. (1977) apresentaram uma síntese

sobre as principais zonas de cisalhamento do pré-cambriano do Estado de São Paulo,

na qual reconheceram que essas descontinuidades apresentam arranjos subparalelos

a anastomosados, com grande influência na com partìmentaçäo em blocos ou terrenos,

que refletem domínios tectônicos com diferentes litologias, estruturas e histórias

geológicas

Esse sistema de zonas de cisalhamento já recebeu designaçöes diversas, ta¡s

como Zona de Transcorrência de São Paulo (Hasui et al. 1975), Faixa de

Cisalhamento São Paulo (Hasui ef al. 1984), Cinturão Transcorrente Paraíba do Sul

(Ebert ef a/. 1991), Sistema de C¡salhamento Transatlântico (Machado & Endo 1993) e

Zona de Falhamentos Transcorrentes no Sudeste Brasileiro (Sadowski 1993).
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Figura 20 - Mapa de localização das principais zonas de cisalhamento no Estado de São Pauto. Modificado de CPRM (2006)

- 

ZO^a de OghAænta AguCos G6nóes

- 

zoâa de Cigñaænlc {c 3a ;alu.a

- 

ZCna de Crgh¿@^tc C¿u€È

- 

Zora ce gsih¿r¿ôta Cubatãc

Zcn¿ d€ C,9lh¿ænlo Guêe:eña

- 

Zctâ dc C'gh¿tuñlâ ilu

- 

Zonå de CsÞr€ntô Jacutlgâ

- 

zcÉ áe ogin¿æotc Júdtuv¡€

- 

Zcna de C,sthàrenlc Le¡6Þ

- 

zo.¿ de Gghåæntâ lJoitêúo !obât.

- 

Zona de C,slhêrcntc Oue Frôc

- 

Zolå de Oeh¿ænle PaÉÈ¿ dc Sul

- 

Zonâ de C¡eh¿æntc Pl.5çþrô

- 

Zon¿ Cê Ogh¿reñl9 SånÞ Rrb

- 

Zoia ée Oghar4nto Sèm¡Þ

- 

Zoña Cè C,sth¿æntc SetåoJôho

- 

Zoîa de OÉhåænlo Sár Benb do Sèpu€r

- 

Zoia d€ Cshêænl¡.1¡aq@6

- 

Zon¿ Ce C,sh¿æôta éc Bâfo Àic

- 

Zora de C,Fhaæntc ctc pact GÊnde

Uñde do Egaéo

N

A

37

tþE

0 2c 40 80 1æ 160



Jö

AIém da clara atividade brasiliana, há evidências de que essas estruturas já

existissem pelo menos no Mesoproterozoico, envolvendo faixas de rochas

cataclásticas geradas em regime transcorrente, com litotipos variando de

protomilon¡tos a ultramilonitos, por vezes blastomilonitos, com foliação planar

subvert¡cal bem desenvolv¡da e espessuras compatíveis com o porte da falha (Hasui ef

al. 1977). Tal faixa rúptil/dúctil confere aos blocos uma estruturaçäo geométrica

alongada e o feixe de falhas possui aparente continuidade sob a Bacia do paraná, a

oeste, e possível persistência para leste, na zona costeira (Hasui ef a/. 19g0).

Por outro lado, essas grandes falhas têm sua importância relacionada à

configuração de blocos ou terrenos presentes no embasamento do sudeste do Brasil,

que condicionou a atividade geológica fanerozoica (tectôn¡ca, magmática, sedimentar,

geomorfogênese, sismic¡dade),

4.2.2REAT|VAçÖES FANEROZOTCAS

CISALHAMENTO

A relação entre as grandes zonas de cisalhamento e sua correlaçäo com as

unidades existentes do pré-cambriano paulista a¡nda são especulat¡vas. É reconhecido

o caráter transcorrente das zonas de cisalhamento, deslocamento ao qual é atribuída

a justaposição de blocos de níveis crustais e idades distintas. observaçäo relevante

diz respeito ao embutimento de unidades como o Grupo São Roque, que

aparentemente possui indícios de deslocamentos distens¡vos ou transtativos

sinsedimentares (Wernick et al. 1978). Nessas zonas são também reconhecidos

estilos de deformação com sobreposição de cisalhamento dúctil de baixo ângulo por

outro de alto ângulo e, localmente, superposição destral em zona transcorrente

sin¡stral (Ebert & Hasui 1998, Campos Neto & Base¡ 1983, Garcia & Campos Neto,

1997).

Hasuì ef al. (1984) discutiram a dinâmica das zonas de cisalhamento na parte

central da regiäo de dobramentos sudeste. Nesse trabalho os autores sugerem que o

feixe de falhas é tardibras¡liano, pois secciona unidades dobradas e metamorf¡zadas,

além de granitóides do Neoproterozo¡co. Vale assjnalar que rochas granitóides

ocupam expressiva parcela dos terrenos pré-cambrianos do Estado de Säo paulo, e
säo registros dos processos termotectônicos brasilianos da regiåo sudeste iniciados

por volta de 650 Ma (Schobbenhaus et al. 1984).

DE ZONAS DE
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Alguns autores entendem que a evolução dos falhamentos não foi contínua,

mas episódica, com movimentações mais intensas após o magmatismo póslectônico.

Hasui & sadowski (1976) descreveram processos de interação entre estruturas

tectônicas e litotipos no Estado de são Paulo, como os sfocks alinhados na Falha de

Cubatão (Sadowski, 1974) e o Granito Sorocaba (Hasui ef a/. 1981), um corpo

alongado alinhado na Falha de Jundiuvira. Embora sejam considerados como pós-

tectôn¡cos, esses dois corpos graníticos tiveram suas intrusões possivelmente

controladas pela at¡vidade das zonas de cisalhamento.

Almeida (1969), ao analisar a "diferenciação tectônica da plataforma

Brasileira", descreveu os estágios de transiçäo, estabilização e reativaçäo.

O estágio inicial, de transição, teria ocorrido no Cambro-Ordov¡c¡ano, com a
instalação de bacias molássicas, hoje chamadas de Bac¡as da Transiçäo proterozoico-

Fanerozoico (Teixeira 2000), e ativação de antigas zonas de fraqueza, As bacias do

estágio de transiçäo, situadas na Província Mantiqueira, estão assentadas sobre

rochas de diferentes naturezas, mas controladas por uma trama de blocos ou terrenos

com um frend médio orientado segundo ENE.

No Estado de São Paulo, as bacias do estágio de transição estão relacionadas

às grandes falhas mencionadas, constituindo pequenos remanescentes de sucessöes

embutidas e preservadas da erosäo ao longo das zonas de cisalhamento. Essas

bacias tiveram sua evolução compreendida entre o Ediacarano e o ordoviciano lnferior

a Médio (600-470 Ma), distribuídas por toda a plataforma e, mais especificamente, nos

setores central e meridional da Província Mantiqueira ( Teixeira et al.2004, Almeida ef

al.2010) Um dos exemplos é a Bacia do Pico do ltapeva, que possui forma lenticular

e é l¡mitada por ramificações da Falha de Jundiuvira (Teixeira et at.2OO4). A origem da

Bacia do Pico de ltapeva, embora ainda muito discutida, possui relaçäo direta com

essa estrutura, seja como bacia tipo pull-apañ gerada por transcorrência sinistral da

ZCJ (Riccom¡ni 1993), ou como bacia distensiva associada à zona transcorrente (sfrke

sl¡p bas¡n), na qual movimentos puramente latera¡s ser¡am secundários e pós-

sed¡mentares (Teixeira 2000). Esses deslocamentos pós-sed imentares seriam

responsáveis por tectonismo deformador posterior, por vezes relacionado a inversões

causadas por transcorrências destrais em regimes compressivos, como nos casos das

zonas de cisalhamento Jacutinga-Três Corações, de Monte Sião, Jundiuvira e da

Lancinha. Recentemente, Almeida et. al. (2O1q sugeriram origem por um sistema

distensivo regional, com depósitos relacionados com escarpas de falhas normais,
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granitogênese reg¡onal (em funçäo do afinamento crustal) e, posteriormente,

reat¡vação transcorrente.

lndependente da gênese ou reativação dos depósitos no estágio de transiçäo,

Hartwing & Riccomini (2009), estudando padrões de fraturas na regiäo da Serra dos

Órgãos, identificaram inúmeros eventos, dos quais o primeiro, relacionado a juntas

escalonadas verticais de direçáo NE-SW, preenchidas por quartzo e localizadas no

interior de veios aplíticos, remontaria ao Neoproterozoico-Cam briano, sendo

caracterizado por transcorrência sinistral com binário de esforços orientado segundo

E-W

O estágio de transição seria sucedido, segundo Almeida (1969) e Atmeida &

Carneiro (2004), pela etapa de estabilização ortoplataformal no Ordoviciano, com o
aparecimento de grandes bacias intracratônicas, caracterizadas pela relativa calma

tectônica e ingressöes marinhas no Siluriano (Hasui ef al. 1982). O registro sedimentar

inicial da Bacia do Paraná pode estar relacionado a um r¡ft inicial, refletindo a evolução

tectônica de estruturas herdadas do embasamento proterozoico ou do ciclo brasiljano,

reativadas e gerando depocentros (v.9. Cordani et al. 1984, Zalán et a/, 1990). Esse

processo de subsidênc¡a mecânica parece ter controlado calhas deposicionais por

falhas normais e se estendido até o evento magmático que gerou os basaltos

ordovicianos da Formaçäo Três Lagoas (Milani, 2004).

A figura 22 ilustra os elementos estruturais com direção NE-SW na Bacia do

Paraná, direções essas coincidentes com as zonas de cjsalhamento descritas para o

sudeste brasileiro e que possivelmente teriam continuidade para o sul do país

(Campanha 2002).
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Figura 21 - Arcabouço tectôn¡co da Bacia do Paraná e grandes elementos estrutura¡s

de direção NE-S[4/. Extraido de Mitani 2004.

Com a evolução dos conhecimentos na década de 1990, foram reconhecidas

evidências de reativação de estruturas rúpteis do embasamento na evolução tectono-

sedimentar da Bacia da Paraná (Zalân et al. 1990), além de evidências diretas de

tectonismo sinsedimentar, como os sismitos (estruturas de liquefaçäo e diques

clásticos com direção média de distensäo E-W, associadas a campos de esforços com

compressão de direção geral N-S), descritos no registro permotriássico desta bacia e

relacionados à reativação transcorrente sinistral da Zona de Cisalhamento Jacutinga

(Riccomini et al. 1992, Chamani et al. 1992, Riccomini ef al.2o0s, Turra 2009).
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As atividades tectônicas permotriássicas foram aparentemente precursoras

de uma intensa reativação da Plataforma Sul-Americana (Riccomini et al. 1992). Os

registros do estágio de reativação, manifestada pela reorganização estrutural da

plataforma, com a movimentaçäo de antigas fraturas profundas, abatimento tectônico

de blocos e acumulaçäo de sedimentos, seriam as bacias tafrogênicas mesozóico-

cenozóìcas (Almeida 1969). A esse estágio foi inicialmente atribuída a designaçäo de

Reat¡vação Wealdeniana (Almeida 1967), posteriormente modificada para Reativação

Sul-Atlantiana (Schobbenhaus et al. 1984), por refletir melhor a abrangência do evento

em toda a Plataforma Sul-Americana, e que culminaria com a abertura do Atlântico

Sul, no Cretáceo lnferior. A abertura do oceano, com consequente subsidência térmica

na porção oriental da plataforma, seguido, a oeste, pelo desenvolvimento da Bacia do

Paraná, teria importante efeito na região leste continental do Estado de Säo Paulo

(Almeida 1967, Asmus & Ferrari 1978).

A fragmentaçäo do Gondwana foi condicionada pela de rede de falhas pré-

estabelecida e influenciada por diferentes processos de ruptura, resultantes de

mudanças no estado de tensões intraplaca. São propostos diferentes mecanismos

para essa ruptura, os quais podem estar relacionados a variações na trajetória da

Placa Sul-Americana (Sadowski 1977), efeitos da compensaçäo isostática (Asmus &

Ferrari 1978), ou basculamento termomecânico (Riccomini 1 989),

Essa evolução tectônica que desencadeou a tafrogênese do Gondwana foi

sumarizada por Macedo (1990), com o início em uma etapa de intumescência termal

da região do sudeste brasileiro durante o Jurássico, favorecendo o início de esforços

distensivos no Eocretáceo, com o desenvolvimento de falhas normais e juntas na

reg¡ão do Cinturão Ribeira. Tais descontinuidades localizadas no cont¡nente e,

pertencentes a esse período, serv¡ram de dutos al¡mentadores das manifestaçöes

magmáticas iniciais. Riccomini (1995), Silva (2005) e R¡ccomin¡ et al. (2006)

relacronam os diques basálticos de idade cretácea de direçöes médias para NE com

regimes trativos NW-SE.

Os maciços alcalinos, como já observado por Freitas (1951), são notavelmente

correlacionáveis com fenômenos de caráter tectôn¡co. Eles são reconhec¡dos na

porção meridional da Plataforma Brasileira como intrusões pós-paleozóicas

distr¡buídas em três províncias principais na região sudeste, denominadas de Arco de

Ponta Grossa, Serra do Mar (Almeida, 1983) e Alinhamento Magmático de Cabo Frio

(Riccomini et al. 2005).
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por Almeida (1976), e posteriormente de Rft Continental do Sudeste do Brasil por

Riccomini (1989).

No que tange à origem desse sistema de rifts, Almeida (1976) discute

processos ligados ao deslizamento gravitacional e recuo da escarpa das serras

adjacentes a essas bacias. Posteriormente, Asmus & Ferrari (1978), sugerem que

após a intumescência termal e consequente ruptura crustal, estabeleceu-se um

desequilíbrio isostático, com excesso de massa na átea oceânica, que ter¡a gerado

movimentos verticais opostos e o soerguimento da área continental, causando

consecutivas rupturas (falhas normais com rejeitos na ordem de dezenas de mehos),

formando horts e grabens. Pensando no acúmulo de massa nas regiões oceân¡cas e o

contínuo aumento da densidade da costa oceânica pelo resfrìamento, Riccomini

(1989) propõe o basculamento termomecânico para o possível mecanismo gerador de

tensões de estiramento no R/f Continental do Sudeste do Brasil. Ferrari (2001),

analisando o caráter inicial d¡recional e posterior distensivo para o Graben da

Guanabara, considerou a existência de um soerguimento predecessor e a resposta às

anisotropias mecânicas do manio sotoposto por ocasiåo da implantação de um regime

direcional nos rlfts.

Para o segmento central do Rlff Continental do Sudeste do Brasil, Riccomini

(1989) apresentou modelos tectônicos para a geraçäo e deformação dessas bacias, O

autor propôs que in¡c¡almente teria sido formada uma depressäo alongada e exlensa,

com concomitante preenchimento vulcano-sed¡mentar, entre o Eoceno e Ol¡goceno,

resultante de um campo de esforços distensivos de direção NNW-SSE, causador da

reativaçäo em falhas mestras norma¡s de zonas de cisalhamento proterozoicas com

direções entre NE e ENE.

D¡ferentes mecan¡smos de variações de esforços intraplaca são propostos para

explicar processos deformadores em bacias cenozóicas localizadas no sudeste do

Brasil. Com a evolução dos conhecimentos essas deformações têm sido

prog ressivamente melhor definidas e delimitadas cronolog icamente. As figuras 24 e 25

apresentam o quadro lltoestratigráfico e a evolução tectôn¡ca no segmento central do

Rlfú Continental do Sudeste do Brasil (Riccominì et a\.2004).
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caracterizada. Fonte: modificado de Riccomini (1989) e Riccominiet al. (2004).
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O primeiro evento deformador teria ocorrido durante o Mioceno (e

possivelmente final do Olìgoceno), e seria responsável por falhas transcorrentes,

originando bacias de afastamento (depocentros da Formação ltaquaq uecetuba) e

falhas de empurrão, estas colocando o embasamento sobre sedimentos cenozóicos,

além de dobras cônicas observadas em fothelhos da formação Tremembé, na regiäo

central da Bacia de Taubaté (Riccominì 1989). O campo de esforços compreenderia

um esforço horizontal máximo (SHmáx) com direçäo NE-SW, fato observado por

Fernandes da Silva (1998) em falhas transcorrentes sinistra¡s WNW e E-W' na regiäo

entre as cidades de Pilar do Sul e Votorantim, Estado de São Paulo. Esse mesmo

regime de esforços possìvelmente foi responsável pelo soerguimento de blocos que

gerou o Alto Estrutural de Queluz e a consequente ind ividualizaçäo das bacias de

Taubaté e Resende (Salvador, 1994).

O segundo evento deformador seria caracterizado por transcorrência destral

com SHmáx de direçäo NW-SE, que seccionaria depós¡tos coluviais e colúvio-aluviais

pleistocênicos (Riccomini 1989, Salvador & Riccomini 1 995, R¡ccomini et al. 2004)

O terceiro evento deformador teria ocorrido na passagem do Pleistoceno para o

Holoceno. Nele, teria ocorrido o embut¡mento tectônico de depósitos de baixos

terraços e coluvlais em grabens de direçöes gerais NNE (Salvador & Riccomini, 1995),

a reatìvação de falhas normaìs de direção NE que afetaram o embasamento alterado e

depósitos colúvio-aluviais holocênicos próximos à zona de cisalhamenlo Paraíba do

Sul (S¡lva, 201 1). Esse evento é relacionado a um regime distensivo de orientaçäo

geral E-W a ESE-WNW.

Salvador (1994) observou, na reg¡ão do Vale do Paraíba, famílias conjugadas

de juntas NE a ENE - NW a WNW e falhas que afetam depósitos coluviais, colúvio-

aluviais e aluviais holocênicos. A autora determinou um campo de paleoesforços de

caráter compressivo, de direção E-W, relacionando-os a dados sismológicos de

Assumpçåo (1992), e corresponderiam ao campo de esforços atual Fernandes da

Silva (1998) considerou que juntas conjugadas de direções ENE a NE - WNW a NW

em granitóides e rochas metacarbonát¡cas maciças por ele observadas na região entre

Pilar do Sul e Votorantim estariam poss¡velmente associadas a esses mesmos

esforços compressivos de direção E-W.

Esses três últimos regimes de esforços neotectônicos também foram

reconhecidos no Planatto de Campos do Jordão (Hiruma 1999, Hiruma et al. 2001),

sobre a ZCJ. Nesta regiäo foram observados depósitos falhados com idade
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aproximada de 18.580*140 anos antes do presente relacionados à transcorrência

destral, falhas normais em horizontes húmicos datados entre 9.250*170 e 8.630180

anos indicando distensão E-W, e falhas de empurräo afetando colúvios com idade

obtida de 3,410 t 80 anos reativadas em campos de esforços compressivos E-W.

A evolução de estudos e o mapeamento de grandes estruturas, principalmente

na porção oriental do país, bem como o desenvolvimento da Sismologìa no Brasil, a

partir da década de 1970, foram impulsionados pela necess¡dade de implantação de

usinas nucleares e reservatórios ligados a grandes hidrelétricas. Hasui ef at (1978) e

Hasui & Ponçano (1978) consideraram uma possível relação entre a sism¡c¡dade

natural e zonas de fraqueza apresentadas como geossuturas, além da provável

correlação entre um sismo ocorrido naquela mesma década e a Falha de ltapeuna.

Buscando a relaçáo entre estruturas pré-cambrinas e suas reativaçöes ao longo da

história geológìca, Hasui et al. (1982) delimitaram zonas sismogênicas de interesse às

centra¡s nucleares da praia de ltaorna (Angra dos Reis, RJ).

Ao longo da década de 1990, a s¡smologia auxiliou na elaboração de estudos

relacionados a campos de esforços intraplaca, principalmente na porção oriental da

Plalaforma Sul-Americana, Com o objetivo de testar mecanismos focaìs de pequenos

terremotos no sudeste do Brasil, Assumpçäo (1998) elaborou modelos teóricos de

esforços que mostraram concordância com esforços horizontais máximos de direções

próximas a E-W, relacionados reg¡onalmente ao empurräo causado pela abertura na

Cordilheira Meso-Atlântica (ridge-push) e o puxäo exercido pelo torque relacionado ao

limite oeste da placa Sul-Americana, aìém de possíveis interferências de menor

magnitude no contato super¡or da astenosfera (Assumpção 1992, Coblentz &

Richardson 1996).

A figura 26 mostra a localizaçäo dos epicentros de inúmeros eventos sísmicos

no sudeste do Brasil, obtidos por relatos históricos e sismógrafos. Esses dados,

compilados em um mapa interativo pelo lnst¡tuto de Astronomia, Geofísrca e Ciências

Atmosféricas (lAG), da Universidade de São Paulo, marcam terremotos em cinco

intervalos entre os anos de 1720 e 2010.



O controle do comportamento geotectonico da Plataforma Brasileira, em

especial da porção oriental do sudeste do Brasil, está intimamente ligado a dinâmica

litosférica e esforços intraplaca, que estão ativos atualmente e são responsáveis pela

configuração geológica dos terrenos, demonstrando, portanto, uma importante zona de

fraqueza limitada por feixes de estruturas rúpteis reativadas sucessivas vezes, como

observado por Saadi (1993) pa'a a atividade neotectônica da região.

A tectônica quaternária indica essa estreita relação entre estruturas geológicas,

anomalias do geóide, soerguimentos, estruturas de liquefação e reativaçäo de falhas

seccionando depósitos sedimentares recentes com dados sísmicos e modelos teóricos

de esforços (Riccomini & Assumpção 1999). Vários autores tem reconhecido que

esforços intraplaca continuam a atuar até o presente na região sudeste do Brasil (e.9.

Assumpçäo 1992), produzindo deformaçöes em grande parte relacionadas

geograficamente às zonas de cisalhamento antigas (Saadi 1993, Salvador & Riccomini

1995, Hiruma 1999), prováveis evidências de processos de reativação tectônica. Neste

contexto, a ZCJ, objeto de estudo dessa dissertação, é de grande relevância para a

compreensäo da evoluçäo dos campos de esforços vigentes no sudeste do Brasil

durante o fanerozoica.
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5 A ZONA DE CISALHAMENTO JUNDIUVIRA

A Zona de Cisalhamento Jundiuvira foi descrita por Hasui ef at (1969).

Segundo os autores, esta estrutura é muito característ¡ca no l¡m¡te sul dos

corpos granitóides, como o de Terra Nova, na região de Franco da Rocha, por

observaçöes de lineamentos em aerofotos na Serra dos Cristaìs, e até a região

de ltu, onde controla a estrutura do Vale do Rio Jundiuvira. Esse mesmo

trabalho mostra que a Falha de ltu apresenta uma aparente relaçäo com a de

Jundiuvira, com a qual é paralela, no flanco norte da Serra do Guaxatuba,

controlando possivelmente o Rio Tietê nas imediações da rodovia Jundiaí - ltu.

Poster¡ormente, com a evoluçäo de trabalhos de mapeamentos,

caracterizando diferentes terrenos e seus limites em zonas de falhas ou

suturas, a estrutura foi estendida para leste e nordeste, inicìalmente para a

região de Piracaia (Cavalcante & Kaefer 1974) e Serra do Mato Mole (Algafe

1974), posterìormente, até a regiäo de Delfim Moreira (Hasui et al. 1977) e a

região do Pico do ltapeva, na Serra da Mantiquerra, a sudeste de Campos do

Jordäo, SP (Cavalcante et al. 1979). Esse mesmo traçado já havia sido

proposto por Hasuì et al. (1978), que indicaram a persistênc¡a da

descontinuidade pelo sopé da Serra da Mantiqueira, seguindo sentido à regiäo

de Passa Quatro, MG.

A ZCJ apresenta geometria suavemente ondulada, com direção média

ENE-WSW, e inflexões para E-W. Em esboços regionaìs (figura 27) esta

estrutura compartimenta diferentes domínios tectônicos (nappes inferiores do

Orógeno Brasília, Terreno São Roque do Orógeno Apiaí-Paranapiacaba e

Domínio Andrelândìa do Orógeno R¡beira).
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Figura 26 - Mapa tectônico do segmento centraldo Sistema Orogênico Mantiqueira. 1)

Rifts Cenozóicos; 2) Rochas Alcalinas do Cretáceo e Terciário; 3) e 4) Orógeno

Brasília:3 - Nappes lnferiores e 4 - Nappes Superiores; 5) Embasamento do Craton

do São Francisco e Domínio Autóctone; 6) Super Grupo São Francisco; 7)

Metassedimentos do Domínio Autóctone; B) a 13) Orógeno Ribeira: B - Dominio

Andrelândia,9 - Domfnio Juiz de Fora, 10 - Kipple Paraíba do Sul 11 - Terreno

oriental, 12 - Granitóides do Arco Magmático Rio Negro, 13 - Terreno Cabo Frio; 14) e

15) Orógeno Apiaí-Paranapiacaba: 14 - Terrenos São Roque e Açungui, 15 - Terreno

Embu. Modificado de Heilbrom et al. (2004).
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No Mapa Geológico do Estado de São Paulo (CPRM 2006) a ZCJ é

mapeada por quase 300 km de extensäo no Estado de São Paulo, e

aparentemente nivela blocos ou terrenos crustais com naturezas geológicas

distintas.

A figura 28 apresenta o traçado da estrutura sobre modelo digital de

elevaçäo sobreposto ao mapa de relevo sombreado.
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A interferência dessa megaestrutura, assim como outras de mesma

natureza estrutural no sudeste do Brasil, em terrenos pré-cambrlanos do

embasamento, bem como seu retrabalhamento de natureza dúctil e dúctìl-rúptil,

vem sendo estudada por d¡versos autores, Hackspacher & Godoy (1989)

definiram a Zona de Cisalhamento ltu-Jundiuvira como tendo sido gerada sob

regimes dúcteis, transcorrentes destrais durante o Brasiliano. Essa

caraclerizaçào é feita por Hasui ef al. (1975), descrevendo o caráter

transcorrente destral para diversas falhas, a chamada "Zona de Transcorrência

São Paulo". De fato, no Estado de São Paulo, foram descritas superposições

destra¡s em zonas de cisalhamento e suas implicações para os terrenos por

elas afetados (Garcia & Campos Neto 1997, Campanha 2002).

Entretanto sua evoluçäo mais recente, mesozóico-cenozóica, gerou

falhas rúpteis de reatìvação ao longo da zona de cisalhamento, que necessitam

melhor caracterização. Pesquisas realizadas na Serra da Mantiqueira, ma¡s

especificamente no Platô de Campos do Jordäo, revelaram inúmeras

reativações afetando div¡sores de água, depósitos coluviais, stone-lines e

basculamento de blocos (Hiruma 1999, Modenesi-Gauttieri et al. 2002).

Desde seu reconhec¡mento e descrição efetuado por Hasui et al. em

1969, a feição foi caracterizada e mapeada em diferentes escaìas. A fìgura 29

ilustra uma compilaçäo com diferentes trabalhos ao longo de toda estrutura,

com variações provavelmente relacionadas às diferentes escalas de

mapeamento, erros acumulados na confecção de mapas ou, a¡nda, diferentes

¡nterpretações durante o mapeamento. Grandes estruturas rúpteis

caracterizadas como sp/ays ou mesmo a zona de milonitização resultante do

cisalhamento marcam desvios laterais na localizaçäo dos lìmites da feição.
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6 REATTvAçÃo rnruenozotcA DA zoNA DE cTSALHAMENTo

JUNDIUVIRA

A presente dissertação tem como proposta a descriçäo e ¡nvestigação

de estruturas tectônicas desenvolvidas ao longo da ZCJ, bem como

correlacioná-las a reativaçöes ocorridas durante o fanerozoica.

A caracter¡zaçäo dessas estruturas e a análise cinemática devem ser

temporalmente limitadas, quando possível, por marcadores estratigráficos.

Foram investigadas cinco regiões ao longo do traçado da zona de

cisalhamento, com diferentes idades, naturezas litológicas e evoluções

tectônicas.

Essas reg¡ões abrigam diferentes ambientes geológicos, a saber:

depósitos neopaleozoicos do Grupo ltararé; granitóides pós-orogênicos da

Província Granítica ltu; sedimentos quaternários sobre embasamento pré-

cambriano no Planalto de Campos do Jordão; depósitos metassedimentares do

estágio de transiçäo Ediacarano-Cambr¡ano da Bacia do Pico do ltapeva; e

diques de rochas alcal¡nas neocretáceos do Maciço Alcalino de Passa Quatro,

Para a descrição e análise dos campos de esforços vigentes no ao

longo da ZCJ, as regiões foram ordenadas pelo caráter puramente geográfico,

oeste para leste.

6.1 ROCHAS SEDIMENTARES DO GRUPO ITARARÉ

6.1.1 TNTRODUÇÃO

O Grupo ltararé representa os registros glaciais do intervalo entre o

neocarbonífero e eopermiano da Bacia do Paraná. Segundo França & Potter

(1988), o Grupo ltararé abrange três grandes ciclos de sedimentação, com

variaçöes granulométricas importantes da base para o topo em cada unidade,

denominados formações Lagoa Azul, Campo Mourão e Taciba, temporalmente

correlacionáveis aos arenitos avermelhados da Formaçäo Aquidauana (Zálan

ef a/. 1990) (figura 32).



58

l. l¡neNrro -- ]stlrtro ffi cer-c¡nro i,,r,rì FoLHELHo

.'.1 ornurcrrro 9 cosrçÄo oe sueERFÍorES ESTR rAoAs

F¡gura 30 - Coluna l¡toestratigráfica esquemática da seção paleozóica da Bac¡a do

Paraná. Extraído de Ges¡ck¡ et al. (2002), nod¡ficado de França & Potter (1988).

6.1.2 CONTEXTO TECTÔNICO LOCAL

Exposições de rochas sedimentares do Grupo ltararé na faixa de

afloramentos da porçäo leste da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo

exibem numerosas e diferenciadas estruturas de deformaçäo invariavelmente

relacionadas à glaciaçäo, como produtos de atividãdes g laciotectônicas ou

como feições de abrasäo intraformacionais ou em rochas sotopostas aos

depósitos. As descriçöes disponíveìs sobre pavimentos estriados relacionados

à glaciaçäo neopaleozo¡ca na Bac¡a do Paraná mostram um sentido geral de

deslocamento do gelo no rumo N-NNW, com geleiras proven¡entes da regiäo

atualmente situada no sudoeste da África (e.g. Gesicki et al.2OO2).

Rocha Campos et al. (2000) descreveram estruturas graciotectônicas

neopaleozoicas na região de Cerquilho, Estado de São Paulo. As deformaçöes

são intraestratais, em uma camada com espessura métrica (3 a 4 m), com

pequenas feições rúpteis, dobras de arrasto e dobras ligadas a magnitudes

deformacionais diferentes, separadas por uma material mais resistente, no

caso um clasto métrico de granito. Segundo os autores, as feições observadas
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6.3 PLANALTO DE CAMPOS DO JORDÃO

O Planalto de Campos do Jordão é um platô compartimentado em

blocos, alçado às cotas altimétr¡cas superiores a 2000 m de altitude, que

constitui uma superfície cimeira no sudeste do Brasil (v,9. Modenesi Gauttieri ef

al. 2001) . O planalto localiza-se na porçäo sudoeste do principal bloco da

Serra da Mantiqueira, e apresenta as principais feições modológicas indicatrvas

de tectonismo recente, onde a paisagem resulta da ìnteração de controles

climático e neotectônico, responsáveis pela compartimentaräo do relevo

(Hiruma, 1999).

O Planalto de Campos do Jordão está regionalmente inserido no

segmento central localizado no sistema orogênico da Província lVlantiqueira

(Almeida ef a/. 1 981). As unidades geológicas que compõem a regìão do

Planalto de Campos do Jordão limitam-se, basicamente, em um embasamento

pré-cambriano e coberturas quaternárias colúvio-aluviais e colúvio-eluviais,

Localmente são descrìtos litotipos como para e ortognaisses, rochas

calcissiìicáticas, metamargas, quatzitos feldspáticos e anfibolitos referentes a

esses terrenos, progressivamente milonitizados conforme sua proximidade com

a ZCJ. Além desses são encontrados metassedimentos referentes à Bacia do

Pico do ltapeva.

6.3.1 BACIA EDIACARANA DO PICO DO ITAPEVA

6 31.1tNTRODUçAO

As rochas metassedimentares da Bacia do Pico do ltapeva encontram-

se localizados a sudeste de Campos do Jordão, no Estado de São Paulo. Estes

depósitos Estes depósitos foram relacionados tentativamente ao Grupo

Açungui (Hasui ef al. 1978). Posteriormente, Cavalcante et al. (1979), notando

as diferenças com litotipos adjacentes e a natureza epimetamórfica dos

depósìtos, nomearam informalmente essas rochas como Formaçäo Pico do

Itapeva, cons¡derando-as como depósitos "anômalos na região" e

correlacionáveis às formações Pouso Alegre e EIeutério.



O estudo estratigráfico da bacia teve início com o trabalho de Juliani ef

al. (1990). Posteriormente, Teixeira (2000) reconheceu na bacia quatro

associações de fácies (figura 43). Na base foram descritos ritmitos com

estruturas heterolíticas laminadas de arenitos finos a médios com siltitos

argilosos violáceos, intercalados por estratos tabulares de conglomerados

polimíticos clasto-suportados com seixos de rochas granitóides e de quartzitos.

A deposição dessa fácies refletiria um ambiente estuarino ou de planície de

marés com águas rasas relacionados com calmaria tectônica. Acima, em

contato erosivo, são encontrados arenitos finos a médios com estratificações

cruzadas de baixo ångulo, localmente com marcas de ondas de tempestade

(hummocky). Essa segunda fácies aparentemente seria produto de regressão

marinha e, possivelmente, oscilaçöes climáticas ligadas às ondas de

tempestades. Sobrejacente a esta última, ocorrem intercalações de

conglomerados finos polimíticos, maciços ou estratificados e arenitos mal

selecionados subordinados, em estratos com aumento granulométrico e

espessamento rumo ao topo. No topo da sucessäo, em contato gradual com a

unidade sotoposta, foram descritos conglomerados polimíticos grossos clasto-

sustentados, com intercalações de arenitos mal selecionados com

estratificação plano-paralela (tapetes de tração), evidenciando o máximo

regressivo na bacia, e interpretados como depósitos de fan-deltas que

evoluíram a leques aluviais continentais.
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Figura 41 - Mapa de distribuição de litofácies na Bacia do Pico do ltapeva. Extraído de

Teixeira et al. (2004).

(onole..F.dot l'Èr rÉ dl!ôr.lItôrqnrúôr ¡¡ br!.
. Fr'¡, (uio,'¡do! p!,r o rry tr¡d):8.¡{ ¡ ¡,ô¡1 rll
rel.(ddrr. r tÀr1.,rtosJ (¡.r'
i'bn(,rlo d. (þilor .¡ br. drt .{r¡r.r c .{rrlfu¡(et
(.0r¡d¡i & r.(,,.¡ó
&6rt.r 4 &,o, ¡ i.ù, l.rdrlrl{¡
ødd¡r,Ò d. .rr¡t;i(¡()! (l¡r¡d¡ d. b¡ro ¡.tùro.
ro<¡,¡.d..o.r n.Jrr d. r.¡ìßr8$ t¡uñaj.{h.rì

[ir :;"i'*.:il, :']r:t',';,:îit:[""i 
"'l'J::.]fiä",1ì¡r. ¡r nÀF r ¡ì& ¡ cú r¡t.r ¡rq¡oør ñù.¡r dd rjrr

ùrtõavi<¡r (on¡ r.¿r¡ó d. nìr.,l.ra¡i', ¿. o.d' .
'!,u¡r'Jr & rk¡o. d.îù ¿ot

6N te{ ùIo. rrd.' !¡Jn! (dn,ôr?'i¡1,aærd¡ !úlor

(h¡ßaf .'aga¡r{1. (o1 nil.(¡'ùl{r d. 9.Jir.r t{" rrÌ{or
h:¡¡ ¡-f dkñ.a..¡rriù è<¡ i'd!i <¡r,..r tr(¡h¡.^r!

Odbto(orô4rcÞa
(r¡nil.rrNU'¡lilrt¡,,.r 0â.ù9.r'.!a
,U. lhlpl.rr/or a.\r'¡,a1.,h.n' :,.ø.f .nñ'ñ!r., rol
1416 ¡ u" 4¡1ot. b9m¡ltor 6ro.'rf <or rr¡..r¿rar (oñ
rÐr4ùf .r w-(4q{ililø. (¿k'atrL<¡t{¡r.
r&úd.rñú:. ¡¡(rdr.r.&rôdFú¡ON'r!.r
{h¡'l¡lor ñr¡.&r ,ô, \.r.r r.lßñrtor dJ.ó !t.ol

t¡.å9r¡!çr b.rdà.rrr ñ!f,1rt¡rd¡ <o,n rr.4. 4rt. I d{
qJ¡,rrltø.ñ¡,"rrr!r..¡r-¡rrni(lr(.,1



Os depósitos da Formação Pico de ltapeva tem sido referidos ao

Ed¡acarano-Cambr¡ano, como base em seu conteúdo fossilífero (Te¡xeira ef a/.

2004), ou correlaçöes regionais (Almeida et al.2010).

6.3.1.2 CONTËXTO TECTÔNICO LOCAL

A Bacia do Pico do ltapeva teve sua evolução compreendida,

provavelmente, entre o Ediacarano e o Ordoviciano lnferior a Médio,

aproximadamente entre 600 e 470 Ma (Teixeira et al. 2004).Os

metassedimentos da bacia, que estão confinados em uma estrutura

remanescente de formato lenticular, com or¡entação paralela as estruturas do

embasamento (NE-SW), são limrtadas pela zona de cisalhamento ou

ramificaçöes de Jundiuvira (Hasui ef al. 1978), estabelecendo, portanto, contato

tectônico com as rochas encaixantes.

As relações entre a ZCJ e os depósitos da Bacra do Pico do ltapeva

transcendem os limites geométricos, pois caracterizam a tectônica formadora e

deformadora desses metassedimentos.

Juliani ef a/. (1990) descreveram o contato tectônico dos pacotes

epimetamórficos com as rochas encaixantes da reg¡äo. Posteriormente,

Riccomini (1993), propôs origem relacionada à movimentação lateral sinistral

da zona de cisalhamento, resuìtando no local em uma bacia tipo pull-apañ.

Essa gènese foi discutida por Teixeira (2000), que ele propôs uma origem

vinculada ao resfriamento pós-brasiliano dos blocos recém-agregados e à

contração térmica dos terrenos relacionados a movimentaçöes laterais

oblíquas, formando blocos subsidentes em contexto transcorrente (strike-slip

basrns) (Teixeira et a|.2004). Almeida et al. (2010) relacjonaram a evoluçäo

tectônica das bacias de trans¡çäo do leste da Plataforma Sul-Americana com

um sistema de rfrs, determinando um campo de esforços d¡stens¡vo pós-

bresil¡ano.
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Estruturalmente, os depósitos da Bacia do Pico do ltapeva, apresentam

um acamamento reliquiliar (Sr) bem marcado, com d¡reção NE-SW e rumo

médio de mergulho para SE, em torno de 60'(figura 44 A). Cavalcante ef a/.

(1979) perceberam uma "marcante foliaçäo cataclástica, com mergulhos para





dados do laboratório de Neotectônica da Universidade de São Paulo, foram

caracterizadas ambas as estruturas e esforços relacionados.

Em toda a bacia o acamamento reliquiar é bem evidente e caracterizado

em toda a sucessão estratigráfica A figura 45 apresenta a distribuiçäo e

densidade de pólos referentes à So extraídas em todas as litofácies, as quais

mostram orientaçäo geral NE-SW e mergulhos médios para SE.
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Figura 43 - Diagrama com distribuição dos pólos do acamamento reliquiar 50, segundo

a direção NE-S[4/, com mergulhos para SE obtrdos na Bacia do Pico do ltapeva.

lP{dd)l so,todor.txt (poler to plane5} n=66

A deformação dúctil na bacia, descrita como inversão e encurtamento,

está relacionada a estruturas bem evidentes, apresentadas como estiramento

dos clastos, clivagem ardosiana e foliação cataclástica (Juliani et a/. 1990,

Riccomini 1993, Teixeira 2000).

A figura 46 apresenta a distribuição e densidade dos pólos de planos S",

caracteristicamente subparalela ao acamamento Ss, com mergulhos para SE

ligeiramente maiores, além das lineaçöes de cisalhamento, com mergulhos

baixos e sentido de movimentaçäo geral de E-ESE para W-WNW. Cabe
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ressaltar que foram obtidos poucos dados pareados, optando-se por não

apresentá-los contidos em círculos máximos.

Os resultados obtidos para

compressivos, os quais, em função

movimentação oblíqua ou transpressiva,

por outros autores.

a deformaçäo sugerem esforços

da orientação da ZCJ, indicam

destral, como anteriormente sugerido
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Figura 44 - Diagrama com distribuição dos pólos das foliações lSc/ e lineaçöes (Lc) de

cisalhamento obtidos na Bacia do Pico do ltapeva, demonstrando esforços

compressivos de direção Nt4l-SE

6,3.2 DEPÓSITOS QUATERNÁNIOS DO PLANALTO DE CAMPOS DO

JORDÃO

A sedimentaçäo quaternária, conforme Modenesi (1984, 1988), parece

estar ligada a evolução de très anfiteatros (1, ll e ll), relacionadas à ação de

pequenos movimentos de massa ou à concentração do escoamento superficial,

amplificados por escorregamentos mais profundos (s/ump-slrdes) e

subsequentes escorregamentos superficiais ou corridas de sedimentos

(m udflow e debris-flow).
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Segundo a autora, há registros da sucessão de episódios holocênicos

de estabilidade morfodinâmica. Colúvios representarìam três fases de

ativìdades erosivas, enquanto paleossolos enterrados ind¡cariam intervalos de

tempo de menor atividade denudacional com pedogênese. Conjuntamente, são

observados sedimentos turfosos cujas análises palinológ¡cas sugerem

varìaçöes climáticas no Holoceno.

Feição marcante observada e de grande continuidade horizontal säo as

sfone /mes. Hiruma (1999) descreve duas gerações destas intercaladas com

colúvios, uma ¡nfer¡or, mais importante, possivelmente relac¡onada à fase de

pavimentação detrítica no final do Pleistoceno e outra superior, associada a

processos de clima seco em fase intra-holocênica.

6 3.2.1 EVOLUÇÃO teCrÔrutCn lOCnl

O Planalto de Campos do Jordão apresenta uma série de evidências de

deformações tectônicas cenozóicas (Hiruma 1999, Modenese-Gauttieri ef a/.

2001, Hiruma et al. 2001).

A sobrelevação final dessa feição geomorfológica ocorreu durante o

finaì do quaternário, paralela a ¡nserção do Rrft Continental do Sudeste do

Brasil (Riccomini 1989).

A configuraçäo atual do relevo no sudeste do Brasil é representado

pelas feiçöes elevadas como as serras do Mar e da Mant¡queira e as

rebaixadas, com as bacias integrantes do rift. O modelo proposto segundo

Riccomini (1989) compreende quatro fases iectônicas, no qual, no Planalto de

Campos do Jordão, as duas últimas, transcorrência destral neopleistocênica e

distensäo holocênica, estäo visivelmente marcadas pelas relaçöes de corte

entre estruturas rúpteis e depósitos sed¡mentares.

Hiruma (1999) analisando a sedimentação quaternária em conjunto com

dados estruturais, reconheceu esses dois últimos eventos somados a um

posterior mais recente. Segundo o autor, a evolução dos campos de esforços

neotectônicos (figwa 47), pode ser assim resumida:



- transcorrência destral pleistocênica, com binário orientado E-W e

compressão NW-SE; nessa fase ocorrem falhas transcorrentes de direçöes

NNW-SSE, ENE-WSW e WNW-ESSE que cortam sfone /rnes;

- distensão E-W a NW-SE, holocênica; esse regime é evidenciado por

falhas normais de direção NE-SW afetando horizontes húmicos superficiais,

datados em 9.250 t 170 AP e 8.630 r 80 AP;

- compressão E-W a NW-SE, durante o correspondente Holoceno

tardio;. possivelmente esse campo relaciona-se aos esforços atuantes na placa

até o presente, marcado no planalto por falhas inversas e juntas neotectônicas

em depósitos coluviais datados de 3.410 t 80 AP.

Hiruma (1999, 2001) relacionam os dois primeiros eventos à reativação

da ZCJ, inicialmente como uma transcorrência destral e posteriormente por

movimentaçäo normal.
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Figura 45 - Quadro de relação entre a sedimentação quaternária e a neotectônica no

Planalto de Campos do Jordão. Extraldo de Hiruma et al. (2001).
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6.3.2,2ANÁLISE CINEMÁTICA

OUATERNARIOS DISPOSTOS

JUNDIUVIRA

A análise de palecampos de tensöes no Planalto de Campos do Jordäo

foi efetuada mediante a obtenção de dados pareados de falhas e respectivas

estr¡as em afloramento ao longo de estrada vicinal próxima ao mirante do Pico

do ltapeva, Município de Pindamonhangaba, e a reavaliação de dados

extraídos de Hiruma (1999) para famílias de juntas conjugadas que afetam

colúvios e horizontes húmicos ao longo da ZCJ.

Em exposiçäo localizada nas proximidades do limite tectôn¡co da Bacia

do Pico do ltapeva com o embasamento pré-cambriano foram observadas

falhas embutindo depósitos coluviais e paleossolos. A rocha do embasamento

é um milonito-g naisse da ZCJ. No Ínterior da cunha delimltada por falhas (figura

48) ocorrem colúvios areno-arg ilosos, maciços, de coloração castanho-

amarelada, e neles encontram-se intercalados quatro horizontes de

paleossolos areno-argilosos com matéria orgânica e coloraçäo cinza escura, de

espessuras centimétricas a decimétricas. Fora da cunha, as rochas do

embasamento são cobertas por depósito coluvial areno-argiloso amarelado a

alaranjado, com sfone /lne composta por clastos centimétricos a decimétricos

de quartzito e concreções aluminosas na base.

ldade 14C convencional de 21.660!270 anos A,P. foi obtida para

amostra da base do paleossolo superior (P4) (Hiruma ef a/. inédito).

Poster¡ormente, fo¡ obtida idade 14C em acelerador (AMS) de 23.820t120 anos

A.P. para o horizonte de paleossolo (P3) situado imediatamente abaixo do

anterior (Riccomini ef a/. inédito).

As falhas que embutem a cunha de colúvios e paleossolos apresentam

direçöes médias NNE-SSW, säo subverticais para NW e apresentam

deslocamentos com componentes transcorrentes s¡n¡strais (figuraXXX),

determinados pela observaçäo de estrias como marcas de objetos. Estas

falhas resultam de um paleocampo de esforços com or NW-SE e o3 NE-SW

(figura 49).
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E PALËOTENSÖES EM DEPÓSITOS

SOBRE A ZONA DE CISALHAMENTO



Figura 46 - Falhas de componente transcorrente sinistrat de orientação NNE-SS14/

embutindo tectonicamente col(tvios (Cl a C4) e horizontes de paleossotos (pl a p4)

pleistocênicos, em gnaisses milonitizados da ZCJ.
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Figura 47 - Determinação do campo de esforgos para falhas de direçäo NNE e
componentes sinisfrars que afetam os depósitos coluviais e paleosso/os p/ersfocenos,

resultantes de esforços com ol Nt4l-SE e o3 NE-SW.
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Para a regiäo do Planalto de Campos do Jordâo foram seleclonados

também dados estruturais de juntas neotectônicas de exposiçöes situadas

sobre o traçado da ZCJ, extraídos do trabalho de Hiruma (1999).

Segundo o autor, essas estruturas correspondem a juntas de

cisalhamento subverticais que afetam stone lines, depósitos de colúvios e
turfas datados do holoceno, com idade 14C de 3.410 t 80 anos A.p. O campo

de esforços determinado pelo autor corresponde a um regime compressivo de

direção E-W, compatível as direções de esforços obtidas a partir de dados

geofísicos.

Apesar da grande dtspersão dos dados, grande parte das atitudes

reflete direçöes subparalelas à ZCJ,

Os dados foram plotados em mapa hipsométrico (figura SO) com o
objet¡vo de analisar correlaçöes com a escarpa da Serra da Mantiqueira e o
alívio lateral causado pelo desnível altimétrico adjacente, o que poderia ter

alterado as relaçöes entre o esforço ¡ntermediário e mínimo, Entretanto, com o

número de dados disponível não foi possível determinar essa influência.

Verifìcou-se, por outro lado, que a distribuìção de juntas em depósitos

holocênicos drspostos sobre a ZCJ reflete direçöes de esforços com SHmáx

paralelos ou ortogonais a ZCJ.
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6.4.1 TNTRODUÇÃO

6.4 MAC|çO ALCALTNO DE PASSA QUATRO

O Maciço Aìcalino de Passa Quatro, localizado na Serra da Mantiqueira,

entre os estados de Såo Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, é um batólito de

idade mesozoico-cenozoica intrusivo em rochas pré-cambrianas da Província

Mantiqueira.

O mac¡ço é constituído por rochas félsicas, fortemente insaturadas,

representadas por nefelina s¡enitos, sodalita nefelina sienitos laminados,

nefelina microssienitos e su bord inadamente afanítica, ocorrendo como

brechas magmáticas alcalinas, fonolitos, traquitos e lamprófiros (Ribeiro

Filho 1964, Chiessi 2004), Um mapa geológico de semi-detalhe (figura 51)

foi elaborado por Chiessi (2004), com a representação da distribuição dos

principais litotipos, incluindo diques de diferentes composiçöes, objeto de

análise nesta dissertação.
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Figura 4* Esboço geológico do Maciço Alcatino de Passa Quatro. Extraldo de Chiessi
(2004).
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6.4.2 EVOLUçÃO TECTôN|CA LOCAL

o Maciço Alcalino de Passa Quatro é um comprexo alcatino de
geometr¡a elíptica, com idade aprox¡mada de 70 Ma (Neocretáceo) e que

vem sendo tradicionalmente inserido no contexto tectônico do Alinhamento

Magmático de Cabo Frio (Almeida 1991, Riccomini et at.2005).
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Agrupamentos de maciços alcalinos já haviam chamado a atenção
de diversos autores, muitas vezes tentando relacionar sua origem com
eventos tectônicos na Praca sur-americana. com base nas descriçoes
iniciais e o agrupamento dos corpos rochosos descritos por Armeida (1976),

sadowski & Dias Neto (1 98'1) definiram o "Lineamento de sismo-Tectônico
de Cabo Frio", de or¡entação próxima a E-W. Com base nas idades
disponíveis para essas rochas, Sadowski & Dias Neto (19g1) estimaram
uma possível relação da taxa de abertura do Aflântico Sul com a rotação da
Placa Sul-americana. Segundo estes últimos autores, a porção oriental
dessa feição teria reração com estruturas crustais, como o Lineamento do
Rio de Janeiro (Asmus 1978), além de ímplicações sísmicas (Assunção
1980), com epicentros distribuídos ao de sua extensão, embora
consideráveis erros de precisão na localização fossem reconhecidos.

Acrescentando novas observações e discussões quanto à natureza
geológ¡ca da feição, Almeida (1981) entendeu que a denominação
"alinhamento magmático" expressaria melhor sua natureza intrusiva, o que
suprimiria, segundo ele, a caracteríslica sismo-tectônica antes utilizada.
Nesse mesmo trabarho, o autor incruiu no arinhamento o banco submarino
de Almirante saldanha, a reste, e o corpo alcarino de Jaboticabar, rocarizado

no interior da Bacia do Paraná, confirmando a variação não rinear das
idades das rochas alcalinas, fato reafirmado em estudos efetuados na

última década (e.9. Riccomini et at. 2005) (figura 52).

Segundo Almeida (1981), Ferrari (2001)e Riccomini ef a/. (2005), o
Alinhamento Magmático de cabo Frio indicaria a existência de farhas
subcrustais ao longo das quais ocorreu a fusão parciar mantérica que gerou
os magmas alcalinos. A colocação desses magmas foi controlada por
deslocamentos controlados por estruturas regionais pré-cambrianas, bem
como pelo campo de esforços vigentes na época. Ferrari (2001) propôs a
ação de um binário sinistral de orientação WNWESSE como mecanismo
gerador de espaço para a intrusão de maciços e diques alcalinos prévios
(Maciço Mendanha) a contemporâneos (p/ug de ltaboraí) ao início da
formação do Gráben da Guanabara e controlados por distensão NW-SE,

atuante entre o campaniano e Eoceno rnferior (go-50 Ma). Riccomini ef a/.
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escalonadas de direção ENE-WSW, com bloco sul abatido, teria sido

distensional Posteriormente, durante o Mioceno, teria ocorrido à fase mais

marcante no maciço, associada a famílias de juntas de distensão, conjugadas

de cisalhamento e espectros de juntas, além de falhas orientadas entre NE-

SW, ENE-WSW e NNW-SSE, que indicar¡am um paleocampo de tensões

transcorrente sinistral, com esforço máximo orientado a NE-SW. Finalmente,

marcado pela transcorrência destral resultante de tensão principal or¡entada

próxima a NW-SE, a fase qualro, ocorrida no Pleistoceno, seria representada

porjuntas de distensão, conjugadas híbridas e de cisalhamento, além de falhas

transcorrentes orientadas segundo WNW-ESE.

6.4.3 ANÁLISE CINEMÁTICA E PALEOTENSÖES ASSOCIADAS À ZONA

DE CTSALHAMENTO JUNDTUVTRA NO MACIÇO ALCALTNO DE PASSA

QUATRO

No presente trabalho o estudo do paleocampo de tensöes no Maciço

Alcalino de Passa Quatro foi realizado empregando-se dados de diques de

rochas alcalinas mapeados por Chiessi (2004). Este autor reconheceu no

maciço diques petrog raficamente caracterizados como fonoljto, nefelina

microssienito e lamprófiro.

Embora drversos autores tenham relacionado à colocação do Maciço

Alcalino de Passa Quatro, a direçäo do eìxo maior do corpo, segundo ENE-

WSW é paralela ao traçado da ZCJ, que interfere na sua porçäo sul, Os diques

mapeados por Chiessi (2004) estão nitidamente concentrados no

prolongamento da ZCJ para o interior do maciço. Este fato sugere um vínculo

entre as colocações dos diques e a at¡vidade tectônica ao longo da ZCJ.

. No diagrama de roseta e no histograma (figura 53) estão

representadas as direções de todos os diques de rochas alcalinas, A

observação dos gráftcos mostra que, para um total de 33 d¡ques, a moda

encontra-se em N40-50W, o que indica o3 orientado na direção NE-SW.
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Figura 50 - Gráfico de roseta e histograma representando as direções para todos os
diques do Maciço Alcalino de Passa euatro.

Em seu trabalho, Chiessi (2004) propôs que a intrusão dos diferentes

diques seria contemporânea à do corpo principal e estaria ligada a uma
primeira fase trancorrente sinistral, relacionada a um binário de direção E-W,

conì 01 orientado na direçäo NE-SW. Esse seria o mesmo regime de esforços
proposto para o Alinhamento Magmático de Cabo Frio. Os diques do interior do
maciço estariam, portanto, em desacordo (ortogonais) com a direção do
esforço principal máximo, o que levou Chiessi (2004) a propor como alternativa
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para essas direçöes de diques a influência de agentes externos às tensöes,

como pressão do magma ou intrusões próximas a superfície, além de,

possivelmente, as intrusões terem ocorr¡do aproveitando-se de falhas sintéticas

e antitéticas P e X, respectivamente. Porém, um regime de esforços coÍl 01

orìentado próx¡mo a NW-SE e 03 na d¡reçäo NE-SW, além da direçäo geral do

maior eixo do batólito ENE-WSW, paralela a elongação das megaestruturas do

embasamento no sudeste do Brasil, permite considerar a hipótese da influência

da cinemática na ZCJ na colocação dos diques, não considerada

anteriormente.

Quando analisados por composição litológica (f¡gura 54), os diques

mostram d¡ferenças notáveis nas direçöes dominantes: WNW-ESE para os

diques de nefelina microssienito; NW-SE para os de fonolito; e NE-SW para os

de lamprófiro, Essa disposição mostra que os drques de nefelina microssien¡to

e de fonol¡to seriam compatíveis com deslocamento destral ao longo da ZCJ,

enquanto que os de lamprófiro mostrariam coerência com deslocamento

sinistral ao longo do Alinhamento Magmático de Cabo Frio.
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Figura 51 - Diagralnas rosefas e histogramas referentes às principais frequêncras nas

direções de orientação dos diques: a) nefelina microssienito; b) fonolito; e c) Iamprófiro.



7 DISCUSSÕES

As áreas selecionadas para estudo das reativações tectônicas ocorridas

ao longo da ZCJ durante o fanerozoico mostraram deformaçöes de diferentes

idades.

No Ed iacarano-Cambriano, a instalação da Bacia do Pico de ltapeva

certamente foi condicionada pela atividade da ZCJ, seja ela uma bacia do tipo

pull-apañ (Riccom¡ni 1993), bacia distensrva associada à zona transcorrente

(ou sfnke s/ip bas/n) (Teixeira 2000), ou distensional (Almeida ef a/. 20'10). Os

três modelos admitirìam uma direçäo de distensäo NW-SE ao longo da ZCJ, no

Ed iaca rano-Ca m bria no.

A inversão dâ Bacia do Pico de ltapeva pode ser exam¡nada a partir de

um maior número de dados. Ela teria ocorrido sob regime compressivo

(convergente oblíquo), de direção E-W a WNW-ESE, provavelmente durante o

Ordoviciano, a julgar por idades recentemente obt¡das para a aglutinaçäo final

do Paleocontinente Gondwana Ocidental (e.9. Tohver et al.2010).

O Granito de ltu apresentou populaçäo de falhas rúpteis transcorrentes,

conjugadas, que ¡ndicam d¡reçäo de encurtamento NNE-SSW. As estruturas

descr¡tas são estritamente rúpte¡s, caracterizando um evento posterior à

colocação das rochas e resfriamento do magma, ooorrido há 580-590 Ma, e

seu alçamento (ou exumaçäo) para o nível crustal rúptil. Admite-se, portanto,

que esta deformação seja no mínimo pós-ediacarana, Por outro lado, esta

direção de encurtamento encontra paralelo, unicamente, com a penúltima

deformação reg¡strada em rochas do Grupo ltararé, em expos¡ção situada nas

proximidades e ao longo da ZCJ. Tal fato sugere a vigência de um regime

compress¡vo de direção NNE-SSW, poster¡or ao granito e sua exumaçäo e

anterior à deposição permocarbonífera e, portanto, não registrado nas rochas

do Grupo ltararé na região de ltu.

Nas rochas permocarboníferas do Grupo ltararé da reg¡ão de ltu foram

observadas pelo menos seis diferentes gerações de falhas, todas rúpteis e pós-

sedimentares, As quatro primeiras, de caráter normal, apresentam,

sucessivamente, direções de distensão: A) NNE-SSW a NE-SW; B) NE-SW; C)

WSW-ENE; e D) NNW-SSE. Esta sucessão sugere fortemente que tenha

ocorrido rotaçäo horária de o3, mantendo-se o1 na posição vertical, Todas

o.)
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elas são pós-sed¡mentares e, portanto, pós-permocarboníferas, e indicam

distensão ortogonal ou oblíqua à ZCJ na região. Não há registro de intrusões

de rochas básicas, relacionadas ao magmatismo eocretáceo da Formaçäo

Serra Geral nessas esiruturas, as quais são relatìvamente frequentes na região

da Depressão Per¡fér¡ca Paulista. Este fato sugere que as deformaçöes tenham

ocorrido após o Ëocretáceo. Por outro lado, direçöes gerais de distensão NE-

SW, como aquelas registradas peìas famílias A e B, foram reportadas em

rochas neocretáceas dos maciços alcalinos de Cananéia (Riccomini 1995) e

também de Passa Quatro, como registradas no presente trabalho. Dìreções

gerais de distensão NW-SE são reg¡stradas durante a instalação do R/ff

Continental do Sudeste do Brasil, no Eoceno-Olig oceno, e durante o primeiro

evento deformador, a transcorrência sin¡stral de idade miocena (Riccomini

'1989, Riccomini et al. 20O4).

A deformação compressiva, de direção NW-SE, apresenta direção

distinta e sentido de transporte oposto àqueles registrados pelas deformaçöes

g laciotectônicas (e.9. Rocha-Campos et al. 2000) e superfícies estriadas (e.9.

Gesick¡ et a|.2002) do intervalo glacial permocarbonífero da Bacia do Paraná.

Adicionalmente, essa deformaçäo é pelo menos mais jovem do que a familia

de falhas norma¡s C, que já representam um terceiro evento distensivo, pós-

sedimentar. Esta deformação implicaria em deslocamento destral ao longo da

ZCJ, tendo em v¡sta a sua d¡reção NW-SE, sob a Bacia do Paraná, nesta

região. Regionalmente, direção de compressão NW-SE encontraria

correspondência no evento deformador transcorrente destral, de ¡dade

Pleistoceno terminal a Holoceno, do Rift Continental do Sudeste do Brasii

(Riccomini '1989, Riccomini et al, 2004).

A deformação final registrada nas rochas do Grupo ltararé corresponde

à compressão NNE-SSW a N-S, Embora pouco representativa, encontra boa

correspondência com as direçöes de encurtamento mais recentes registradas

na Bacia do Paraná (Riccomini & Assumpção 1999).

Vale ressaltar que, ao menos na região de ltu, as rochas da Bacia do

Paraná (Grupo ltararé) apresentam sucessivas deformações de ordem

tectônica e pós-sedimentares, sem qualquer vínculo com deformaçöes

glaciotectônicas penecontemporâneas à sedimentação, como antes admitido.
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No Maciço Alcalino de Passa Quatro os diques de nefelina microssienito

mostram direções de distensäo segundo NNE-SSW a NE-SW, o que implicaria

em deslocamento transcorrente destral da ZCJ durante suas colocações, no

Neocretáceo, Diques de lamprófiro, por sua vez, são compatíveis com

distensão de direção NW-SE e mostram relaçäo com deslocamento

transcorrente sinistral ao longo do Alinhamento Magmático de Cabo Frio. Esta

observaçäo resolve a incongruência constatada por Chiessi (2004) entre as

direções dos diques de nefelina microssienìto e de fonol¡to com o sentido de

deslocamento esperado ao longo do Alinhamento Magmático de Cabo Frio.

Embora não haja dataçöes para os do¡s tipos de diques assoc¡ados à ZCJ, é

possível que eles registrem uma evoluçäo na rotaçäo dos eixos principais de

esforços, no sentido horário. Essa rotaçäo foi observada em enxames de

diques alcalinos, com idade cretácea, no segmento central do R/f de

Assunção, leste do Paraguai, onde Velázquez et al. (2010) analisou a mudança

nas direçöes prìncipais de diferentes enxames de d¡ques, comparando com

análises petrográf¡cas e relaçöes temporais no campo, estimando o

fracionamento progressivo do magma e a rotação do esforços horìzontal

mínimo. A disponibilidade futura de datações poderá comprovar ou näo esta

hipótese.

No Planalto de Campos do Jordão foram registradas deformaçöes

quaternár¡as em diferentes eventos deformacionais (Hiruma 1999, Modenesi-

Gauttieri et al. 2001, Hiruma ef al. 2001). No presente trabalho constatou-se

que deformaçöes relac¡onadas a uma compressäo de direçäo NW-SE

causaram o embutimento tectônico de depósitos coluviais e horizontes de

paleossolos intercalados, de idade pleistocena tardia. A alternância de quatro

níveis coluviais e de paleossolos sugere que o embut¡mento foi progressivo e

concomitante à geração de espaço, relacionado à atividade tectônica da ZCJ.

Doìs eventos de falhamento ocorreram com intervalo aproximado de 2,000

anos, como indicado por paleossolos de 23.820!.120 e 21 .660l'27 0 anos antes

do presente. É possível que estes eventos estivessem relacionados a sismos.

Esse intervalo é da mesma ordem de grandeza que o previsto para sismos de

magnitude 6 (700 anos) e 7 (7000) anos na região de New Madrid, no centro-

leste dos Estados Unidos (v.9. Wang 2006).

No caso das juntas neotectônicas e depósitos quaternár¡os sobrepostos

à ZCJ, verificou-se que elas foram geradas sob campos de esforços com
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SHmáx ora paralelo, ora ortogonal à ZCJ. Essas variações podem ser

relacionadas à permutação de 01 , normalmente na posiçäo horizontal, para a

posição vert¡cal, por ocasiäo da descarga de esforços e/ou a deformaçöes

controladas por estruturas sintét¡cas e antitéticas da ZCJ. As deformações säo

as ma¡s recentes encontradas ao longo da ZCJ, uma vez que ìnteressam a

depósitos datados de 3.410180 anos A.P. (H¡ruma et al.2OO1). Fato notável é

que essas deformaçöes distribuem-se de forma provavelmente contínua, por

pelo menos 1 0 km ao longo do comprimento da ZCJ, e em diferentes posições

em relaçäo à sua dimensão transversal. Esta foi à única região passível de

estimativa da distribuiçäo e extensão da reativaçäo quaternária ao longo da

Zona de Cisalhamento de Jundiuvira, o que certamente apresenta implicaçöes

para estimativas de magnitude de sismos ocorridos no Holoceno.



CONCLUSOES

Neste lrabalho procurou-se caracterizar dtferentes episódios de

reativação lanerozoica ocorridos ao longo da Zona de Cisalhamento de

Jundiuvira.

A definiçäo do traçado ZCJ foi efetuada com base na compilação de

trabalhos prévios e análise de modelos digita¡s de elevação elaborados a partir

de dados do Shuff/e Radar Topography Mission. Pequenas variaçóes locais

foram verificadas, em funçäo das diferentes escalas de mapeamento, erros

cartográficos ou diferentes interpretações das estruturas superficiais,

possivelmente resultantes do retrabalhamento da megaestrutura.

A análise de modelos digitais de elevaçäo, combinado com mapas de

relevo sombreado, indicou que o traçado escolhido para a execuçäo deste

trabalho, representado pelo mapa geológico do Estado de São Paulo (CPRM

2006), apresenta grande concordância com a expressão geomorfológ¡ca

curvilínea da ZCJ. Nessa análise ficou evidente o progressivo desaparecimento

das feições geomorfológ¡cas associadas à ZCJ (alinhamento de cristas e vales)

sob as rochas sedimentares da Bacia do Paraná, na porção oeste, e uma

aparente continuidade da estrutura para o Estado de Minas Gerais, a leste.

Os levantamentos de campo e a análise de dados preexistentes

permitiram confirmar, nas áreas selecionadas para estudo, a existência de

reativações tectônicas de diferentes idades e reg¡mes tectônicos ao longo da

ZCJ. Foram reconhecidas deformações sin-magmáticas de idade neocretácea

e sin-sed imentares de idade pleistocena. Outras deformações tiveram suas

idades estabelecidas com base em correlaçöes regionais.

As deformaçöes de idade fanerozoica reconhec¡das podem ser assim

sumar¡zadas:

1) distensäo de direçåo NW-SE no Ediacarano-Cambriano,

concomìtante à instalação da Bacia do Pico de ltapeva;

96
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2) transpressäo destral, com encurtamento na direção E-W a WNW-

ESE, verificada na inversäo da Bacia do Pico de ltapeva, de provável idade

ordovicianal

3) regime transcorrente destral, de direção NE-SW, e idade

neocretácea, registrado pela intrusão de diques no Maciço Alcalino de passa

Quatro e, provavelmente, em rochas sedimentares do Grupo ltararé, na reg¡ão

de ltu;

4) distensäo de direção geral NW-SE, também registrada em rochas

sed¡mentares do Grupo ltararé, na região de ltu, e correlacionadas ao evento

de instalação do Rrfr Continental do Sudeste do Brasil, no Eoceno-Oligoceno,

ou ao primeiro evento deformador do rlrt, de transcorrênc¡a sinistral, de jdade

miocenal

5) compressäo de direção NW-SE, em regime transcorrente destral,

registrado por falhas provavelmente cossísmicas do planalto de Campos do

Jordão, de idade Pleistoceno terminal a Holoceno; provável correspondência

com igual direção de compressão, registrada em rochas do Grupo ltararé, na

região de ltu;

6) deformações com SHmáx orientado segundo as direções NE-SW e

NW-SE, de idade holocena, em depósitos coluviais dispostos sobre a ZCJ no

Planalto de Campos do Jordão; as variações de SHmáx estão provavelmente

relacionadas à permutação de o1, normalmente na posição horizontal, para a

posiçäo vertical, por ocasiäo da descarga de esforços e/ou a deformações

controladas por estruturas sintéticas e antitéticas da ZCJ,

No Grupo ltararé fo¡ ainda constatada deformaçäo relacionada à

compressão de direção NNE-SSW a N-S, a qual, embora representada por

uma única falha, mostra correspondência com as direções de encurtamento

mais recentes registradas na Bacia do Paraná (Riccomini & Assumpção 1999).

Outras conclusöes importantes do trabalho referem-se ao fato de que

na região de ltu as deformações encontradas em rochas do Grupo ltararé não

apresentam relaçåo com g laciotectonismo. O reconhecimento da ação da ZCJ

na colocação de diques de rochas alcalinas de direções gerais NW-SE resolve

o aparente paradoxo de sua incompatibilidade com os regimes tectônicos
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vigentes ao longo do Alinhamento Magmático de Cabo Frio durante o

Neocretáceo e Eoceno. No Planalto de Campos do Jordäo, além da

identificação de falhas posstvelmente cossísmicas e com intervalo de

recorrência da ordem de 103 anos, pode ser verificada a provável continuidade

da distribuição dos depósitos coluviais falhados por pelo menos 10 km ao longo

do traçado da ZCJ, com implicaçöes em termos da paleossism icidade regional.

As deformaçöes quaternárias neste planalto estão provavelmente relactonadas

às estruturas sintéticas e antitéticas à ZCJ.

Os resultados obtidos permitiram melhorar sign ificativamente o

conhecimento sobre a evolução fanerozoica da ZCJ, com implicações para as

demais zonas de cisalhamento do sudeste do Brasil. O refinamento desses

dados depende, de um lado, do reconhecimento cje novas ocorrênctas de

rochas datáveis e de estruturas sin-magmáticas e sin-sedimentares e, de outro,

da disponibilidade de dados geocronológ icos.
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