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RESUMO

O Planalto de Campos do Jordäo, situado na porção sudoeste do bloco
principal da Serra da Mantiqueira, apresenta várias evidências de reativaçöes
tectônicas recentes, expressas pela organizaçäo da rede de drenagem e pela
presença de inúmeras feições morfotectônicas.

Análises morfométricas usualmente utilizadas para estudos

da

morfotectônica indicam um nítido controle neotectônico na morfologia do planalto.

Mapas de isovalores de densidade de drenagem, rugosidade de relevo,
gradientes hidráulicos, superfícies de bases e declividade confirmam a
compartimentaçäo em blocos do planalto, delimitados pelos principais frends de
lineamentos. Esta compartimentação coincide, muitas vezes, com os limites de
unidades geossistêmicas estabelecidas para o planalto.

As feições morfotectônicas observadas

- capturas de drenagem,

vales

assimétricos com escarpas retilíneas, facetas triangulares e trapezoidais, vales e
anfiteatros suspensos, shutter ridges e divisores pouco nítidos - eståo associadas

diretamente aos falhamentos recentes. Estes ocorrem principalmente pela
reativaçäo tectônica ao longo de zonas de fraqueza representadas pelas foliaçöes

metamórficas (xistosidade, bandamento

e foliação milonítica) das rochas pré-

cambrianas.

A análise estrutural, em conjunto com os dados sobre a
quaternária, permitiu reconhecer

a superposição de três

sedimentaçäo

regimes de esforços

neotectônicos. O mais antigo (Pleistoceno Superior a Holoceno), corrresponde a

SE, caracterizado por falhas transcorrentes
sinistrais NNW-SSE e dextrais ENE-WSWM/NW-ESE, compatíveis com um
binário transcorrente dextral, de direção E - W. Este regime seria seguido por
um regime compressivo NW

-

outro de extensão E - W a NW-SE, evidenciado por falhas normais de direção NE

- SW. Finalmente, um regime de esforços compressivos de direção E-W a NWSE, definido por juntas neotectônicas subverticais que afetam stone-lines,
depósitos de colúvios

e turfeiras, compatível com o regime atual de

esforços

horizontais máximos, obtidos a partir de dados geofísicos.

Observa-se, portanto, a continuidade - orientaçäo e idade - dos regimes de
esforços identificados em áreas vizinhas, como no Vale do Rio Paraíba do Sul e
na regiäo do Alto de Queluz.

ABSTRACT
The Campos do Jordão Plateau, on the southwestern border of the main block of

the Serra da Mantiqueira presents evidence of recent tectonic reactivations, as
expressed by the organization of the drainage network and the presence of
morphotecton ic features.

Morphometric analyses usually used

in

morphotectonic studies revealed

neotectonic control of the morphology of the plateau. lsovalue maps of drainage density,

relief roughness, hydraulic gradients, isobase surface and slope confirm

the

compartimentalization of the plateau in blocks delimited by the main trend of lineaments.
This compartimentalization coincides with the limits of geosystemic units established for
the plateau.
Morphotectonic features - river captures, assymetric valleys with straight scarps,

triangular and trapezoidal facets, suspended amphitheaters, shutter ridges, indistinct
drainage divides, truncated hill crests - are directly associated with recent faults caused

mainly by tectonic reactivation of zones of weakness represented

by metamorphic

foliation in Precambrian rocks.

Morphostructural analysis
characterization

identification

of the Campos do Jordão Plateau, including

of Quaternary deposits

and brittle tectonic structures, has led to the

of three superposed neotectonic regimes. an initial E-W right-lateral

transcurrent binary with left-lateral movement of NNW-SSE and right-lateral movement

of ENE-WSW ¡/NW-ESE transcurrent faults (Late Pleistocene/Holocene), followed by
E-W extension characterized by normal faults and a final E-WNW-SE compression that

generated neotectonic joints

in

colluvium, organic-rich soils and peat deposits,

compatible with the present-day horizontal maximum stress obtained from geophysical
data.

ïhus, the same pattern and ages of the tectonic regimes identified in neighboring
areas, such as in the Paraíba do Sul Valley and in the area of the Queluz Structural
High, are confirmed for the Campos do Jordão Plateau.
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1.lrurnoouçno
Evidências morfológicas indicam a presença de um tectonismo recente no

Planalto de Campos do Jordäo (MODENESI 1980, 1983, 1988a, 1988b). Na

porção colinosa

e

pouco dissecada do frontäo sudeste do planalto ocorrem

anomalias de drenagem ao longo da Zona de Cisalhamento de Jundiuvira. Na

área do Morro da Pedra do Fogo e do Vale do Ribeirão do Fojo, os anfiteatros
mais recentes inserem-se em facetas trapezoidais ou triangulares esculpidas nos

esporöes laterais de anfiteatros da geração imediatamente anterior (Fig.

1).

RUELLAN (1952), no Guia de Excursão da I Reunião Panamericana de Consulta

sobre Geografìa, já apresentava como hipótese

a subdivisão do planalto

em

pequenos blocos falhados e basculados, separados por depressöes de ångulo de
falha.

Partindo-se dessas evidências morfológicas, o trabalho proposto teve por
finalidade confirmar a presença desse tectonismo recente e, a partir daí, definir e
caracterizar o quadro neotectônico da região do Planalto de Campos do Jordäo -

SP. Pretendeu-se também verificar a continuidade - orientação e idade - dos
regimes de esforços observados em áreas vizinhas, como no Vale do Rio Paraíba

do Sul (RICCOMINI 1989) e na região do Alto Estrutural de Queluz (SALVADOR
1994, SALVADOR & R|CCOM|NI 1995).

Cabe ressaltar a importância dos estudos de neotectônica, principalmente
para fins de ocupação do meio físico e implementaçäo de obras de engenharia de

grande porte. A avaliação da estabilidade geológica de áreas em funçäo do risco

sísmico

é

imprescindível

na implantação de centrais nucleares, gasodutos,

oleodutos, reservatórios de usinas hidrelétricas etc (vide exemplos de casos em
HASUI & MIOTO 1992). O conhecimento da orientação e magnitude do campo de

esforços contemporâneo permite avaliar

modo, inferir

a permeabilidade de fraturas e, deste

o fluxo de fluidos em subsuperfície, sendo importante para a

geologia de petróleo e hidrogeologia, bem como para a construção de locais de
armazenamento subterrâneo de resíduos radioativos (STEWART

&

HANCOCK

1994). Estudos vêm sendo realizados para definir o papel dessa tectônica recente

na deflagração de processos geomorfológicos que podem vir a provoqri üenos
ambientais, tais como movimentos de massa e erosão (HASUI et al. 1995).

400 m
LEGENDA

facetas trapezoidais
facetas triangulares
anfiteatros

l

anfiteatros ll
anfiteatros lll
desníveis em degrau

Figura 1: Esquema morfológico da área do Morro da Pedra do Fogo
(MODENES|
,

1984).

Situado na área de nascentes do divisor de águas entre o Rio Paraíba do
Sul e os rios que desembocam no Rio Paraná, o Planalto de Campos do Jordão
constitui uma das principais áreas remanescentes da Mata Atlântica. A ocupação

vem provocando graves problemas
ambientais, entre os quais os movimentos de massa nas encostas e a erosão
acelerada em áreas desmatadas. O melhor entendimento da evolução
desordenada desse frágil ecossistema

geomorfológica do Planalto de Campos do Jordão trará subsídios técnicos para a

adoção

de medidas

adequadas

de

planejamento territorial

e

preservação

ambiental.

O presente trabalho, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Säo Paulo

-

FAPESP (Processo 96/08239-5) e lnstituto Geológico

SMA, integra o projeto interinstitucional (lnstituto Geológico - SMA

/

-

lnstituto de

-

USP/ lnstituto de Botånica SMA) "Palinologia e evolução
quaternária das cimeiras do Brasil de Sudeste: o Planalto de Campos do Jordão"
Geociências

(PROCESSO SMA no 30.249195) que tem por finalidade obter dados necessários

à reconstituição espacial e temporal da evoluçäo quaternária da paisagem das
cimeiras do Brasil do Sudeste.

2. Locnl¡zRçAo

E

vrAs DE Acesso

O Planalto de Campos do Jordão (1950 - 2050 m) localiza-se na porção
sudoeste do bloco principal da Serra da Mantiqueira - leste de São Paulo e sul de

Minas Gerais.

A área do presente estudo, com cerca de 200

km2, abrange o

frontäo sudeste do Planalto de Campos do Jordão e parte da escarpa da Serra da
Mantiqueira, ambas em terras paulistas, e ocupa parcialmente os municípios de
Campos do Jordäo, Guaratinguetá e Pindamonhangaba (Fig. 2). Corresponde à
região do planalto que apresenta as principais feições morfológicas indicativas de

tectonismo recente,

já descritas na literatura, onde se pode buscar evidências

estruturais e tectônicas com maior probabilidade de êxito.
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Da Cidade de São Paulo, o acesso rodoviário principal à área de estudo é

feito pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) até a altura do Município de
Taubaté (marco quilométrico do km 310), seguindo-se daí, pela Rodovia Floriano

Rodrigues Pinheiro (SP-123) até

a

O

Cidade de Campos do Jordão.

trajeto

totaliza aproximadamente 190 km. Acesso alternativo pode ser feito pela Rodovia

Airton Senna (SP-70), seguindo-se posteriormente pela Rodovia Carvalho Pinto
(SP-75) até a entrada da rodovia SP-123.

Os acessos dentro da area de estudo são realizados em

estradas

pavimentadas e de terra.

3. Mnrenr¡rs

Para

o

desenvolvimento

da pesquisa foram

utilizados

os

seguintes

materiais:

- Cartas topográficas na escala 1.50.000 do IBGE: Delfim Moreira (1971) e
Campos do Jordäo (1971);

- Cartas topográficas na escala 1:10.000 do Plano Cartográfico do Estado

de Säo Paulo (1978): Córrego dos Marmelos, Bairro Pedra Mármore,

Pedra

Chorona, Córrego do Homem Morto, Rio Casquilho, Córrego Galvão, Campos do
Jordão ll, Córrego Canjarana e Bairro Gameral;

- Fotos aéreas na escala 1 :60.000 da Missão AST-10-USAF (1964-1967):
- Faixa 81C: fotos 54.575 a 54.578;
- Faixa 828'. fotos 68.028 a 68.031;

- Faixa 80G: fotos 67.867 a 67.87O;

-

Fotos aéreas

Aerofotogrametria S/A

na escala 1:25.000 do

- Secretaria da Agricultura /

(1e71-1e73);

- Faixa 2581: fotos 50.313 a 50.319;
- Faixa 258N: fotos 50.377 a 50.382'
- Faixa 2591: fotos 45.982 a 45.977;
- Faixa 259J'. fotos 44.436 a 44.429;
- Faixa 2601: fotos 45.965 a 45.971;

levantamento

da

VASP

lnstituto Brasileiro do Café

- Faixa 260J: fotos 44.385 a 44.392',

- Faixa 261J'. fotos 45.898 a 45.904;

- lmagem de satélite na escala 1:250.000 TM - Landsat 5, Banda 4, obtida
em 2OlO7l94, azimute

47o ,

elevação solar

30o;

- lmagens de satélite na escala 1 .100.000 TM - Landsat 5, Banda 4, obtidas

em 20107194, azimule 47o, elevaçäo solar 30o e 11109190, azimute 59o, elevaçäo
solar 42o;

-

lmagem de radar na escala 1:250.000.

Programas de computador utilizados:
- AUTOCAD (Autodesk): entrada de dados georeferenciados;

- SURFER (Golden Software): geraçäo de mapas de isovalores;

- lDRlsl (Clark University).

cruzamento de mapas temáticos e correlaçäo

de parâmetros morfométricos;

- ROCKWARE UTILITIES (Rockware) e QUICKPLOT (D. van Everdingen &
J. van GOOL 1990): elaboração de estereogramas de estruturas rúpteis;

- ROSAC (lPT): diagrama de rosáceas para análise de fotolineamentos;
- TRADE (CAMPANHA ef a/. 1996): análise estrutural (método gráfico de
ANGELTER & MECHLER 1977).

4. MÉroDos

Os métodos combinam análises estruturais e morfotectônicas. As técnicas

o estudo da morfotectônica compreendem trabalhos de campo,
interpretação de produtos de sensores remotos (fotos aéreas e imagens de
satélite) e a leitura detalhada de cartas topográficas, em diferentes escalas
utilizadas para

(DOORNKAMP 1986, PANIZZA & CASTALDINI 1987).

4.1 Fotointerpretação

A

identificação

eo

mapeamento de feições morfológicas indicativas de

tectonismo recente, tais como capturas de drenagem, vales assimétricos com

escarpas retilíneas, facetas triangulares

e

trapezoidais, vales

e

anfiteatros

suspensos, shutter ridges, entre outras, foram efetuados a partir da análise de

e

A fotointerpretação permitiu,
ainda, o reconhecimento de áreas de ocorrência de depósitos quaternários
(alúvios, colúvios etc). Essas informaçöes foram agrupadas no mapa
fotografias aéreas (escalas 1:25.000

1:60.000).

morfotectônico (Anexo 2).

A interpretação de imagens de satélite (escalas 1:100.000 e 1:250.000) e
de radar (escala 1:250.000) permitiu a extração de fotolineamentos, conforme
metodologia adotada nos trabalhos de LIU (1987) e RICCOMINI & CRÓSTA
(1988). A partir do modelo de elevaçäo digital foram gerados mapas de
sombreamento de relevo com diferentes azimutes e "elevações solares", que
permitiram maior refinamento na extração de lineamentos.

4.2 Técnicas de geoprocessamento
Técnicas de geoprocessamento foram utilizadas no presente trabalho com

o intuito de subsidiar os estudos de morfotectônica, a partir da geração de cartas
temáticas, aquisiçäo de parâmetros morfométricos

e cruzamento de dados

em

Sistema de lnformação Geográfica.

O modelo de elevação digital, gerado a partir da digitalizaçäo de curvas de

e pontos cotados das cartas topográficas Campos do Jordäo e Delfim
Moreira - escala 1:50.000 (IBGE), constituiu a base para confecçäo de cartas
temáticas e perfis morfológicos. O intervalo utilizado para a digitalização das
nível

curvas de nível variou conforme a declividade do terreno (de 20 em 20 m nas
áreas mais planas e de 100 em 100 m nas áreas mais rugosas). A interpolação
dos dados para a geração do modelo de elevação digital foi feita no programa
SURFER.

Cabe ressaltar que a aplicaçäo de técnicas de geoprocessamento vem

sendo progressivamente utilizada em estudos de morfotectônica
DEFFONTAINES 1990, RILEY & MOORE 1993).

(cf

4.3 Análise cartogrâÍica e morfométrica

O mapa hipsométrico foi elaborado a partir do modelo de elevaçäo digital,
com classes definidas de 100 em 100m, visando ilustrar a variação topográfica na
área de estudo.

Métodos morfométricos foram empregados para a identificação preliminar
de áreas anômalas/descontinuidades com grande probabilidade de ocorrência de

registros de depósitos recentes
1989, ZUCHIEWICZ

1991

e

estruturas neotectônicas (DEFFONTAINES

, ZUCHIEWICZ & OAKS Jr. 1993). No Brasil, os

métodos de superfícies de bases e de gradientes hidráulicos vêm sendo utilizados
com sucesso na análise neotectônica (RODR¡GUEZ 1993, HIRUMA & PONçANO
1994, SALVADOR & R|CCOM|Nt 1995).

Cabe ressaltar que as análises morfométricas foram realizadas a partir de

cartas topográficas, que podem apresentar imperfeiçöes devido

aos

procedimentos de harmonizaçäo impostos pelo cartógrafo ao traçado das curvas

de nível, como aquelas decorrentes da própria restituição das fotos

aéreas

(PONçANO et at. 1e89).

Para

a

elaboração dos mapas morfométricos utilizou-se critérios de

hierarquização de rede de drenagem propostos por STRAHLER (1952).

Os mapas de superfícies de bases, gradientes hidráulicos e densidade de
drenagem foram elaborados a partir de cartas topográficas na escala 1:10.000,

enquanto que os mapas de declividade, hipsométrico, rugosidade de relevo e
orientação de vertentes, a partir do modelo de elevaçäo digital.

O mapa de superfícies de bases (FILOSOFOV 1960 apud JAIN 1984,
GOLTS & ROSENTHAL 1993) possibilita visualizar contrastes acentuados no
padrão de relevo de uma area, os quais podem indicar movimentaçöes recentes.

Adotou-se os seguintes procedimentos para sua confecçäo: a) hierarquizaçäo da

rede de drenagem; b) obtenção dos pontos de intersecção dos canais de
drenagem de 2a ordem com as curvas de nível; c) geraçäo de mapa de
isovalores.

O mapa de gradientes hidráulicos, conforme a proposiçäo de RODRIGUEZ
(1993), permite separar blocos com características hidráulicas distintas, numa

tentativa

de

correlacioná-los

com lineamentos estruturais. Os

seguintes

procedimentos foram adotados para sua confecção: a) hierarquização da rede de

drenagem; b) obtenção do gradiente hidráulico para cada drenagem de 2a ordem,

a partir da razâo da diferença altimétrica entre a cabeceira e a foz de cada
drenagem com o comprimento em planta do canal; os valores obtidos foram
atribuídos à porção média das drenagens; c) geração de mapa de isovalores.

O

mapa de densidade de drenagem (HORTON 1945)

foi

elaborado

conforme metodologia utilizada por HIRUMA & PONçANO (1994) e permitiu a
individualizaçáo de áreas anômalas de alta ou baixa densidade de drenagem, que

podem estar refletindo um controle tectonico. Para a aquisiçäo de dados para a

do mapa de densidade de drenagem (HORTON 1945) foram
estabelecidas duas malhas quadráticas de amostragem compostas
elaboraçäo

respectivamente por células de 500 X 500m e de 1000 X 1000m. A densidade de

drenagem foi obtida para cada célula

a partir da razão entre a somatória

do

comprimento total da rede de drenagem e sua área (constante = O,25 t<m2¡ 1fig.
3). O mapa de isovalores foi elaborado no programa SURFER.

O mapa de densidade de lineamentos foi elaborado seguindo os mesmos

do mapa de densidade de drenagem, no entanto, com malha
quadrática de 500 X 500 m, Nesta análise, foram utilizados os lineamentos
procedimentos

extraídos das imagens de satélite e dos mapas de sombreamento de relevo.

O

parâmetro rugosidade

do relevo vem sendo empregado para

caracterizaçäo morfométrica de terrenos cársticos (DAY 1979, HOBSON 1972,
FERRARI et al. 1997). Este trabalho pretendeu verificar, pela comparação com

mapas morfotectônicos,

a relação entre a rugosidade do relevo e eventos

de

deformaçäo tectônica recente. Para a aquisição dos dados, estabeleceu-se uma

de 1 X 1 km. A rugosidade foi
obtida para cada célula a partir da relação entre área real e área planar (Fig. 4).
Deste modo, valores próximos à unidade indicam áreas de relevo muito plano,
enquanto que valores maiores, áreas de relevo mais acidentado. O mapa de
malha de amostragem com células quadráticas

isovalores foi gerado no programa SURFER.

O mapa de orientação de vertentes, obtido a partir do modelo de elevação
digital, fornece para cada ponto do grid a direçäo do maior declive, em azimute (0o

para norte, 90o para leste). Em outras palavras, refere-se

à

direção de

escoamento de água em uma superfície, ou ainda, ao ângulo que é exatamente
perpendicular às linhas de contorno da superfície.

METODO PARA OBTENçAO DA DENSIDADE DE DRENAGEM
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Figura 3: Método para obtençäo da densidade de drenagem.
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Figura 4: Método para obtenção da rugosidade do relevo.

Para verificar a existência de correlação entre os pai-åmetros nroffoniétricos

foi empregaclo o modelo de regressão linear. Neste procedimento, as imagens de

cada variável foram reclassificadas para um mesmo número de classes no
programa lDRlSl.
4.4 Trabalhos de campo

A análise conjunta clas informações obtidas nos mapas moifométricos, de
lineamentos e de feiçöes morfotectônicas permitiu a seleção de áreas com maior

probabilidade

de ocorrência de estruturas tectônicas para a realização

dos

trabalhos de campo.

Os trabaihos de campo permitiram o reconlreciniento geomorfológico e
geológico, a caracterizaçäo cle seçöes típicas de depósitos recentes, o
levantamento e caracterização das estruturas tectônicas sin e pós-deposicionais

(falhas, estrias e juntas)

e a seleção de locais para coleta de amostras

de

seclimentos potencialmente datáveis.

A caracterização dos depósitos recentes e sua relação com as formas de
relevo baseou-se nos trabalhos de MODENESI (1980, 1983, 1988a, 1988b), que
apresentam uma detalhada descrição da sedimentação quaternária no Planalto

de Campos do Jordão. Ênfase foi dada para a descrição de afloramentos com
depósitos recentes afetados por estruturas tectônicas.

A caracterizaçäo dos principais litotipos e falhamentos antigos teve por
finalidade avaliar o papel da estruturaçäo antiga no controle da atividade
i-reotectonica. As inforrnaçöes forarn conrpiladas rrâ êscâla 1:25.000, a paitir dos
mapeamentos geológicos realizados por IPT (1977), HASUI et al. (1978b),
CAVALCANTE ef al. (1979) e MORAIS et al. (inédito) e complementadas com
dados obtidos em campo.

o

sentido de movimento das falhas foranr utilizados
indicadores cinemáticos (PETIT 1987, ANGELIER 1994, DOBLAS et al. 1997),
Para estabelecer

tais como a presença de crescimento mineral, marcas de objeto, dobras de
arrasto, entre outros. A caracterizaçâo de sistemas de juntas baseou-se nos
trabalhos de HANCOCK & ENGELDER (1989), DUNNE & HANCOCK (1994) e
CAPUTO (1ees).

t2

4.5 Trabalhos de laboratório

Foram coletadas amostras das seções mais representativas de
sedimentaçäo quaternária afetadas por estruturas tectonicas. Estas amostras
foram encaminhadas aos laboratórios da Beta Analytic Inc. (EUA) para datação
C.¿.

4.6 Tratamento de dados estruturais

O tratamento e análise das falhas foram efetuados a partir de métodos
gráficos (ANGELIER & MECHLER 1977, ANGELIER 1994) com a finalidade de se
estabelecer os campos de esforços (Fig. 5).
A análise de famílias de juntas para estabelecimento do regime de esforços

baseou-se nos trabalhos

de HANCOCK & ENGELDER (1989) e DUNNE

&

HANCOCK (1994) (Fig. 6). Essas técnicas já foram utilizadas no Brasil na região

do Alto de Queluz (SALVADOR & RICCOMINI 1995)

e na Bacia Bauru

(RrccoMrNr 1997).
Para a análise das falhas relacionadas à tectônica transcorrente em níveis

crustais rasos, adotou-se

o

esquema proposto para cisalhamento simples,

conforme ZALÁN (1986) (Fig. 7).

As relações entre estruturas rúpteis, depósitos quaternários e

feições

geomorfológicas permitiram a elaboração de um quadro evolutivo relacionando o
tectonismo e a sedimentação recente na área de estudo. A integração final dos

estudos neotectônicos

e geomorfológicos torna-se

compreensão da evolução da paisagem no Planalto

de

essencial para

a

melhor

Campos do Jordão.

l3

Figura 5: Método dos diedros retos (ANGELIER & MECHLER 1977).

f)

'-lt-":
/l o"
Figura 6: Classificação de sistemas de juntas neotectônicas. (a) padrão simples de juntas de
extensão verticais sistemáticas (linhas grossas) ligadas por juntas não-sistemáticas
(linhas finas); (b) espectro de juntas sistemáticas (linhas grossas) compreendendo
fraturas de eitensão verticais e fraturas conjugadas de alto mergulho formando ângulos
diedrais inferiores a 45o;juntas näo-sistemáticas (linhas finas) ligam juntas sistemáticas;
(c) espectro de juntas sistemáticas (linhas grossas) compreendendo fraturas de
extensão verticaise fraturas conjugadas verticais formando ângulos diedrais inferiores a
45o; juntas näo-sistemáticas (linhas finas) ligam juntas sistemáticas (HANCOCK &
ENGELDER 1e89).
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5. PLANALTo

DE

Cnmpos oo JonoÃo: AspEcros GEomoRrolÓclcos e oeolÓclcos

5.1 Aspectos geomorfológicos

O Planalto de Campos do Jordäo constitui a superfície cimeira do Brasil de

sudeste (AB'SÁBER

& BERNARDES

1958), compondo os altos blocos de

planaltos cristalinos definidos por AB'SÁBER (1956), com altitudes superiores a
2000 m, juntamente com o Planalto da Bocaina.

Na regiäo do Planalto de Campos do Jordão DE MARTONNE (1943)
reconheceu a "superfície dos Campos", que considerou mais antiga que a
"superfície das cristas médias", de provável idade paleogênica. FREITAS (1951)

considera que se tratam da mesma superfície, deformada

e erguida a

vários

níveis, fato com o qual ALMEIDA (1964) concorda.
Conforme MODENESI (1988a,b) a altitude do planalto sofre um decréscimo
de 6 a 7 m por km de sudeste (2050 m) em direção ao norte e noroeste (1850 m).

Entre o divisor da Mantiqueira (1900 -2OO7m) e o Vale do Rio Sapucaí (1573m
em Vila Capivari), a autora identifica três níveis topográficos que se sucedem em
altitudes de 1800 - 1820 m, 1710 - 1740 m e 1640 -1660 m.

A

subdivisão geomorfológica de ALMEIDA (1964) inclui

o Planalto de

Campos do Jordão como zona da Província Geomorfológica do Planalto Atlåntico,

definindo-o como um "planalto tectonicamente elevado, de estrutura cristalina
complexa, maturamente dissecado a partir de uma superfície de aplainamento
que nivela seus cimos a cerca de 2000 m de altitude". PONçANO et al. (1981)
considera

o planalto como uma subdivisão da Zona do Planalto do Alto

Rio

Grande, dentro da Província do Planalto Atlântico, juntamente com o Planalto de
Santo Antonio do Pinhal, a Serrania do Alto Sapucaí e o Planalto de Caldas, que

corresponderiam a setores de planalto maturamente dissecados e tectonicamente
elevados, separados por regiöes serranas.

Os limites do planalto são essencialmente tectônicos (HASUI et al.'1978b,
MODENESI 1988a); é limitado por duas grandes falhas transcorrentes de direção
NE e idade pré-cambriana a paleozóica inferior: a Falha de Jundiuvira (HASUI ef

al.

1978b), próxima da escarpa da Mantiqueira,

e a Falha do Paiol

Grande

(HASUI et at. 1978b) ou de São Bento do Sapucaí (CAVALCANTE et al.1979), no
seu flanco norte.
l5

A drenagem do planalto, tributária do Rio Grande através da Alta Bacia do

Rio Sapucaí, apresenta-se perfeitamente hierarquizada (ALMEIDA 1964). Os
principais coletores do planalto - como o Sapucaí-Mirim - apresentam traçados
quase normais às estruturas regionais, fluindo de sul para norte, enquanto que a
drenagem de menor hierarquia é essencialmente subseqüente, concordante com
os principais lineamentos estruturais de direção ENE.

A influência da tectônica no Planalto de Campos do Jordão já há

longo

tempo vem sendo discutida por diversos autores (FREITAS 1951, RUELLAN
1952, ALMEIDA 1964 e mais recentemente por MODENESI 1980, 1983, 1988a,
1988b). RUELLAN (1952) sustentava a hipótese da subdivisão do planalto em
pequenos blocos falhados e basculados, separados por depressöes de ângulo de
falha. MODENESI (1980, 1983, 1988a, 1988b) distingue várias feiçöes indicativas

de tectonismo recente como capturas de drenagem ao longo da Zona

de

Cisalhamento de Jundiuvira, facetas triangulares e trapezoidais na área do Morro
da Pedra de Fogo e no Vale do Ribeirão do Fojo, entre outras.
SAADI (1991) ao tratar da morfogênese da margem sul do cráton do Säo
Francisco e a Bacia do Alto Rio Grande caracteriza o compartimento dos blocos

da Serra da Mantiqueira pelo agrupamento de serras alongadas em direção
principal SSW-NNE. Esses relevos apresentam invariavelmente uma dissimetria
marcada, com a face exposta a sudeste ou sudoeste sempre mais íngreme e
desnuda. Os basculamentos dos blocos tectônicos para noroeste ou nordeste
constituem a tônica principal dessa morfologia.

Estudos geomorfológicos de detalhe no Planalto de Campos do Jordão
foram efetuados por MODENESI (1980, 1983, 1988a, 1988b). Segundo a autora,

a evoluçäo quaternária nas áreas de cimeira do planalto resultou em um sistema

de paisagem tropical adaptado às condíçöes de clima de altitude - os altos
campos. A distribuição da vegetação caracteriza-se por um típico mosaico de
mata e campo. Campos recobrem os topos dos interflúvios e o setor convexo das

o setor retilíneo inferior das vertentes convexas, as
retilíneas e os anfiteatros de erosão. São reconhecidos dois

vertentes; mata ocupa

vertentes

geossistemas no Planalto de Campos do Jordäo que compõem unidades de
paisagem fisionomicamente heterogêneas: o geossrsfema dos altos campos e o
geossrsfema serrano (Fig. 8).
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Figura 8: Campos do Jordão: unidades de paisagem (modificado de MODENESI 1984).

nos dois

geossistemas estão associadas
principalmente a variações litológicas e ao grau de dissecação do relevo. No

Variações observadas

geossisfema dos altos campos tais variações permitem a individualização em três
unidades: campos do Jordão, campos do Serrano e campos de Säo Francisco.
Nos campos do Jordão e do Serrano predominam respectivamente, granitóides e

migmatitos

de estrutura porfiroblástica, portanto rochas maciças ou

com

xistosidade pouco marcada. Os campos de São Francisco, situados nas porções
mais elevadas da borda sudeste do planalto (acima de 1900 m), caracterizam-se

pelo relevo com baixa amplitude topográfica (4O a 50 m), mamelonizaçáo
generalizada das vertentes e maior heterogeneidade litológica, representada por
biotita-gnaisses, xistos, quartzitos e migmatitos de estruturas estromática e
porfiroblástica. O geossrsfema serrano desenvolve-se sobre gnaisses, migmatitos,
granitóides, xistos e quartzitos e restringe-se às áreas profundamente dissecadas

pelos ribeirões dos Marmelos, Jacu e Coxim, que se encontram recobertas pela
mata.

5.2 Aspectos geológicos

O Planalto de Campos do Jordão está inserido na Regiåo de Dobramentos
Sudeste (ALMEIDA et al. 1976) incluindo rochas geradas no Ciclo Brasiliano

e,

em parte, rochas recicladas resultantes do retrabalhamento de rochas mais
antigas. O modelo geotectônico proposto por CAMPOS NETO & FIGUEIREDO
(1995) para o sudeste brasileiro distingue dois eventos orogênicos principais de
idade Neoproterozóica a Eopaleozoica, que resultaram em microplacas e estágios

colisionais separados por grande volume de rochas plutônicas. Esses eventos

foram denominados de Orogênese "Brasiliana

l' e Orogênese Rio Doce. A

evolução da Orogênese "Brasiliana l" na microplaca Apiaí-Guaxupé, na regíão do

Planalto de Campos do Jordão, gerou os terrenos exóticos
Empurräo de Socorro

-

da

Nappe de

Guaxupé, composta por unidades infracrustais e fatias

(s/ices) supracrustais de alto grau e seqüências supracrustais de baixo grau do

Cinturão Apiaí. Também ocorrem granitóides cálcio-alcalinos sin-orogênicos
relacionados à subducção.
O mapeamento geológico de maior detalhe da parte paulista do Planalto de
l8

foi realizado na escala 1:100.000, no åmbito do projeto
"Geologia da Região Administrativa 3 do Estado de São Paulo" (lPT 1977),
Campos do Jordão

posteriormente publicado na escala 1:250.000, no boletim "Geologia da Regíão
Administrativa 3 (Vale do Paraíba) e parte da Regiäo Administrativa 2 (Litoral) do
Estado de São Paulo" (HASUI et al. 1978b). Na escala 1:250.000 foi elaborado o

mapa geológico do "Projeto Sapucaí
(CAVALCANTE

et al. 1979),

- Estado de Minas Gerais e Såo Paulo"

posteriormente modificado por MORAIS

et

al.

(inédito) compreendendo todo o planalto. As figuras 9, 10 e 11 ilustram a geologia

da área de estudo, segundo cada autor.

Os mapas geológicos divergem quanto à subdivisão das

unidades

estratigráficas pré-cambrianas e à nomenclatura utilizada para a designação das

rochas metamórficas de alto grau. Tais modificaçöes vêm

se

sucedendo

concomitantemente aos avanços dos conhecimentos à luz da teoria de tectônica
de placas, com maior volume de dados geofísicos e geocronológicos.
A estruturaçåo regional de direçåo NE é dada pelas zonas de cisalhamento

e foliaçöes metamórficas das rochas pré-cambrianas. Duas falhas transcorrentes
de importância atravessam a área: a Falha de Jundiuvira, na borda do Planalto de
Campos do Jordão, próxima

à escarpa da Serra da Mantiqueira, e a Falha do

Buquira, já no sopé da Mantiqueira.

Conforme

o

mapeamento geológico efetuado por HASUI et al. (1978b),

afloram na área de estudo rochas de idade proterozóica representadas por
granitóides (sintectônicos para-autóctones)

e migmatitos,

micaxistos, quartzo-

micaxistos e metaconglomerados atribuídos ao Grupo Açungui.

Ao norte da Falha de Jundiuvira afloram rochas gnáissicas e migmatÍticas

do Complexo Paraíba do Sul, de idade Proterozóica lnferior (BISTRICHI ef
1981),

a/.

e uma pequena bacia sedimentar de idade neoproterozóicalc,ambriana,

englobando metassedimentos da Formação Pico do ltapeva (CAVALCANTE et al.
1979, JULIANI et al. 1990). A Bacia do Pico de ltapeva representa uma bacia do

tipo

pull-apart originada

na Zona de

Cisalhamento

de

Jundiuvira por

deslocamento sinistral (RICCOMINI 1993). Ao sul da Zona de Cisalhamento de

Jundiuvira ocorrem rochas do Grupo Açungui (Proterozóico Superior),
predominantemente xistos (Complexo Pilar) e migmatitos (Complexo Embu).
Também são identificados granitos sintectônicos, sob a forma de corpos
alongados, segundo o trend regional das foliaçöes.
l9
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Figura 9: Geologia da área de estudo (simptificado de HASUT et at. 1978b).
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Figura 11 : Mapa geológico da área de estudo, extraído de MORAIS ef a/. (inédito), escala
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A região, a

partir do Jurássico Superior, foi submetida a fenômenos
relacionados com a Reativação Wealdeniana (ALMEIDA 1967), melhor
caracterizada como evento Sul-Atlantiano (SCHOBBENHAUS ef a/. 1984), que

culminaram,

no Cretáceo lnferior, com a abertura do Oceano Atlântico

Sul.

Movimentos verticais opostos - descendentes na Bacia de Santos e ascendentes
na regiäo continental vizinha (ALMEIDA 1967, ASMUS & FERRARI 1978), teriam

importantes efeitos

na porção continental. Durante

o Paleógeno (Eoceno-

Oligoceno) a reativação normal de antigas zonas de cisalhamento originaram uma

importante feição tectônica:

o

Rift Continental do Sudeste do Brasil

-

RCSB -

(RICCOMINI 1989), anteriormente denominado de Sistema de Riffs da Serra do

Mar por ALMEIDA (1976). Corresponde a uma feição tectônica desenvolvida
como uma depressão alongada de direçäo ENE, compreendendo cinco bacias
principais de idade cenozóica - Curitiba (PR), São Paulo (SP), Taubaté (SP),
Resende (RJ) e Volta Redonda (RJ). Esta feição desenvolve-se paralelamente à

linha de costa, entre as cidades de Curitiba (PR) e Niterói (RJ) Outras
depressões, de menores dimensões, também estão incluídas neste contexto:
bacias de ltaboraí e Barra de São João (RJ) e os grábens de Sete Barras (SP) e
da Guanabara (RJ). A figura 12 situa o RCSB em relação às superfícies cimeiras

do Brasil de sudeste e ao contexto geológico regional. A evolução tectonoestratigráfica desse sistema foi detalhada por diversos autores (HASUI et at.
1978a, MELO et al. 1985, RICCOMINI 1989, RICCOMINI & COIMBRA 1992,
MANCINI 1995, SALVADOR & RICCOMINI 1995). A sedimentaçäo quaternária no
RCSB tem sido detalhada na porção adjacente às bacias de Resende e Volta
Redonda, na região de Bananal, SP (MOURA & MEIS 1986, MOURA & MELLO

1991). Na porçäo leste do Estado de São Paulo,

a

evoluçäo dessa feiçåo

tectônica resultou na configuração atual do relevo, representada pelas Senas do
Mar e Mantiqueira, como feiçöes soerguidas e a Bacia de Taubaté, como feição

abatida. Alçamentos

de

provável idade miocênica/pré-pleistocênica teriam
acentuado a diferença altimétrica entre os compartimentos e elevado o Planalto
de Campos do Jordão a mais de 2000 m (ALMEIDA 1976).

23

I

440W

r)/
de
Jane¡ro

480

'l

[H

W

LEGENDA
I

Cimeiras do Brasil de Sudeste:
| - llatia¡a
ll - Campos do Jordåo
lll - Bocaina
lV - Ribeiräo do Fundo
Zonas de cisalhamento
A4
l,/ I (Ciclo Brasiltano/Pan-Africano)

f]

m
re

E:f

II

r.u"""mento

pré-cambriano

Sed¡mentos paleozóicos e
mesozóicos da Bacie do Perená

Rochas vulcânicas da
Formação Serra Geral
Bacias sedimentares do Rrñ
Contrnental do Sudeste do Brasil

Figura 12: As cimeiras do Brasil de Sudeste e o RirT Continental do Sudeste do Brasil
no contexto geológico regional (modificado de MELO et al. 1985).

24

No modelo tectônico do Rift Continental do Sudeste do Brasil, proposto por
RICCOMINI (1989), o autor reconhece 4 fases tectônicas (Fig. 13): a) extensional
NNW-SSE inicial - Paleógeno; b) transcorrência sinistral - Neógeno (Mioceno?); c)

transcorrência dextral

-

Pleistoceno Superior;

d)

extensional NW(WNW) -

SE(ESE) final - Holoceno. As duas fases de transcorrência seriam explicadas por

mecanismos de extensão

e compressão desencadeados pelo balanço entre a

deriva para oeste da Placa Sul-Americana e a subducção a oeste. O sentido da
transcorrência (dextral/sinistral) seria indicado a partir da posição do pólo de
rotação e direção de deslocamento da placa em relação às descontinuidades pré-

existentes. Os esforços trativos ocorreriam quando o processo de subducção
predominasse sobre a abertura, enquanto que os compressívos, no caso oposto

(Fis

14)

O modelo de evolução tectônica cenozóica para a região de Minas Gerais
proposto por SAADI (1991) compreende dois eventos tectônicos principais: o
primeiro no Eoceno-Oligoceno, responsável pela geração do sistema de rrls e o
segundo, entre o final do Mioceno e o Plioceno, de caráter compressivo, com

esforços horizontais de direção média NW-SE. As atividades cenozóicas na
região do RCSB e em bacias vizinhas estariam associadas à zona de fraqueza
crustal por ele denominada Descontinuidade Crustal do Paraíba do Sul (DCPS).

Atualmente, conforme mecanismos focais de terremotos e outras fontes, a
região do RCSB estaria em condiçöes compressivas (ASSUMPçÃO 1992) (Fig.
15). A evidência geológica de uma fase compressiva E-W, na regiåo do Vale do

Rio Paraíba do Sul, foi inicialmente apontada por RlccoMlNl (19g9) e,
posteriormente, verificada por SALVADOR (1994), a partir da observação de
falhas e famílias conjugadas de juntas de direçöes NE a ENE e NW a WNW
afetando depósitos coluviaís, colúvío-aluviais e aluviais de idade holocênica.
Do ponto de vista da sismicidade, o Planalto de Campos do Jordão está
compreendido na zona Sismogênica de Cunha (MloTo 1993, lpT 19g9), que

engloba partes das províncias Mantiqueira
alguns sismos com magnitude

e Margem Continental, possuindo
em torno de 4 M6, além dos induzidos pelas

barragens-reservatórios de Paraibuna-Paraitinga (Fig. 16). O epicentro do sismo
de Cunha (1967, M¡=4,1), que empresta o nome à zona, situa-se praticamente no
traço da descontinuidade de Ubatuba.
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Figura 13: Evolução do regime de esforços no Rrñ Continental do Sudeste do Brasil (RICCOMINI 1989).
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Figura 15: Orientações dos esforços horizontais máximos (SHmáx) na América do Sul
(Fontes. FM = mecan¡smos focais, GF = falhas geológicas, BO = breakoufs, lS
= medidas in situ,ASSUMPçAO t992).
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5.3 A sobrelevação da Serra da Mantiqueira

A geração do RCSB teria resultado de três pulsações tectônicas principais

ocorridas durante

o

Campaniano/Paleoceno, Oligoceno/Mioceno e

Plioceno/Quaternário (ALMEIDA 1976). A última pulsação seria responsável pela

acentuação dos deslocamentos verticais ao longo dos rffs, entulhamento das

bacias, acentuação do basculamento dos testemunhos da Superfície Japi e
dissecaçäo erosiva importante, tanto das vertentes meridional da Serra do Mar e
setentrional da Mantiqueira, quanto da borda sudoeste da Bacia do Paraná.
Conforme ALMEIDA (1976), o desnível entre a superfície de erosäo que

nivela as montanhas das Serras da Mantiqueira

e da Bocaina e a base dos

sedimentos que preenche parcialmente a depressão é de 1900 m. SAADI (1993)
considera que parte do rejeito total atual da falha principal do Rift continental deva

ser atribuída ao Pleistoceno, uma vez que em "toda a Serra da Mantiqueira
mineira são comuns os vales quaternários suspensos e as deformações
tectônicas em terraços fluviais". Lateritas aluminoferruginosas encontradas acima

de 1800 m e restos de latossolos retrabalhados das vertentes do nível topográfico
de 1800

-

1820 m indicam, segundo MODENESI (1984), resquícios de um manto

ferralítico, provavelmente formado sob condiçöes e processos vigentes anteriores
à acentuaçáo do soerguimento do planalto.

A explicação para o mecanismo de formaçåo de rñs e da topografia dos

rift ainda apresenta algumas controvérsias. A idéia predominante para
estas feições tectônicas era de que sua origem estivesse associada
principalmente a processos termais. Segundo WEISSEL & KARNER (1989) a

flancos de

topografia elevada observada ao longo de diversas margens passivas dos
continentes do Gondvana (como por exemplo, a Serra do Mar - Sudeste do Brasil)
sugere que o soerguimento dos flancos de rift permaneceria constante por um
longo período de tempo. No entanto, os autores ressaltam que qualquer suporte
termal responsável pelo soerguimento teria sido dissipado há muito tempo, uma

vez que a extensão cessaria nestas margens no fim do Jurássico ou inÍcio do
Cretáceo. A formação de rirls e o soerguimento de seus flancos poderiam ser
explicados pela reaçåo isostática

da litosfera, em decorrência de seu

alívio

mecânico (unloading) em regime extensional (WEISSEL & KARNER 1989,
KARNER & DRISCOLL 1993).

ALMEIDA & CARNEIRO (1998) consideram que as escarpas da Serra do

Mar teriam se desenvolvido bem mais a leste da posiçäo geográfica atual. A
mudança de posição seria causada pelo recuo erosivo diferencial, de sudeste

a

partir da falha situada na atual plataforma continental,
condicionado pelas estruturas e unidades litológicas pré-cambrianas.
FERNANDES (1993) considera que a formaçäo do RCSB estaria relacionada a
um mecanismo de Colapso Extensional da Serra do Mar. O desconfinamento
lateral da escarpa da serra, causada pelo seu recuo erosional em direçåo ao
continente, provocaria a reativação de estruturas do embasamento cristalino e o

para noroeste,

colapso extensional de blocos crustais, originando o sistema de riñs.

6.

Coruce¡ros

E

FoNTES

DE

EUDÊNcIA GEoMoRFoLócrcos ApucADos À

rueorecrôuc¡
6.1 Conceitos

O termo neotectônica teria sido introduzido por OBRUCHEV (1948) para
designar "os movimentos tectônicos recentes ocorridos no fim do Terciário e início

do Quaternário, os quais tomaram um papel decisivo na formaçäo da topografia
contemporånea". Desde então,

o

termo sofreu várias modificações, com a

finalidade de melhor estabelecer os mecanismos, em decorrência dos avanços da

teoria da tectônica de placas, e os períodos de manifestaçäo dos eventos
neotectônicos (ANGELIER 1976, VITA-FINZI 1986, MORNER 1978 apud
MÖRNER 1989, PAVLIDES 1989). MORNER (1993) ressalta que, na maioria das
definiçöes sobre neotectônica, não existe uma preocupação para se estabelecer

a

partir do qual os eventos neotectônicos ter-se-iam iniciado
globalmente. Considera entretanto, que os últimos 3 Ma seríam caracterizados

um período,

por uma intensa atividade tectônica, podendo ser atribuído como um "período
neotectônico". Dessa forma,

o conceito de neotectônica näo ficaria restrito

ao

sentido vago de tectônica 'Jovem" ou "potencialmente ativa". Por outro lado, como

bem colocado por SAADI (1991),

o não consenso quanto a esta questão é

compreensível, "na medida em que as várias partes do globo estão submetidas a

estágios diferentes de eventos tectônicos relacionados com a posiçäo de cada
3l

uma no puzzle das placas litosféricas".
O termo neotectônica é aqui definido segundo a Comissäo de Neotectônica

da lnternational Union for Quaternary Research - INQUA (Mörner 1978 apud
Mörner 1989) e refere-se a quaisquer movimentos da Terra ou deformação do
nível de referência geodésico, seus mecanismos, sua origem geológica (quão
antiga possa ser), suas implicações para vários propósitos práticos e suas
extrapolaçöes futuras. Esta definiçäo näo se prende a um período definido de
manifestação dos eventos neotectônícos.

Segundo DOORNKAMP (1986), a neotectônica associa-se freqüentemente
à morfotectônica, que trata das formas de relevo relacíonadas à tectônica recente.

O autor considera que a morfotectônica pode ser subdividida em duas partes
distintas: uma centrada na atividade estrutural resultante

do ajustamento

isostático durante o Quaternário e a outra, mais condizente com a neotectônica
que não é uma resposta aos efeitos isostáticos pós-pleistocênicos.

Embora tenha havido um grande desenvolvimento na área de
morfotectônica nas duas últimas décadas, cabe ressaltar que os trabalhos
pioneiros sobre o assunto datam do início do século, como reportado por
DOORNKAMP (1s86)

O termo Tectonic Geomorphology, comumente utilizado na literatura,
refere-se a uma disciplina que examina a interaçäo da deformação terrestre
vertical e horizontal com os processos erosivos e deposicionais (BULL &
WALLACE 1986). Segundo EMBLETON (1987),

o

termo morfotectônica é

simplesmente uma contração para Tectonic Geomorphology, ou seja, o estudo de
processos e formas relacionadas a qualquer forma de atividade tectônica.

A conceituação dos termos morfotectonico e morfoestrutural muitas vezes
apresenta diferentes significados na literatura científica. A respeito dessa questäo,
considera-se adequada a conceituação utilizada por SAADI (1991). Segundo o

autor, o termo morfoestrutural diz respeito ao "compartimento morfológico cujas
principais características demonstram a existência de um nítido controle exercido
pelo arcabouço litoestrutural. Trata-se portanto, de um controle passivo, exercido

por complexos litológicos envolvidos e delimitados por uma certa arquitetura
tectônica. A elaboração da forma é papel do agente erosivo". Já o termo
morfotectônico seria utilizado apenas quando se verifica que a "elaboração das
formas ou paisagens se processa sob controle tectônico ativo".
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6.2 Fontes de evidência e métodos geomorfológicos aplicados ao
estudo da neotectônica

As fontes de evidência geomorfológica para o estudo da neotectônica
abrangem um período que varia de dezenas a milhares de anos (Fig. 17). Podem

variar de escalas locais, associadas a falhamentos, a regionais, relacionadas a
movi mentos epirogênicos.

Não foi objetivo deste capítulo efetuar uma revisão bibliográfica de todos os

trabalhos na área de morfotectônica, apenas apresentar exemplos de estudos
realizados em diferentes situaçöes geológicas. Pela análise da literatura científica
observa-se que a maior parte dos trabalhos sobre morfotectônica foram realizados
em áreas tectonicamente ativas.

MORISAWA

& HACK (1985) destaca dois fatores que estimularam

os

recentes avanços dos estudos sobre morfotectônica: a teoria da tectônica de

placas

eo

sensoriamento remoto espacial.

O primeiro

permitiu uma nova

perspectiva na morfologia e processos na superfície da Terra enquanto que o

segundo possibilitou, como uma importante ferramenta/técnica, o
desenvolvimento de princípios e técnicas de interpretação para criar modelos

a tectônica global com processos geomórficos de erosäo e

combinando
sedimentaçäo.

Um dos principais problemas na análise morfotectônica,

segundo

VERSTAPPEN (1983), consiste na distinçåo entre movimentos antigos (e formas

associadas)

e

eventos

e /ou formas mais jovens. Um dos critérios para a

identificaçäo de feiçöes neotectônicas verdadeiras, seria

o

reconhecimento da

idade das camadas mais recentes afetadas por estes movimentos; o outro seria o

grau de juventude das formas criadas (escarpas abruptas

e não dissecadas,

facetas bem preservadas, base linear das escarpas, entre outras).

De modo geral, os trabalhos mais recentes sobre morfotectônica e
neotectônica apresentam uma abordagem associada à dinåmica global e säo
subsidiados por dados geofísicos (gravimetria, sismicidade, entre outros). No
Brasil, o refinamento de dados geológicos e geofísicos vem contribuindo para o

melhor conhecimento

da

estruturaçåo regional antiga, essencial para o

entendimento da dinâmica global. Cabe destacar os trabalhos de MIOTO (1990,

1993), que tratam da correlação entre atividade sísmica

e zonas de fraqueza
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crustal, baseando-se em dados geológicos e geofísicos (sismicidade, gravimetria,

magnetometria

e

geotermia). Estudos recentes relacionando

a

ocorrência de

sismos com estruturas geológicas foram desenvolvidos por ASSUMPçÃO et at.

(1989, 1990) para os sismos de Palhano (CE)

e

Manga (MG), onde foram

utilizados a distribuiçäo espacial dos hipocentros e a análise do mecanismo focal

para determinar os planos de ruptura e o tipo de movimentação associados ao

sismo. Esses estudos vêm contribuir para a definição do campo de esforços
regional na Placa Sul - Americana (ASSUMPÇAO 1992, 1993).
Em escala regional têm-se os trabalhos sobre morfotectônica relacionados
diretamente à dinåmica das placas litosféricas. A primeira parte do livro "Tectonic
Geomorphology" de MORISAWA

& HACK (1985) é dedicada exclusivamente

à

morfotectônica global. OLLIER (1985) discute modelos evolutivos parc a formação

de grandes escarpamentos presentes nas margens continentais. GERSON et al.
(1985) analisa os diferentes estágios de formação do Rift do Mar Morto a partir da

identificaçäo

de evidências geomórficas. BULL (1985), estudando

terraços

marinhos de diversas regiões, fornece informaçöes sobre as variações glacioeustáticas do nível marinho, permitindo estabelecer correlaçöes de terraços em
áreas de soerguimento uniforme.

et al.

(1991), em sua proposição de modelo de mapa
morfoneotectônico, subdividem as anomalias geomorfológicas indicadoras de

GOY

atividade neotectônica em cinco grupos temáticos, relacionados a:
- escarpas de falha e lineamentos;
- depósitos superficiais deformados;

- interflúvios e vertentes;
- rede de drenagem;
- disposição geométrica - espacial dos depósitos superfícíais.

Associadas diretamente a falhamentos, podem ser citadas as seguintes
feiçöes morfológicas: shuffer ridges (COTTON 1948) (geralmente relacionadas a
falhamentos com componente direcional ), escarpas (WALLACE 1978, STEWART
& HANCOCK 1990 e 1991, STEWART 1996), facetas triangulares e trapezoidais

(WALLACE 1978). Em escala regional, pode ser citada a desconfiguraçäo de
antigas superfícies de erosão e níveis planálticos (MELO et al. 1993, CAMPANHA

et al. 1994, SANT'ANNA et al. 1997). A figura 18 ilustra exemplos de feiçÕes
morfotectônicas associadas a falhamentos.
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Figura 17: Escala temporal das fontes de evidências para os estudos da neotectônica (VITA-FINZl 1986).
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Figura 18: Feições morfotectônicas (extraído de COOKE & DOORNKAMP 1990, modificado de WESSON
et al. 1975).
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Análise detalhada de colúvios e solos permitiram a AMIT et al. (1995)
distinguir fases de atividade tectônica e estabelecer a evolução de intervalos de

recorrência em escarpas de falhas associadas

a múltiplos eventos. NELSON

(1992) analisa fácies de colúvios adjacentes a escarpas para inferir a freqüència e
magnitude de terremotos passados.

Sistemas fluviais säo muito sensÍveis

ao tectonismo e

preservam

importantes registros dessa atividade, tais como migraçäo de canais, variaçäo

anômala da espessura de depósitos aluviais (KRZYSZKOWSKI & STACHURA

1993), deformação de terraços (MELO

et al. 1990),

captura de drenagem

(BIANCOTTI 1979) e formaçäo de lagos (COTTON 1948). Anomalias no padrão e

densidade de drenagem também podem indicar tectonismo recente, como
mostram os trabalhos de DEFFONTAINES (1991) e DEROIN & DEFFONTAINES

(1ees)

Outros exemplos sobre evidências morfológicas relacionadas à tectônica
podem ser encontrados em COOKE & DOORNKAMP (1990) e VERSTAPPEN
(1e83)

Processos geomórficos também podem ser desencadeados por eventos
neotectônicos. Em áreas tectonicamente ativas ocorrem movimentos de massa
causados por instabilidade de vertentes (GENTILI & PANBIANCHI 1994, BULL &
BRANDON 1998)

e estruturas de liqüefação em camadas de areias

saturadas

(AUDEMARD ef a/. 1990, AUDEMARD & DE SANTIS 1991); ambos os processos

gerados

a

partir de eventos sísmicos. HASUI et al. (1995) demonstram a

influência da estrutura

e da tectônica no desenvolvimento de boçorocas

pelo

efeito do tensor de tensåo neotectônico, que favorece a incidência preferencial de
percolaçäo da água e processos erosivos ao longo de descontinuidades.

7. Foro¡-r¡TEAMENToS

A

análise de lineamentos morfoestruturais extraídos das imagens de

satélite e de radar, mapas de sombreamento de relevo e fotos aéreas indicam a
presença de frends com as seguintes direçöes principais: NE-SW, ENE-WSW, N-

Se

21 e 22 mostram diagramas de rosáceas
apresentando a porcentagem acumulada de comprimento e de azimute dos
NW-SE. As figuras 19, 20,

lineamentos, obtidos a partir das diversas fontes.
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Figura 19: Extração de l¡neamentos de imagent de satélite Landsat 5, Banda 4 (Azimute 47o, Elevação 30o).
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Figura 22: Ertração de lineamentos de imagem de sombreamento de relevo (Azimute 45o, Elevação 30o).
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As direções NE-SW e ENE-WSW coincidem com a estruturação antiga
dada pelas foliações metamórficas (xistosidade, bandamento e foliação milonítica)

das rochas pré-cambrianas e pelas zonas de cisalhamento de Jundiuvira, Paiol
Grande e Buquira. Essa direçäo corresponde morfologicamente ao alinhamento
de escarpas e cristas e vales retilíneos da drenagem subseqüente do planalto. As

direções N-S

e NW-SE têm sua origem relacionada

possivelmente

estruturação mais recente. Morfologicamente correspondem
truncamento de cristas

à

à

uma

direção de

e escarpas e a trechos da drenagem conseqüente

do

planalto.

Os maiores valores de densidade de lineamentos
concentram-se principalmente no Geossrsfema Serrano

(t 2,5 km/km2)

e nos campos de São

Francisco e coincidem com as áreas de intersecção dos principais frends (NESW, ENE-WSW, N-S e NW-SE, Fig. 23).

O mapa de orientação de vertentes (Fig. 24), elaborado a partir do modelo

de elevaçäo digital, ilustra com clareza a seqüência de vales assimétricos

e

escarpas com vertentes abruptas voltadas para sudeste, de direção NE-SW e
ENE-WSW, truncada pelos alinhamentos de direçäo N-S e NW-SE, coincidentes

com trechos dos ribeiröes Ganha-Bola, Fojo, Casquilho, Serrote e Campo do
Meio.

8. AruÁuse cRnroonÁFtcA E monromÉrn¡cR

As distribuiçöes de freqüências dos parâmetros densidade de drenagem,
densidade de lineamentos, gradiente hidráulico e rugosidade de relevo podem ser
observadas nos histogramas da figura 25. O único histograma a apresentar uma

distribuição próxima da normal é o de densidade de drenagem (média = 2,81
km/km2); os dos demais parâmetros apresentam uma distribuição assimétrica em
relação

à média. O histograma de densidade de lineamentos apresenta

duas

concentraçöes principais, uma delas em torno de zero. Esta é explicada pelo fato

de muitas células de amostragem, em funçäo da malha quadrática utilizada, não
apresentarem lineamentos mapeados.
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Figura 23: Mapa de densidade de lineamentos (km/km'?).
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Figura 24: Mapa de orientação de vertentes (em graus).
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Figura 25: Histogramas dos parâmetros morfométricos.

t.1e

A partir da análise de regressão linear foi possível estabelecer índices de
correlação eirtre os diversos paråmetros. O melhor índice de correlaæo (r = 0,82)
foi obtido entre os parâmetros rugosidade de relevo (variável dependente) e

gradiente hidráulico (variável independente)

(Fig 26). Outras correlações

utilizando o modelo linear não apresentaram bons índices de determinação; no

o aumento da densidade de
lineamentos e acompanhado pelo aumento da densidade de drenagem e
diminuição da rugosidade de relevo; o aumento do gradiente hidráulico é
entanto, algumas tendências foram observadas:

acompanhado pela diminuição das densidades de drenagem e de lineamentos.

O divisor da Mantiqueira, com altitudes variando de 1900 a

2OO7m,

constitui a porção mais elevada da área de estudo (Fig. 27). Para noroeste, a
altitude decresce, sucedendo-se vários níveis embutidos na superfície cimeira
(Fig.27 e 28).
Os maiores valores de declividade (> 30o) ocorrem na escarpa da Serra da
Mantiqueira e em alguns setores do Geossistema Serrano (Fig. 29). De modo
geral, as zonas de maior declividade agrupam-se em faixas de direção NE-SW e
correspondem aos alinhamentos de cristas
menores valores de declividade

(.

e escarpas mais proeminentes. Os

10") ocorrem nos campos de São Francisco.

Pela leitura da carta de declividade (Fig. 29) ainda

e

possível distinguir

compartimentos (blocos) delimitados por lineamentos de direção N-S e NW-SE,
que coincidem aproximadamente com trechos dos ribeiröes da Galhada, GanhaBola, Casquilho, Fechadura e Serrote.
Pelo mapa de superfícies de base (Fig. 30), pôde-se separar três domínios
distintos delimitados pelos seguintes intervalos:

a) entre 800 a 1800 m, com as maiores concentrações de curvas de
superfícies de base, correspondente às escarpas da Serra da Mantiqueira;

b) entre 1850 a

2OOO

m, caracterizado pela presença de superfícies de

base bem espaçadas, coincidindo aproximadamente com os limites dos campos
de São Francisco;

c) entre 1500 a

17OO

m, coincidindo aproximadamente com a área de

abrangência dos campos do Jordão. A transição entre este domínio e o anterior
corresponde aproximadamente aos limites do Geossisfema Serrano.

A distribuição desses três domínios sugere uma compartimentaçäo em
blocos do planalto, com abatimentos para NW.
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Figura 27: Carta hipsométrica (intervalos de classes em metros).
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Figura 28: Vista geral das cimeiras e níveis planálticos intermediários do Planalto de
Campos do Jordão. Mosaico de mata e campo ilustra a paisagem dos a/fos
campos.
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¿?llÊ?a("?"* <.ol

10

MAPA DE SUPERFíC|ES DE BASE (metros)
A
l:
7494000j

t

1900
1800

ffi 1700
ffi 600

749200A

t:iüÈlf

I

Ë54ij
l ì:-;

!iî

1

500

l"-i-=
i

7490000

i=
;-r

F
f

1400

li
l---.i 1 300
i

¡,-J

1200

l

7488000

tl
1

-

100

1000

:-l

--

900

ì

800
700

,ooo

4-

B

800
600
400

200
O

000
800
600

4415OO

446500

451500

456500

461500

UTM

---

Figura 30: Mapa de superfícies de base (em metros) (+++ = área em soerguimento,
= áreaem subsidência,
=falha normalinferida).
(Cj) campos do Jordão; (CsÐ campos de São Francisco; (GS) Geossistema Serrano; (SM) Escarpa da Serà da Mantiqueira.

\

Os mapas de densidade de drenagem foram gerados com

malhas

quadráticas de 500 X 500 m e 1000 X 1000 m (Figs. 31 e32). As anomalias de

alta e baixa densidade de drenagem distribuem-se espacialmente em faixas,
cujos limites coincidem com os trends de lineamentos de direçöes NE-SW e NWSE. Esta distribuição é mais evidente no mapa gerado com malha quadrática de
1000 X 1000 m. As maiores concentraçöes de zonas de alta densidade de

(t

O km/km2) ocorrem na região dos campos de São Francisco,
coincidindo aproximadamente com uma das áreas de elevada densidade de
drenagem

lineamentos (Fig 23). A figura 33 ilustra a distribuição da densidade de drenagem

na topografia. Conforme modelo proposto por JIANJUN et al. (1997), que
relaciona o comportamento da densidade de drenagem com taxas de
soerguimento e subsidência tectônica, a area dos campos de São Francisco
estaria em estágio intermediário a final de soerguimento, quando a intensidade de
soerguimento é igual ou mais baixa que a incisão do canal. Nesta situação
desenvolve-se uma nova rede de ravinas no bloco em soerguimento, devido à

à formação de um padrão de drenagem denso,
estreitos. Próximo à sede da Fazenda da Lavrinha

erosão remontante, levando
radial, com muitos canais

podem ser observados leques arenosos e concentrações de ravinas que sugerem
uma retomada erosiva recente.

Na região do Alto Rio Pardo, utilizando-se a mesma metodologia adotada

neste trabalho, MELO et al. (1993) verificaram que as principais anomalias de
adensamento de drenagem apresentavam estreita correlação com blocos

topograficamente soerguidos delimitados por estruturas, sugerindo
rejuvenescimento do relevo ao longo dessas direçöes (MELO et al. 1993,
HTRUMA & PONçANO 19e4).

O mapa de gradientes hidráulicos (Fig. 34) guarda uma grande semelhança

com o mapa de rugosidade de relevo (Fig. 35) (índice de corrrelação = 0,82).
Assim como para os demais parâmetros analisados, observa-se uma grande
concordåncia entre os mapas de isovalores desses parâmetros com a distribuiçäo
espacial

dos geossistemas e dos frends de lineamentos. Os maiores valores

de

gradiente hidráulico (> 0,5) estão situados na escarpa da Mantiqueira, enquanto

que os menores valores (. 0,1) nos campos de São Francisco. Valores
intermediários são encontrados no Geossrsfema Serrano (0,1 a 0,3) e nos
campos do Jordão (0,0 a 0,2).
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Figura 31: Mapa de densidade de drenagem (km/km', malha quadrática de 500 X 500 m).
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Figura 32: Mapa de densidade de drenagem (km/km'z, malha quadrática 1000 X 1000 m). Zonas de alta e baixa densidade
de drenagem são
delimitadas pelos principais "trends" de lineamentos.
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Figura 34: Mapa de gradientes hidráulicos.
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Figura 35: Mapa de rugosidade de relevo.

As áreas mais planas (índices de rugosidade próximos a 1,00) (Fig. 35)
correspondem aos campos de São Francisco, enquanto que as áreas com maior
rugosidade de relevo situam-se no Geossistema Serrano (índice entre 1,03 e
1.06) e nas escarpas da Serra da Mantiqueira (índice > 1,11).
A análise morfométrica permitiu verificar a existência de estreita correlação

entre os mapas de isovalores dos paråmetros e os limites de unidades
geossistêmicas estabelecidos por MODENESI (1988a). O condicionante tectônico

está presente na organização da rede de drenagem e na compartimentação do
planalto. O controle litológico é subordinado, não havendo correlaçäo significativa
entre litotipos e índices morfométricos.

9. SeoruerureçÃo QunrenruÁRl¡

A

análise dos depósitos quaternários baseou-se nos trabalhos de
MODENESI (1984, 1988a, 19BBb) que efetuou um estudo detalhado sobre a

no Planalto de Campos do Jordão. Este capítulo
aborda aspectos da sedimentação quaternária do planalto essenciais para a
sedimentação quaternária

correlação com os fatos tectônicos. Foram realizadas datações C14 de depósitos
afetados por falhas com a finalidade de se estabelecer a cronologia dos eventos.
Conforme MODENESI (1984, 19BBa, 1988b), a evolução das vertentes no
planalto durante o Pleistoceno está registrada por, pelo menos, três gerações de
anfiteatros de erosåo e por seus depósitos correlativos (Fig. 36). A origem dos
anfiteatros estaria associada a importantes movimentos de massa relacionados a

fases de incisão de caráter tectônico e a flutuações climáticas, podendo ocorrer
associados a diferentes níveis topográficos. os dois inferiores seriam equivalentes

aos níveis erosivos reconhecidos no Sul e Sudeste do Brasil (BIGARELLA et at.
1965) do Pleistoceno Médio e Superior, enquanto que aqueles acima de 1740m
ocorreriam em níveis topográficos relacionados ao retrabalhamento da superfície

cimeira, provavelmente

do

Pleistoceno lnferior.

A diminuição da atividade

morfogenética e a mudança nos processos de vertentes durante o Holoceno está
documentada principalmente no terço inferior das "lombas" e nas depressões da
base dos anfiteatros por seqüência de colúvios com paleossolos intercalados (Fig.

37)
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Figura 36: Esquema dos depósitos de terraço do Ribeiräo das Perdizes (Jardim Primavera,
Campos do Jordão) e sua relaçäo com as geraçöes de anfiteatros (MODENESI
1e84).
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Figura 37: Colúvios de setor inferior de lomba (C,, C,,, C,,,) com paleossolos intercalados (4,),
Vila Nova Suíça, Campos do Jordão (MODENESI 19S8b). (1) Rocha alterada. (2)
Stone-lines. (3) Alternância de estratos finos claros e arenosos com turfa. (4)
Cascalheira. Notara inversão de idades dos 2 paleossolos inferiores, provavelmente
devido ao limite de alcance do método C,o (- 30.000 anos).
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A seção mais completa destes depósitos está situada na Vila Nova
Suíça, Campos do Jordäo, a leste da área de estudo, onde MODENESI
(1988a) descreveu uma seqüência de três colúvios (Cr, Crr e Cr¡) intercalados
com paleossolos (Fig. 37). Na área de estudo foi possível identificar seqüências

coluviais em setores de baixa vertente com apenas um paleossolo intercalado
(ponto 143, Fig. 38).

Os materiais de recobrimento dos topos de interflúvios e das "lombas"
(setores mamelonizados das vertentes) são rasos e contrastam com aqueles
mais espessos dos anfiteatros de erosão e das vertentes retilíneas. A figura 39

ilustra a distribuição das formas de relevo

e sua relação com os

materiais

superficiais e a cobertura vegetal dos a/fos campos.
Duas gerações de stone-lines com colúvios intercalados são observadas

nas vertentes; a inferior, mais importante, estaria relacionada

à fase de

pavimentaçäo detrítica durante o final do Pleistoceno, enquanto que a superior

estaria associada provavelmente a processos atuantes em fase intraholocênica, de clima mais seco (MODENESI 1984a).

Ainda näo existe um consenso sobre a origem das sfone-lines. Diversos

processos podem estar envolvidos na sua gênese (vide trabalhos de
AB'SÁBER 1962, 1969). No Planalto de Campos do Jordão as sfone-/rnes
caracterizam-se pela continuidade lateral, heterogeneidade dos fragmentos
constituintes quanto à petrografia e granulometria e, muitas vezes, assentam-

se diretamente sobre as rochas alteradas do Pré-Cambriano, em marcante
discordåncia (Fig. 40). Estes fatores contribuem com a hipótese se se tratar de
um paleopavimento detrítico. No Vale do Paraíba, FILIZOLA (1993) atribue às
stone-lines e depósitos sobrejacentes uma possível origem pedogenética

.

Os terraços raramente apresentam-se bem preservados e, muitas vezes,

encontram-se retrabalhados por processos coluviais (Fig. 41).
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Figura 38: Seqüência de colúvios com paleossolo intercalado datado de 21.340
anosAP (ponto 143t.
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Figura 39: Relação das formas de relevo com os materiais superf¡ciais e a cobertura vegetal
dos a/fos campos. (1) solo atual (horizonte A ou Æe); (2) colúvio; (3) colúvio
rudáceo estratificado com matriz de latossolo; (4) Mistura coluvial de solo
latossólico vermelho e clastos de rocha alterada; (5) depósito conglomerático; (6)
horizonte A enterrado; (7) stone-líne; (8) areia; (9) sedimento rico em matéria
orgânica; (10) rocha alterada; (11) profundidade dos materiais superficiais
(MODENESt 1e88).

Figura 40: Stone-line com fragmentos centimétricos

a decimétricos de

composição predominante de quartzo de veio, em marcante
discordância com a rocha pré-cambriana alterada (ponto 150).

Figura 41: Nível topográfico equivalente aos baixos terraços com. cascalho (Tc1),
próximo à sede da Fazenda Lavrinha.
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A tabela 1 apresenta dataçöes Cr¿ de amostras coletadas no presente estudo.

Ponto

143
1408
140

ldentificaçåo

Profundidade da

Datação C14

Erro

ldade Calibrada

amostragem (m)

(anos A.P.)

(anos)

(anos A.P.)*

BETA -128168

1,20

-

1,40

21.340

t230

BETA -

0,05

-

0,10

3.410

!80

3.860 a 3.465

9.250

t170

11.O75 a 10.940

BETA

128169
128170

'1,50

10.860 a 10.14O
BETA

11

-

128171

2,00

-

0,90

-

2,10

ö.þóu

t80

9.865 a 9.855
9.780 a 9.500

cJ231 B

cJ231C
cJ231 D

cJ244

- 128173
BETA - 128174
BETA - 128175
BETA - 126077
BETA

18.580

+'l4O

l^ô_10n

2lì

!â

2,00

27.130

1,15

-2,30

OOrì

22.385 a 21.740

Ã^

r360

14.260
+70
- 2,10
Tabela 1: Dataçõ€S Cr¿ obtidas para o Planalto de Campos do Jordão ("conforme
1,80

STUIVER, 1998 e TALMA & VOGEL, 1993).
As dataçöes referentes aos pontos CJ231B, CJ231C e CJ231 D correspondem

aos paleossolos da seção de Vila Nova Suíça, Campos do Jordão, descritos por
MODENESI (1988a) (Fig.37).

A datação do paleossolo (CJ231B)

stone-line forneceu idade de 1 8580 + 140 anos A

subjacente à

P Os pontos 1a3 (Fig

38) e CJ244

correspondem a horizontes A enterrados, enquanto que os pontos 1408, 14O

e

11

referem-se a horizontes superficiais (A) afetados por falhas.

As depressöes hidromórficas das bases dos anfiteatros constituem sítios
favoráveis à acumulação de matéria orgânica e formaçäo de turfeiras. Estudos
palinológicos de um depósito turfoso da base de um anfiteatro, realizados por
MODENESI & MELHEM (1992), permitiram verificar mudanças na cobertura vegetal

que refletem a transição de climas mais quentes e provavelmente ma¡s secos do
Holoceno Médio para o clima atual do planalto, caracterizado por temperaturas mais
baixas e por distribuiçäo mais homogênea das chuvas, BEHLING (1997) realizando a

análise palinológica em uma turfeira da região do mirante do Pico de ltapeva,
Campos do Jordão, verif¡cou mudanças compos¡c¡ona¡s dos tipos de vegetação
desde o último período glacial, que evidenciam variaçöes importantes de períodos
mais secos e frios a cl¡mas mais amenos durante o final do Quaternário.
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10. EsrnuruRAs Rúprels e rerçÕes MoRForEcrôuces AssoctADAs
Nos trabalhos de campo, puderam ser observadas as seguintes situações
envolvendo depósitos quaternários, feições morfotectônicas e estruturas rúpteis:
a) estruturas rúpteis afetando depósitos quaternários, com clara associação

a feições morfotectônicas; em alguns casos, foi possível a datação

destes

depósitos, o que permitiu situar cronologicamente os eventos;
b) estruturas rúpteis afetando rochas pré-cambrianas, associadas a feições
morfotectonicas, porém sem relaçäo evidente com depósitos quaternários; neste
caso, o caráter recente dos falhamentos é comprovado pela juventude das formas
de relevo associadas à tectônica;

c) falhas afetando rochas pré-cambrianas, sem relação evidente

com

feições morfotectonicas e depósitos quaternários.
As estruturas rúpteis observadas podem ser classificadas em:

a) falhas em padrão aproximadamente ortogonal, de direções NE-SW a
ENE-WSW e NW-SE a NNW-SSE, com mergulhos subverticais e rejeitos
centimétricos

a

decimétricos, mostram componentes direcionais dextrais e

sinistrais, respectivamente, além de componentes normais em ambas (Fig. 42); tal

disposiçao implica em um regime de esforços conì o'r situado

a NW; dado o

caráter subvertical das falhas e a presença de deslocamentos de componente
horizontal predominante, o regime tectônico vigente exigiria

o'z

nâ posiçäo vertical,

o que lhe confere provável caráter transcorrente; essas falhas estão expressas no

relevo pela presença de prováveis shutter ridges, divisores pouco nítidos

e

capturas de drenagem;
b) falhas normais de direção NE-SW, paralelas à Zona de Cisalhamento de

Jundiuvira, com mergulhos elevados e rejeitos centimétricos a decimétricos; säo

as mais comuns, ocorrendo de modo generalizado no planalto; ocorrências de
capturas fluviais, vales assimétricos com escarpas retilíneas, facetas
triangulares/trapezoidais

e anfiteatros suspensos parecem estar

condicionadas

diretamente ao seu desenvolvimento; ocorrem afetando stone-lines (Fig. 43) e
horizonte A superficial (Fig. 44, 45, 46),
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Figura 42: Falha transcorrente de direção NNW-SSE com
componente normal. Rejeito vertical de
aproximadamente 20 cm, deslocando stone-lines do
Pleistoceno Superior/Holoceno (ponto 1 03).
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Figura 43: Stone-line afetada por falha de componente normal.

Figura 44: a) Contato porfalhamento normal entre metarenitos conglomeráticos da Fm. Pico
de ltapeva e sedimento turfoso. b) Detalhe da foto anterior.
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Figura 45: Falha com componente normal no contato entre horizonte A superficial e
ultramilonitos da Zona de Cisalhamento de Jundiuvira, nas nascentes do Córrego

da Lavrinha.

Figura 46: Depósito estratificado conglomerático com fragmentos centimétricos de rochas
miloníticas e de material turfoso, recoberto por colúvio pedogeneizado de coloraçäo
escura, em contato brusco com falha normal de reativaçäo de direçäo NE-SW (à
direita), próximo à sede da Fazenda Lavrinha. Afeiçäo assemelha-se a um gráben.
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c) falhas de empurrão, com menor expressão morfológica, ocorrem ao sul

da área de estudo, próximo ao mirante do Pico de ltapeva, afetando horizonte
superficial turfoso (Fig 47).

Tanto os falhamentos transcorrentes como os normais desenvolveram-se
por reativação tectônica, principalmente ao longo de faixas miloníticas. Os planos

de

movimentação aproveitaram as zonas de fraqueza preexistentes,
representadas pela foliação metamórfica e/ou acamamento sedimentar das

rochas pré-cambrianas. Os planos de falha em rochas alteradas apresentam, por

vezes, preenchimento argiloso

de

espessura milimétrica, associado

a

fragmentaçäo da rocha ("farinha de rocha"); comumente são revestidos por uma
película fina de manganês, estriada, que sugere a idade recente dos falhamentos.

Observou-se que tanto as falhas transcorrentes como as falhas normais
afetam stone-lines do final do Pleistoceno, atestando seu caráter contemporâneo.

Além das falhas, também foram realizados levantamentos de juntas
neotectonicas. Estas caracterizam-se por apresentar mergulhos subverticais e
espaçamento decimétrico a métrico (Fig 48 e 49) e chegam a afel.ar depósitos de
colúvios e horizontes superficiais acima das stone-lines. Na região do Planalto de

do Jordão foram descritos os denominados "Solos de Campos do
Jordão" (COMISSÃO DE SOLOS 1960) que apresentam, freqüentemente,
Campos

estrutura em blocos subangulares ou prismática. Nos trabalhos de campo, alguns
critérios foram adotados para distinguir a origem pedogênica ou tectonica dessas
estruturas. As juntas neotectônicas foram diferenciadas de estruturas associadas
a pedogênese pelo seu caráter penetrativo e pela grande continuidade lateral nas

seções estudadas.

A persistência das direções e

mergulhos observada nos

estereogramas constitui um argumento a favor da origem tectonica. Em alguns

perfis

é possível observar a continuidade destas juntas no embasamento pré-

cambriano. Segundo o modelo de HANCOCK & ENGELDER (1989), o sistema de

juntas da área de estudo é caracterizado

por fraturas conjugadas

verticais que

determinam ângulos diedrais inferiores a 45o (or horizontal situado na bissetriz do
ångulo agudo).

68

Figura 47: Falha de empurräo no contato entre metaconglomerados da Fm. Pico de ltapeva e
horizonte turfoso superficial de idade holocênica, próximo ao mirante do Pico de ltapeva.

Na zona brechada ocorrem níveis de material turfoso imbricados com o material
rochoso, datados de 3.410 +/- 80 anosAP.
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Figura 48: Juntas conjugadas de cisalhamento subverticais afetando colúvio e horizonte A
(coloração preta) sobre o embasamento (a - metaconglomerados da Formação
Pico de ltapeva, b - filonitos).
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Figura 49: Juntas neotectônicas em arranjo ortogonal, afetando stone-line e colúvio. O
sistema de juntas é compatível com um regime de esforços compressivo
horizontal de direçåo NW-SE.
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A maior parte das estruturas rúpteis analisadas no planalto

apresenta

estreita correlação com feiçöes morfológicas indicativas de tectonismo recente. O

Mapa Morfotectonico (Anexo

2) ilustra as principais feiçöes

mapeadas por

fotointerpretação na escala 1:25.000, tais como capturas de drenagem, vales
assimétricos com escarpas retilíneas, facetas triangulares e trapezoidais, vales e
anfiteatros suspensos, cristas truncadas e shutter ridges.

Os campos de São Francisco correspondem a uma area de elevada
concentração de feições morfotectônicas preservadas, possivelmente pelo fato
desta área ainda ser pouco dissecada em relaçåo ao restante do planalto.

Cristas mais proeminentes ocorrem associadas

a

litologias mais

resistentes, como os quartzitos que ocorrem na área do Morro da Pedra do Fogo.

escarpas retilíneas orientam-se segundo a direção NE-SW,
paralelamente à drenagem subseqüente do planalto, e caracterizam-se pelo
caráter assimétrico bem acentuado, com vertentes abruptas voltadas para

As

sudeste (Figs. 50 e 51), apresentando comumente afloramento rochoso (Fig. 52).

A amplitude das escarpas varia de 2O a 7O m nos campos de São Francisco e
atinge as maiores amplitudes (150 - 200 m) no Geossrsfema Serrano. Em
contraposiçåo ao desenvolvimento destas escarpas com amplitudes de dezenas a

de metros, têm-se os rejeitos dos falhamentos normais a elas
associados, com dimensões centimétricas a decimétricas. Tal fato pode ser
centenas

explicado de duas formas: 1) em escala de afloramento, é comum observar uma
seqüência de falhamentos normais, com planos subparalelizados e espaçamento
decimétrico a métrico; a somatória dos rejeitos pode ser responsável pela geração

de escarpas com amplitudes significativas; 2) outra hipótese é a de que tais
escarpas poderiam estar associadas à repetição de incrementos de movimento
em falhas, os quais poderiam formar escarpas rochosas de centenas de metros

de altura, como observado por STEWART & HANCOCK (1990). Não se pode
descartar

a hipótese da origem destes escarpamentos estar associada a

um

evento mais antigo, como por exemplo, à fase de abertura do Rifr Continental do

Sudeste

do

Brasil, ocorrida durante

o

Paleógeno (extensão NNW-SSE,

RICCOMINI 1989), e terem sido reafeiçoados durante o Quaternário. No entanto,
não foram observados registros sedimentares correlativos a esse evento.
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Figura 50: Esquema morfológico das escarpas de direção NE-SW com vertentes abruptas
voltadas para sudeste. Rios em gancho associados a falha normal de reativação,
de direção NE-SW nas cabeceiras do Ribeirão do

Sino.
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Figura 51: Escarpas orientadas segundo a direçåo ENE-WSW com vertentes abruptas recobertas de mata - voltadas para sudeste (trecho final do Ribeiräo Galvão).

Figura 52: Escarpa rochosa, próxima à cabeceira do Rio Grande.
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A evoluçäo do processo de dissecação nas escarpas fez surgir as facetas
trapezoidais e, em estágios mais avançados, as facetas triangulares. Tais feições

acompanham as direções dos frends principais de lineamentos

e podem ser

observadas ao longo dos ribeiröes do Paiol, Fojo, Ganha-Bola, Serrote, Galvão e
Lavrinha (Fig. 53, 54, 55 e 56, ANEXO 2).

Segundo MODENESI (1988b), os anfiteatros de erosão foram gerados por

profundos movimentos de massa pleistocênicos, refletindo períodos
incisão erosiva nas vertentes, apresentam-se suspensos

de maior

e situados acima do

nível atual das várzeas (Fig. 53). Nos campos de Säo Francisco os anfiteatros de
erosão apresentam dimensöes menores que nos campos do Jordäo. Através do

mapeamento

e

cartografação dos anfiteatros verificou-se que estes ocorrem

e NE-SW

preferencialmente ao longo de lineamentos de direção N-S, NW-SE
correspondentes

a falhamentos recentes. As rupturas de declive na base dos

anfiteatros alinham-se paralelamente

a

facetas triangulares, trapezoidais e
escarpas. Em alguns locais, estas rupturas foram descaracterizadas por
processos de dissecação fluvial. Tais fatos indicam a existência de um nítido
controle tectonico na geração dos anfiteatros.

Na área do Morro da Pedra do Fogo e do Vale do Ribeirão do Fojo, os
anfiteatros mais recentes (lll) inserem-se em facetas trapezoidais ou triangulares,

esculpidas nos esporões laterais de anfiteatros da geraçåo imediatamente
anterior

(ll)

Considerando

- se a datação relativa das gerações de

anfiteatros,

baseada no esquema proposto por BIGARELLA et al. (1965) para o sul e sudeste

do Brasil, os

falhamentos

de direção ENE-WSW

associados

às

facetas

triangulares seriam mais recentes que o Pleistoceno Superior.
Capturas de drenagem são freqüentes e estäo associadas a falhamentos

normais

e transcorrentes. Nos campos de São Francisco, nas cabeceiras

do

Ribeirão do Sino, ocorre um vale suspenso (aproximadamente 10 m de altura em
relação ao talvegue atual) com drenagem em gancho associado à falha normal de

e 57). Próximo à sede da Fazenda
Lavrinha ocorre uma zona de captura importante associada a falhamentos
reativação, de direçao NE-SW (Figs. 50

normais subverticais de direção NE-SW (Fig. 53). Nos campos do Jordão e no

Geossisfema Serrano também ocorrem indícios
associadas a falhamentos normais

de capturas de

drenagem

e transcorrentes nos córregos da

Campo do Meio e Ganha-Bola (Fig. 58).
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Figura 53: Feições morfotectônicas
identificadas nos campos de Sãol
Francisco - setores de cabeceira e,
intermediário

do Ribeirão Galvão'

(MODENESIef a/.,

inédito).
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Figura 54: Facetas triangulares e escarpas ao longo do vale do Ribeirão Galvão na Zona de
Cisalhamento de Jundiuvira, associadas a falhas normais.

Figura 55: Alinhamento de morros facetados segundo a direçäo NW-SE, provavelmente
associado à falha sinistral.

77

Figura 56: Alinhamento de facetas triangulares segundo a direção NE-SW relacionado
falhas normais.

a

Figura 57: Vale suspenso com rio em gancho associado a falha normal de reativação de
direçåo NE-SW nas cabeceiras do Ribeirão do Sino. Provável captura tectônica no
cruzamento de falhas NE-SWe NNW-SSE.
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Figura 58: Feições morfotectônicas observadas ao longo dos ribeirões Ganha-Bola
e Campo do Meio. As capturas de drenagem estão relacionadas
provave¡mente a falhas norma¡s e transcorrentes.
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As falhas transcorrentes, de direções N-S e NW-SE, são responsáveis pelo
truncamento de alinhamentos de cristas e escarpas de direções NE-SW e ENE-

WSW (Fig. 50), pelo surgimento de divisores pouco nítidos e shutter ridges e,
também, pelo condicionamento tectonico da drenagem conseqüente do planalto.

Alguns limites entre geossistemas (geossistema serrano e os campos de São
Francisco) são bruscos e acompanham as direções destes falhamentos. Nos
campos de São Francisco, possíveis shutter ridges interrompem o curso do
Ribeirão Galvão, subdividindo-o em três setores distintos que evoluiram de forma
diferenciada (Fig. 59, MODENESI-GAUTT|ERt et at. 1997a, b).
Nos setores de cabeceira do Ribeiråo Galvão e do Ribeirão Grande (Fig
53 e 59), o arranjo de pequenas bacias de forma romboédrica, delimitadas por
escarpas e facetas triangulares que acompanham lineamentos de direçöes NWSE e NE-SW, sugerem uma origem semelhante ao de bacias do tipo pul¡apart.

No setor final do Ribeiräo Galvão ocorrem lagos que podem ter sua origem
associada a movimentações transcorrentes (COTTON 1948). O arranjo de falhas
normais e transcorrentes é condizente com esta hipótese.
Níveis de soleiras coincidem com áreas de cruzamento de falhas normais e

transcorrentes. Os grandes festões das bordas
prolongamentos destas falhas (Fig. 60),

do planalto correspondem

a

Descendo as escarpas da Serra da Mantiqueira, seguindo-se um perfil
noroeste-sudeste, uma seqüência de cristas assimétricas com vertentes abruptas
voltadas para noroeste, sugere um padrão de blocos adernados para sudeste
(Fig. 61). Foram observadas falhas normais de direção ENE-WSW e mergulhos
para NW que coincidem com estas feições.

As evidências descritas permitem identificar um importante

controle

neotectonico na evoluçäo do relevo do planalto de Campos do Jordão.
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Figura 60: Festöes da escarpa da Serra da Mantiqueira, na borda do Planalto de Campos do
Jordäo, correspondem a prolongamentos de falhas NE-SWe NW-SE.

Figura 61: Seqüência de cristas assimétricas de direção NE-SW com vertentes abruptas
voltadas para noroeste (descida da escarpa da Serra da Mantiqueira, estrada para
Guaratinguetá).

11. Evor-uçÃo oo

REcTME DE ESFoRÇos DURANTe

o QuRrenruÁRlo

Em trabalhos de neotectônica, o balanço entre tectônica e sedimentação é

estabelecido

a partir de relações estratigráfico-estruturais (SAADI 1991;

MELO

1990, 1995; MELLO 1997). A aplicação desses métodos no Planalto de Campos

do Jordão foi dificultada pelo fato das exposições dos depósitos quaternários
serem descontínuas e, em muitos casos, pouco espessas, não permitindo
estabelecer uma relação cronológica segura com as falhas observadas.
Pela análise estrutural das famílias de falhas identificadas, verificou-se que

estas não podem ser originadas, do ponto de vista geométrico, por um único
regime de esforços.

Cabe ressaltar que a aplicação do método gráfico de ANGELIER &
MECHLER (1977) para estabelecimento dos regimes de esforços implica na
existència de um meio isótropo. Na área de estudo ocorre uma forte anisotropia

de direçäo ENE-WSW representada pela Zona de Cisalhamento de Jundiuvira,

que possivelmente provoca mudanças nas relações angulares obtidas pelo
método.

Verificou-se no Planalto de Campos do Jordão
regi mes

a superposição de três

neotectônicos superpostos.

As falhas transcorrentes de direçöes NNW

-

SSE, ENE

-

WSW e WNW-

ESE verificadas no planalto (Fig. 62) são compatíveis com um
transcorrente dextral de direção E - W com regime compressivo NW

-

binário

SE (Fig.

63), semelhante àquele observado no Ri¡T Continental do Sudeste do Brasil
(RICCOMINI 1989) e considerado de idade pleistocênica superior a holocênica.
Estas falhas cortam stone-lines, de idade mais recente do que 18.580

!

14O anos

4.P., considerando-se a datação efetuada em paleossolo subjacente, na seção
descrita em Vila Nova Suiça, Campos do Jordão por MODENESI (1gBBb). No rlff,

tais falhamentos afetam os depósitos paleogènicos, stone-lines e condicíonam
altos estruturais (Arujá, Queluz, Floriano-Barra Mansa, Caçapava e Resende).

Este regime seria seguido por um outro de extensão E

-

W a NE - SW,

- SW (Fig. 64 e 65). Essas falhas
(Figs. 44 e 45) datados em 9.250 ! 170

evidenciado pelas falhas normais de direção NE
afetam horizontes húmicos superficiais
anos AP e 8.630 + B0 anos AP.
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Figura 63: Estereogramas das falhas relacionadas ao regime de compressão NW- SE (binário
dextral de direção E-W, Pleistoceno/Holoceno). (a) Falhas transcorrentes (círculos
máximos) de direçöes ENE-WSW / WNW-ESE e caráter dextral com respectivas
estrias (pontos). (b) falhastranscorrentes (círculos máximos)de direção NNW-SSE e
componente sinistral com respectivas estrias (pontos). Rede de Schmidt - Lambert,
hemisfério inferior de referência. (c) Dados tratados pelo método gráfico de Angelier
& Mechler (1977), sendo que as isolínhas de porcentagem mais elevada delimitam
campos de maior probabilidade de contero eixo de tensão máxima, o,1, e as de menor
valor o eixo de tensão m ínima, o..
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Figura 65: Estereogramas das falhas relacionadas ao regime de extensão de direçäo E-W/ NWSE (Holoceno). (a) falhas normais (círculos máximos) de direção N S com
respectivas estrias (pontos). (b) falhas normais (círculos máximos) de direção NE -SW
com respectivas estrias (pontos). Rede de Schmidt - Lambert, hemisfério inferior de
referência. Dados tratados pelo método gráfico de ANGELIER & MECHLER (1977),
sendo que as isolinhas de porcentagem mais elevada delimitam campos de maior
probabilidade de conter o eixo de tensão máxima, or, e as de menor valor o eixo de
tensão mínima, o.

-

A Falha de Jundiuvira teria sido reativada nestas duas primeiras fases,
primeiramente como falha transcorrente dextral e, posteriormente, como normal.
As juntas de cisalhamento subverticais afetando stone-lines, depósitos de

colúvios

e turfeiras

corresponderiam às estruturas mais recentes

na área

de

estudo, indicando um regime de esforços compressivos de direção predominante

E-W a NW-SE (Fig. 66 e 67), compatível com

o

regime atual de esforços

horizontais máximos, obtidos a partir de dados geofísicos (ASSUMPçAO 1992).
Falhas de empurrão afetando depósitos holocènicos (Fig. 47) datados de 3.410

t

80 anos A.P., próximo ao Mirante do Pico de ltapeva, também indicam regime
compressivo E - W.

A figura 68 ilustra uma primeira aproximação da relação

entre

a

sedimentação e a tectônica no Planalto de Campos do Jordão. Pretende-se em

trabalhos futuros efetuar novas dataçöes Ctq para refinar
apresentado
(MELLO

e

estabelecer correlações regionais com

o quadro ora

os depósitos

vizinhos

et al. 1995, SALVADOR & RICCOMINI 1995). No atual estágio do

conhecimento ainda é difícil avaliar o peso dos fatores climáticos e tectônicos na

evolução geomorfológica

do

planalto.

O

caráter cíclico desta evoluçäo,

evidenciado por fases de maior ou menor atividade morfodinâmica nas vertentes,
pode tanto ser explicado por desequilíbrio de condiçöes climáticas como também
por sucessivas reativaçöes tectônicas.
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Figura 67: Proleçäo estereográfica de pólos de juntas de toda a área de estudo, que
afetam colúvio (C,,,) e horizonte A superficial. Diagrama Schmidt - Lambert,
hemisfério inferior de referência; LC. = intervalos de contorno das isolinhas, a
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9l

1

2. Co¡rsroeRnçÕEs

FrNArs

O presente trabalho confirma algumas questöes levantadas em trabalhos
anteriores (RUELLAN 1952, MODENESI 1980, 1983, 1988a, 1988b) sobre a
presença

de um tectonismo recente no Planalto de Campos do Jordão. A

evolução da paisagem do planalto resulta, portanto, da interação de controles
climático e tectônico. O último reflete-se principalmente na compartimentação e
no padrão de drenagem do planalto.

As técnicas de geoprocessamento utilizadas neste trabalho permitem um
maior refinamento das análises morfotectônicas. Modelos de elevaçåo digital,

cartas

de

declividade, mapas

de

sombreamento

de relevo auxiliam na

visualizaçäo dos diferentes compartimentos geomorfológicos e na identificação de
fotolineamentos. Parâmetros morfométricos e análises de correlação säo obtidos
com maior precisão e rapidez.

A

análise morfométrica demonstra um nítido controle neotectônico na
compartimentaçäo do planalto. Os mapas de isovalores dos parâmetros
morfométricos

-

densidade

de drenagem, rugosidade de relevo,

gradientes

hidráulicos, superfícies de bases e declividade - confirmam a compartimentaçäo

em blocos do planalto, delimitados pelos principais frends de lineamentos, Os
limites desta compartimentação coincidem, muitas vezes, com as unidades
geossistêmicas estabelecidas por MODENESI

(1 98Ba).

a presença de trends com as
seguintes direçöes: NE - SW, ENE - WSW, N - S e NW - SE. As direçöes NE A

análise de fotolineamentos indicou

direções N SW e ENE

WSW coincidem com a estruturaçäo regional pré-cambriana; as
S e NW - SE refletem possivelmente uma estruturação mais

recente.

Feiçöes morfotectônicas mapeadas

-

capturas

de drenagem, vales

assimétricos com escarpas retilíneas, facetas triangulares e trapezoidais, vales e
anfiteatros suspensos, shutter ridges e divisores pouco nítidos - estão associadas

e mapeamento das
feiçöes morfotectônicas constituem, portanto, importante subsídio à análise
neotectônica, principalmente em áreas pré-cambrianas como o Planalto de
diretamente

a

falhamentos recentes.

O

reconhecimento

Campos do Jordão, onde os registros sedimentares são menos preservados.

Facetas triangulares

e trapezoidais e vales assimétricos com escarpas

retilíneas associam-se freqüentemente às falhas normais, enquanto que cristas

truncadas, divisores pouco nítidos

e shutter ridges, às falhas transcorrentes.

Capturas de drenagens e rios em gancho ocorrem associados aos dois tipos de
falhas.

A ocorrência dos anfiteatros de erosão está intimamente associada aos
principais trends de lineamentos; freqüentemente apresentam-se alinhados com

facetas triangulares
existência

de um

e

escarpas geradas por falhas recentes, indicando a

condicionante tectônico

em sua origem, o qual

estaria

interagindo concomitantemente a fatores climáticos.

Nos campos de São Francisco, a posiçäo de soleiras coincide com áreas
de cruzamento de falhas de direçöes NW-SE, N-S e NE-SW.

As falhas observadas resultam da reativação tectônica em zonas de
fraqueza pré-cambrianas, como por exemplo, ao longo da Zona de Cisalhamento

de Jundiuvira. Este fato vem destacar a importância da estruturaçäo regional
antiga na evolução do quadro neotectônico e corrobora as idéias sobre "tectônica
ressurgente" (HASUI & PONÇANO 1978, HASUI 1990).

No Planalto de Campos do Jordão foram identificados três

regimes

neotectonicos superpostos: inicialmente, um regime de compressão NW

compatível com

um um binário

-

SE,

transcorrente dextral E-W com falhas

transcorrentes dextrais ENE-WSWMNW-ESE e sinistrais NNW-SSE, seguido por
um de extensão E-W a NW-SE, caracterizado por falhas normais de direção NE -

SW e, finalmente, de compressão E-W, registrado por juntas neotectônicas em

colúvios

e

horizontes superficiais. Verifica-se, portanto,

a

continuidade

e idade - dos regimes de esforços identificados em áreas vizinhas,
como noVale do Rio Paraíba do Sul (RICCOMINI 1989) e na região doAlto de
orientaçäo

Queluz (SALVADOR 1994). Padröes semelhantes de distribuição de falhas
também foram observados no Médio Vale do Rio Doce, MG (MELLO 1997).

Os resultados da presente pesquisa vêm contribuir também para a melhor
compreensão da evolução da paisagem no Planalto de Campos do Jordäo e,

deste modo, subsidiar questöes relacionadas a planejamento, ocupaçäo

e

preservação do meio físico.
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