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RESUMO 

 

Este trabalho trata da caracterização regional entre as drenagens dos rios 

Paraíba do Sul e Tietê, associada ao processo de captura fluvial, situado entre 

os municípios de Guararema e Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo. 

Parte-se da hipótese de processo de captura fluvial no médio curso do Paraíba 

do Sul e formação do cotovelo de Guararema, o que caracteriza essa anomalia 

como uma das mais interessantes do planeta Terra. É comum na região o 

padrão dendrítico e adensamento de drenagens cortados por falhas e fraturas 

de diversas idades. O embasamento é composto de estruturas cristalinas 

recobertas por pacotes sedimentares do Terciário e Quaternário. No Graben do 

Paraíba, superfície alongada e rebaixada entre as Serras do Mar e Mantiqueira, 

a forte declividade favorece o processo erosivo. A área caracterizada por esses 

dois importantes rios do território brasileiro é parte integrante do Sistema de 

Bacias Tafrogênicas do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), a qual foi 

afetada por falhas NE-SW de grande expressão regional, e o processo de 

captura seria o responsável pela atual configuração da rede de drenagem. A 

reativação e movimento de blocos regionais dos períodos Mesozóico e 

Cenozóico inverteu a direção do Rio Paraíba do Sul em seu setor central, que 

no passado tributava suas águas no Rio Tietê. Como consequência desse 

reajustamento regional, alguns dos seus tributários teriam rompido os divisores 

de água que o separavam das cabeceiras do Tietê e capturado parte de suas 

drenagens através de processo de recuo de regressivo. O que comprova a 

captura é a localização do vale seco, feição que pode indicar a antiga ligação 

entre os dois rios, que foi identificada na área desta pesquisa por meio de 

análise de cartas, mapas, perfis e fotointerpretação. Devido ao elevado poder 

erosivo no setor do médio vale do Rio Paraíba, novas capturas podem estar em 

processo de evolução. 

 

Palavras-chave: captura fluvial, Rift Continental do Sudeste do Brasil, falhas 

NE-SW, Graben do Paraíba, vale seco, cotovelo de Guararema. 
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ABSTRACT 

 

This work deals with the characterization regional drainages between the rivers 

Tietê and Paraíba do Sul, associated with the capture process river, located 

between the cities of Guararema and Mogi das Cruzes, State of São Paulo. It 

starts with the hypothesis capture process in middle course of river Paraíba do 

Sul and training elbow Guararema what characterizes this anomaly as one of 

the most interesting of the planet Earth. It is common in the region and the 

dendritic pattern of drainage densification cut by faults and fractures of various 

ages. The basement consists of crystalline structures covered by sedimentary 

packages Tertiary and Quaternary. The Graben Paraíba, elongated surface and 

lowered between the Serra do Mar and Mantiqueira, the strong declivity favors 

the erosion process. The area is characterized by these two important rivers of 

the Brazilian territory is part of the Watershed System Tafrogênicas Continental 

Rift of Southeastern Brazil (RCSB), which was affected by NE-SW faults of 

great regional expression, and the capture process would be responsible for the 

present configuration of the drainage network. The reactivation and movement 

of regional blocks of Mesozoic and Cenozoic periods inverted the direction of 

the Paraíba do Sul River in its central section, which in the past taxed waters in 

Rio Tietê. As a result of this regional readjustment, some of its tributaries have 

broken the watershed that separated him the headwaters of the Tietê and 

captured part of its drainage through the process of regressive retreat. This 

proves the catch is the location of the valley dry feature that may indicate the 

ancient link between the two rivers, which was identified in this research area 

through the analysis of charts, maps, profiles and photo interpretation. Due to 

the high erosive power sector in the middle valley of the River Paraíba, new 

catch may be in the process of evolution. 

 

Keywords: river capture, Continental Rift of Southeastern Brazil, NE-SW faults, 

Graben Paraíba, dry valley, Guararema’s elbow 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O tema capturas fluviais, principalmente a anomalia de drenagem 

relacionada ao cotovelo de Guararema, passou a ser tema de discussão no 

Brasil com AB’SABER (1957). Anteriormente, alguns estudiosos estrangeiros, 

como WOODWORTH (1912), já haviam identificado aspectos relacionados à 

conexão antiga entre as drenagens dos rios Paraíba do Sul e Tietê e à 

posterior captura e separação das bacias de drenagens. 

Muitos estudos têm sido realizados na região Sudeste e na Plataforma 

Brasileira e alguns autores se propuseram a caracterizar regionalmente o 

Sistema de Rifts e o condicionamento tectônico e sedimentar dos principais 

pacotes sedimentares das bacias de São Paulo e Taubaté, dentre eles 

destacam-se RICCOMINI (1989), ALMEIDA (1964, 1976), HASUY et. al (1976), 

LEINZ & CARVALHO (1957), MELO et. al. (1986), MORAES REGO (1933), 

SUGUIO et. al. (1969), entre outros. 

Segundo alguns desses autores, o Rio Paraíba do Sul é resultado da 

atuação de forças tectônicas que formaram o Graben do Paraíba pelo 

abatimento de blocos continentais entre dois altos topográficos, estabelecido 

no sistema de bacias tafrogênicas continentais do Sudeste do Brasil. Esse 

aprofundamento do rio Paraíba alterou completamente a sua morfologia e a 

direção do seu curso no seu setor central. No setor desviado, esse importante 

rio do Sudeste brasileiro apresenta padrão de drenagem completamente 

diferente, gradando a paralelo. Aumenta a declividade e prolonga-se na direção 

NE-SW. Enquanto que na região de Guararema as declividades são menores e 

o padrão de drenagem é dendrítico, se assemelhando em alguns setores com 

os tributários do Tietê.  

Vários movimentos verticais contrários, isto é, de elevação e 

subsidência, tem ocorrido na Plataforma Brasileira, principalmente nos 

sistemas de drenagens da região Sudeste, alguns datando do Ciclo Brasiliano. 

Mas a maioria está relacionada ao processo de reativação dessas estruturas 

antigas em grande parte do Cretáceo e alguns, a alinhamentos mais recentes. 

No passado geológico a América do Sul e a África formavam um único 

supercontinente, o Gondwana. Após o processo de separação desses dois 
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continentes, ocorreu a formação do Oceano Atlântico e se processou a 

evolução morfotectônica das duas margens continentais. Já na região 

Nordeste, provocou um estiramento da crosta terrestre (OLIVEIRA & 

MEDEIROS, 2012). Na região Sudeste, deu origem ao sistema de Rifts 

Continentais de margens do tipo Atlântica, e principalmente aos processos de 

denudação, organização da rede de drenagem e intensificação do fornecimento 

de sedimentos. Variações nas taxas denudacionais foram calculadas por 

SUMMERFIELD et. al. (2000), e mostram que há mudanças no volume 

sedimentar das margens continentais ao longo do tempo geológico, tanto no 

Brasil como na África. 

No período anterior ao Cretáceo, a morfologia do relevo compreendia 

um sistema de rios entrelaçados na região, relacionados aos leques aluviais 

proximais e leques aluviais medianos a distais, de idade Paleogênica. O Rio 

Paraitinga, e o Rio Paraíba do Sul, de ordem inferior, tributavam suas águas no 

rio Tietê, formando uma única bacia hidrográfica. RICCOMINI & COIMBRA 

(1993) descreveram características do processo de sedimentação em sistemas 

de rios entrelaçados, com base nas afirmações de MIALL (1981), e a sua 

formação está relacionada principalmente à presença de fortes declividades e 

margens facilmente erodíveis, devido à abundância de carga de fundo de 

granulação grossa e alta variabilidade na descarga. O alto poder erosivo é o 

grande responsável pelo suprimento de detritos para as drenagens desse 

sistema de rios. 

O encaixamento do Paraíba, após a captura foi de 350 a 400 metros de 

altitude sendo que, ao mesmo tempo, o Tietê aprofundou seu leito de maneira 

mais lenta tendo sofrido interferências tectônicas que aprofundaram o assoalho 

cristalino pré-pliocênico em que se assentava.  

As redes de drenagem do AltoTietê e do Médio Paraíba do Sul, por sua 

vez, encontram-se no Planalto Atlântico Paulista. Essa região é caracterizada 

por terras altas constituídas principalmente por rochas cristalinas que datam do 

pré-cambriano ao cambro-ordoviciano (IPT, 1981). 

Em Guararema e nas suas adjacências, cujos sedimentos pertencem 

parte à Formação São Paulo e parte à Formação Taubaté, é possível que 

procedeu-se a captura de um tributário do Alto Tietê por um tributário do Médio 
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Paraíba do Sul, formando um cotovelo. Pouco se sabe a respeito das conexões 

antigas e da separação dessas duas drenagens e dos processos geológicos e 

geomorfológicos envolvidos no período que antecedeu a formação do cotovelo.  

De acordo com AB’SABER (1978) as grandes planícies fluviais do Alto 

Tietê e do Médio Paraíba com cinturões meândricos eram similares, ambas 

teriam surgido em sistema de colinas de bacias sedimentares de 

compartimento de planalto pertencentes à Bacia de São Paulo e à Bacia de 

Taubaté, originadas por tectônica neocenozóica. 

Na região a sedimentação entre as bacias do Tietê e Paraíba do Sul foi 

inteiramente independente e o contorno do cotovelo de Guararema foi 

esboçado num período bem anterior ao da expansão flúvio-lacustre remontante 

das duas bacias sedimentares contíguas (AB`SABER, 1957). 

São raros os textos ou artigos no Brasil que falam sobre as capturas 

fluviais. Na bibliografia brasileira, o cotovelo do Rio Paraíba do Sul, em 

Guararema, é um exemplo mais sugestivo de captura fluvial. Trata-se de uma 

anomalia da drenagem entre as bacias do Alto Tietê e do Médio Paraíba. Na 

região Sudeste do Brasil, a captura de setores antigos da drenagem do Alto 

Tietê pelo Médio Paraíba tem merecido destaque para melhor interpretar a 

geomorfologia da área devido ao tipo de estrutura, de relevo e de drenagem 

encontrados na região de Guararema.  

Poucos são os trabalhos elaborados na região de Guararema- SP 

abordando a separação das drenagens e aspectos geomorfológicos e 

geológicos do Alto Tietê e do Paraíba do Sul. O que se tem são referências 

muitas vezes repetidas sobre essa anomalia da rede de drenagem, sem estudo 

mais completo e aprofundado, com destaque para o trabalho de RICOMINNI & 

COIMBRA (1992). Na década de 50, AB’SABER realizou uma revisão 

bibliográfica dos estudos já realizados na área do cotovelo de Guararema, 

apresentando apenas dados a respeito do cotovelo sem hipóteses mais 

convincentes. Dentre os autores citados estão IHERING (1894); J. B. 

WOODWORTH (1912); DELGADO DE CARVALHO (1913; 1923); CHESTER 

WASHBURNE (1930; 1939); OTTO MAULL (1930); MORAIS RÊGO & SOUZA 

SANTOS (1938); PIERRE DEFFONTAINES (1939; 1945); CAIO DIAS 

BATISTA (1940); GUIMARÃES (1943); EMMANUEL DE MARTONNE (1940; 
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1943 - 44); RAIMUNDO RIBEIRO FILHO (1943; 1948) e AROLDO DE 

AZEVEDO (1944).  

O que se sabe até o momento é que a passagem dos leques aluviais 

para os depósitos fluviais meandrantes da formação São Paulo pode estar 

relacionada a uma mudança paleoclimática para condições mais úmidas. 

(RICOMINNI E COIMBRA, 1992). Para melhor entender essa mudança seria 

necessário um estudo aprofundado das condições físicas, bem como, 

geológicas, geomorfológicas e pedológicas da região relacionadas aos eventos 

ocorridos entre os períodos Terciário e Quaternário. Tal caracterização poderá 

ser mais bem desenvolvida em trabalhos futuros.  

O objetivo principal do trabalho é verificar se existe conexão entre as 

bacias hidrográficas dos rios Tietê e Paraíba do Sul, o que poderia indicar o 

antigo caminho fluvial das drenagens regionais. Parte-se da hipótese de erosão 

remontante da bacia hidrográfica do Ribeirão Guararema, afluente do Rio 

Paraíba do Sul desde o setor central até o Alto Vale. 

Objetiva-se também, por meio da análise das drenagens, verificar se há 

correlação da morfologia com possíveis alinhamentos estruturais na 

configuração atual da paisagem e assim, relacionar os alinhamentos estruturais 

no processo de captura fluvial.  

Pretende-se obter novos conhecimentos sobre o relevo da região e 

sobre a gênese do cotovelo na região de Guararema - SP, e também na 

evolução das duas bacias sedimentares de São Paulo e Taubaté e sua 

possível correlação.  

Através da elaboração de cartas e de análises da sedimentação em 

setores das duas bacias sedimentares objetivou-se obter evidências do recuo 

de cabeceiras enquanto modelador da rede hidrográfica, com base na 

drenagem do Ribeirão Guararema. Supõe-se que durante e após a separação, 

a área tenha sido afetada por processos tectônicos, que teriam influenciado a 

morfologia do relevo e a dinâmica fluvial das linhas de drenagem regionais. 

Com base na compartimentação geomorfológica da região Sudeste, na 

importância e diferenciação tectônica das Bacias Sedimentares de São Paulo e 

Taubaté e na abordagem da feição captura de drenagem enquanto agente 

responsável pela alteração e evolução da paisagem, bem como no processo de 
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morfogênese do relevo, entende-se a área do Médio Paraíba e Alto Tietê como 

um importante exemplo de conjunto de esforços tectônicos e processos 

erosivos, o que pode ser um ponto chave para a compreensão dos diversos 

compartimentos de relevo do Planalto Atlântico Paulista. 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

 

 2.1.  Localização 

 

A área de estudo, em Guararema, localiza-se na latitude 23°41 S e 

longitude 46°03 W e encontra-se inserida na região sudeste, no Estado de São 

Paulo. Destacam-se regionalmente os Rios Paraíba do Sul e Tietê, sendo que 

o primeiro possui uma drenagem de expressão nacional, se estendendo por 

três estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) no sentido 

NE e a sua paisagem apresenta aspectos de relevo peculiares.  

Supõe-se que variações climáticas e fatores de ordem geológica tenham 

interferido nos dois sistemas de rede de drenagem fluviais, na sua 

reorganização e em alguns trechos dos seus cursos, como é o caso da região 

de Guararema, Biritiba Mirim, Santa Isabel, Mogi das Cruzes, ao Sul da região 

Sudeste e Arujá, mais ao Norte, entre outros.  

O Rio Paraíba do Sul nasce nos contrafortes do Planalto da Bocaina, 

seguindo até a região de Guararema na direção SW.  Nesse setor, denominado 

de Médio Paraíba, o rio sofre uma mudança brusca de direção para NW e 

passa a fluir a NE. Segundo AB´SABER (1957), o primeiro a identificar a área 

como um cotovelo de captação foi WASHBURNE, em 1930 e o primeiro a 

referenciar a ligação pretérita entre as duas drenagens foi IHERING (1894). 

 Na região de Mogi das Cruzes, o Alto Rio Tietê encontra-se a 740-745 

metros enquanto que o Médio Rio Paraíba do Sul em Guararema, onde se 

encontra marcado no terreno o cotovelo, na faixa dos 575 metros de altitude, 

estando separados por uma pequena área de relevo granítico serrano na serra 

do Itapeti (Figura 01). 

A região metropolitana de São Paulo, enquanto paisagem natural é um 

compartimento de relevo diferenciado do restante do Estado. Localizado no 

Planalto Atlântico Paulista e nos reversos da Serra do Mar, é formada por solos 

pouco espessos e pobres em minerais e por áreas de planalto contíguas. É o 

grande meio de ligação entre o litoral e o interior, por meio de passagens 

naturais com condições de relevo e drenagens que influenciaram no 

desenvolvimento da região e no seu uso e ocupação do solo (AB’SABER, 
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1954). Principalmente nas últimas décadas, a região compreendida pelos dois 

importantes rios da região, Tietê e Paraíba do Sul, tem passado por um grande 

processo de urbanização e alteração das características geomorfológicas e 

demais formações superficiais, acelerando o processo de degradação e 

alterando as características originais. 

 

 

Figura 01. Localização da área de estudo. Fonte: SRTM (2012). 
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2.2. O cotovelo de Guararema 

 

A inversão de drenagem do Rio Paraíba do Sul tem sido tema de 

discussão de diversos autores desde o século XIX, e aqui no Brasil por 

AB´SABER, RICCOMINI, entre outros. Porém, os conhecimentos mais 

debatidos e sustentados até a atualidade sobre a captura fluvial são os de 

AB’SABER, principalmente na década de 50. Em 1956, Lester King afirmou 

que essa região pode ser considerada como uma das mais importantes do 

planeta, um exemplo clássico de captura fluvial. RICCOMINI et al. (2010), na 

revisão do artigo de AB’SABER (1957) afirma que, além da tectônica primitiva 

esse cotovelo apresenta atividade recente. 

Com base em resultados de sondagens, LEINZ & CARVALHO (1957) 

sugeriram a hipótese de que o antigo curso do rio Tietê seguia no passado 

geológico, na direção da atual cidade de Mogi das Cruzes e movimentos 

tectônicos posteriores seriam responsáveis pelo seccionamento do rio Paraíba 

primário resultando na formação de diversas bacias locais cobertas de 

sedimentos clásticos e barras transversais, originadas de falhas que 

provocaram a transformação do rio em um lago. Porém, essa hipótese não foi 

comprovada até o presente momento. A linha de pensamento mais adotada até 

hoje é aquela de AB’SABER, que identificou aspectos da região do Cotovelo e 

afirmou que o Paraíba teria sido afluente do Tietê. 

De acordo com AB’SABER (2007), o Tietê, na região de São Paulo é um 

rio antecedente porque reencontrou sua saída antiga após a barragem tetônica 

temporária e moderada. Já o Paraíba, ao contrário, é um rio a um tempo pós-

cedente e polígeno.  

A região carece de razões explicativas detalhadas da mudança de 

percurso do Rio Paraíba do Sul. Parte-se do princípio de que drenagens que 

corriam em direção ao Rio Tietê, como o rio Paraitinga e o Paraíba, na região 

de Guararema, tiveram a sua direção invertida por alterações tectônicas 

regionais, formando o cotovelo (Figura 02) e a área em questão teria passado 

por um ajustamento regional da rede de drenagem. O Tietê segue com seu 

desenvolvimento na direção da Bacia de Santos, enquanto que o Paraíba 

evolui para o interior.  



9 
 

 

 

Figura 02. O cotovelo de Guararema. Fonte: Riccomini et. al.(2010). 

 

O encaixamento do Paraíba do Sul fez com que o seu nível de base 

ficasse mais próximo enquanto que o Tietê aprofundou o seu leito de maneira 

lenta. Como consequência, um dos braços do rio Paraíba teria capturado 

cabeceiras do rio Tietê, deixando evidenciado no terreno um vale seco, feição 

que comprova o antigo percurso do rio. Na região compreendida entre as 

atuais cidades de Guararema e Mogi das Cruzes foi possível confirmar essa 

hipótese. 

Em trabalho recente, RICCOMINI et al.(2010) refizeram a ilustração do 

trabalho de AB’SABER (1957) do desnível regional existente entre as 

drenagens do rio Paraíba do Sul e Tietê, que segundo o autor é da ordem de 

mais ou menos 170 metros. Os perfis longitudinais modificados (Figura 03) 

mostram a diferença de altitude e dos testemunhos de sedimentos Paleógenos 

nas bacias de São Paulo e Taubaté.  

As alterações seriam as responsáveis pela captura fluvial no médio 

curso do rio Paraíba do Sul, onde sofre uma brusca mudança no seu curso. 

Essa região está localizada no sudoeste da bacia sedimentar de Taubaté, 

tendo como limite a bacia sedimentar de São Paulo. 

LEGENDA 

Cotovelo de 
Guararema 
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Figura 03. Perfis longitudinais do desnível regional. Fonte: Riccomini et al. (2010). 

 

As áreas dessas duas bacias estariam sendo mantidas pelas estruturas 

antigas do embasamento cristalino e no passado geológico constituíam apenas 

uma bacia contígua. 

Para ajudar na compreensão da sucessão de eventos paleogeográficos 

envolvidos no processo de captura fluvial, optou-se pela realização de estudo 

sobre o vale seco e a comparação dos sedimentos nas bacias do afluente do 

Paraíba do Sul e das cabeceiras do Tietê. De acordo com o contexto da 

geologia regional, ambas as drenagens são resultado de soerguimento e 

rebaixamento de blocos regionais. 

Na bacia do Alto Tietê como na bacia do Alto e Médio Paraíba do Sul, os 

ramos menores da drenagem são dendríticos, enquanto que os rios de 

tamanho médio possuem um padrão paralelo, ora retangular, denotando uma 

adaptação geral às direções das estruturas antigas da região com orientação 

NE – SW. Na área compreendida pela Bacia de Taubaté, a jusante de 

Guararema, os rios da margem do Paraíba são paralelos entre si, orientados S-

N (AB’SABER, 1957) 
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3. ASPECTOS FÍSICOS 

 

          3.1.  Geologia 

 

A geologia da área de estudo foi identificada através do mapa do IPT e 

do mapa da EMPLASA, juntamente com a rede hidrográfica regional do IBGE. 

O Anexo 02 identifica as principais características geológicas da área. 

Segundo o IPT (1981), a Geologia dos rios Paraíba do Sul e Tietê, foi 

afetada por intensa atividade tectônica (Anexo 2) no Cenozóico. As alterações 

teriam ocorrido após a Tafrogênese continental em que o diastrofismo da 

região levou à acumulação de sedimentos em novas bacias geológicas. Essa 

sedimentação ocorreu na transição da 1º para a 2º fase de reativação da 

Plataforma Sul-Americana.  

Sua origem se deu no pós-Cretáceo, quando sofreu um processo de 

epirogênese assencional. Esse evento tectônico marca a transição do 

Paleógeno para o Neógeno do grupo Taubaté (Rio Paraíba do Sul) de idade 

entre 65 m.a. e 1,8 m.a. São identificados vários falhamentos do tipo 

transcorrentes e de gravidade, bem como encobertas, quando há movimento 

relativo de blocos.   

O mapa Geológico do IPT identifica a região do cotovelo de Guararema 

como pertencente ao Planalto Atlântico, região característica por depósitos 

sedimentares em diversas bacias, dentre elas a de São Paulo e Taubaté. 

A Bacia de Taubaté está localizada na porção leste do Estado de São 

Paulo e apresenta-se como uma feição deprimida entre as serras do Mar e 

Mantiqueira. Os contatos litológicos das unidades do grupo Taubaté são 

transicionais ou interdigitados. 

A Bacia de Taubaté apresenta discordância no topo, com possiblidade 

de que a unidade no todo ou em parte admita variação de idade no sentido 

indicado e na parte inferior, discordâncias erosivas e/ou angulares. Constituem 

o grupo Taubaté, a Formação Tremembé e a Formação Caçapava. A primeira 

é constituída por folhelhos pirobetuminosos e argilitos de tom acinzentado, com 

pequenas intercalações de arenitos, siltitos e brechas intraformacionais, além 

de termos conglomeráticos. Apresenta depósitos pelíticos de ambiente lacustre 
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e também intercalações de termos mais grossos de origem fluvial e 

estratificação cruzada. A idade dos sedimentos pode ser Oligocênica, ou 

mesmo Miocênica (Couto & Mezzalira 1971 apud IPT, 1981). 

A Formação Caçapava é constituída por depósitos fluviais incluindo 

arenitos com lentes subordinadas de folhelhos e termos arcosianos e 

conglomeráticos restritos. Abrange sedimentos arenosos e siltosos, com 

intercalações pelíticas, de coloração cinza, amarela e vermelha de certa 

imaturidade textural e mineralógica (Suguio 1969, Hasui & Ponçano, 1978 apud 

IPT, 1981). Dispõem em camadas plano-paralelas ou lenticulares de ambiente 

fluvial.   

É provável que tenha ocorrido migração de ambientes sedimentares e 

formação de sub-bacias, como citado anteriormente, bem como condições de 

lago profundo na primeira e na central sub-bacia da unidade Caçapava. A 

estrutura que se vê hoje é consequência da evolução dos sedimentos pelo 

rebaixamento por falhas. Esse processo pode comprovar uma conexão 

pretérita entre os sedimentos desta formação com a Formação São Paulo e o 

vale do Tietê, soerguido.   

Já na bacia de São Paulo, as numerosas pequenas falhas que cortaram 

seu embasamento, teriam influenciado no processo de sedimentação entre o 

Neógeno e o Pleistoceno. O limite entre essas formações normalmente se dá 

de forma abrupta junto às falhas a noroeste e com menor subsidência na borda 

sudeste (Hasui et al. 1978 apud IPT, 1981).  É constituída de sedimentos 

fluviais incluindo argilitos, siltitos, arenitos argilosos finos, arenitos grossos, 

cascalhos, conglomerados e restritos leitos de argilas orgânicas.  

A Formação São Paulo marca a transição do Neógeno para o 

Pleistoceno (1,8 m.a. até hoje). Constitui-se de sedimentos fluviais terciários e 

quaternários, aos quais estão incluídos argilitos, siltitos, arenitos argilosos finos 

e arenitos grossos, cascalhos, conglomerados e restritos leitos de argilas 

orgânicas.  

Constituem a Formação São Paulo coberturas Indiferenciadas 

Correlatas, depósitos aluvionares e coluvionares pré-atuais, distribuídos em 

manchas isoladas. Os aluviões possuem litologia muito variada, com folhelhos, 

argilitos, siltitos e arenitos com intercalações de cascalhos, de estrutura plano- 
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paralela e estratificação cruzada, de poucos metros de espessura. É controlado 

por soleiras litológicas (Hasui et al. 1976 apud IPT, 1981).  Provavelmente, 

essas ocorrências sejam quaternárias, com alargamento dos vales, intensa 

remoção de sedimentos e formação de terraços e perdimentos. Os colúvios 

são depósitos pré-atuais, cortados por aluviões recentes, nas partes mais 

baixas, Com linhas de seixos sobrepostas por colúvios avermelhados areno-

argilosos, depositados, provavelmente em clima semi-árido.  

No médio vale do Paraíba encontram-se sedimentos aluvionares atuais, 

com areias inconsolidadas de granulação variável, argilas e cascalheiras 

fluviais subordinadas em depósitos de calha e/ou terraço.  Podem ser 

identificadas também Suítes Graníticas Sintectônicas responsáveis pelo 

magmatismo granitóide do embasamento paulista da Facies Cantareira e 

Migmatítica, além de outras referentes ao Proterozóico Superior, entre 1.000 

m.a. e 570 m.a. Esse período é caracterizado por fases de eventos 

tectonotermais de relação temporal, associados relacionados ao Ciclo 

Brasiliano de falhamentos transcorrentes do Escudo Atlântico (IPT, 1981), 

dentre eles, metamorfismo e deformações superpostas.   

A Facies Migmatítica concentra-se na região leste do estado de São 

Paulo, distribuída em uma faixa de Dobramentos com evolução in situ de 

contato gradacionais com as rochas adjacentes e constituída por foliações do 

além Paraíba. Já a Facies Cantareira apresenta caráter alóctone com contatos 

transicionais e discordantes. Pertencem à 2ª fase de dobramentos do ciclo. 
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                 3.2.  Geomorfologia 

 

De acordo com a divisão geomorfológica regional do estado de São 

Paulo estabelecida pelo IPT (1981) a região das bacias de São Paulo e 

Taubaté insere-se no Planalto Atlântico Paulista (Mapa 01), nas zonas 

pertencentes ao Médio Vale do Paraíba e Planalto Paulistano. Essa região é 

caracterizada por terras altas constituídas principalmente por rochas cristalinas 

que datam do pré-cambriano ao cambro-ordoviciano. 

Pertencente ao domínio dos mares de morros florestados do Brasil 

Tropical Atlântico, os compartimentos acidentados da região sudeste e a Serra 

do Mar em São Paulo apresentam, segundo AB’SABER (2003), rochas 

cristalinas e formas convexas que alternam entre a pedimentação e a 

mamelonização dos morros ao longo do cinturão das terras intertropicais. 

Apresentam também planícies meândricas e predominância de sedimentos 

finos. 

Esse domínio, que possui uma extensão espacial que mede 

aproximadamente 650 mil quilômetros quadrados apresenta biodiversidade de 

florestas e enclaves de outros domínios morfoclimáticos, como de araucárias e 

cerrado. 

A subzona dos morros cristalinos constitui-se de tipos de relevo de 

morros paralelos, mar de morros e morrotes alongados paralelos nos arredores 

da bacia de Taubaté.  Esta possui relevo de baixas chapadas e amplas colinas 

de perfis pouco inclinados, suavemente convexas e pouca consistência de 

sedimentos. A montante de Tremembé ocorre a chapada de São José dos 

Campos, de maior amplitude, acima dos 600 m de altitude enquanto que a 

jusante as camadas de sedimentos estão mais baixas e o relevo é mais 

recortado. Já nas planícies aluviais podem ser encontrados meandros 

abandonados e terraços descontínuos, esses últimos podem apresentar 

evidências da captura fluvial. 

A topografia na bacia do rio Paraíba do Sul, devido o processo de 

mamelonização, é acidentada podendo apresentar superfícies de cimeira, 

patamares pedimentares e terraços fluviais. Já na Serra do Mar, a densa 
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floresta que recobre os morros costeiros é formada por escarpas terminais. Em 

ambas as regiões o processo erosivo e movimentos de solos tem forte 

influência.  

A zona do médio Paraíba é subdividido naturalmente em morros 

desenvolvidos sobre rochas pré-cambrianas (Morros cristalinos) de composição 

granito-gnáissica e colinas sedimentares. A cobertura sedimentar ocorre em 

poucos lugares e está relacionada aos depósitos terciários da Bacia 

Sedimentar de Taubaté, principalmente planícies fluviais distribuídas neste 

trecho do rio Paraíba do Sul. 

Já o Planalto Paulistano apresenta relevo suave com morros e espigões 

variando entre 715 e 900 metros de altitude. É constituído por filitos, 

micaxistos, gnaisses, migmatitos variados e algumas intrusões graníticas. 

Encontra-se sobre ele a bacia sedimentar de São Paulo de idade plio-

pleistoscênica, na qual corre o rio Tietê, de origem tectônica (IPT, 1981).  

Pequenos terraços e planícies aluviais recentes podem ser encontrados.  

A NE faz limite como o Médio Vale do Paraíba e Paraitinga, que se encontram 

em nível mais baixo que o seu leito.  

Na região de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, as Colinas de São Paulo 

apresentam pequenas colinas isoladas além de um sistema de morrotes 

alongados paralelos e morrotes alongados e espigões, além de mar de morros, 

morros paralelos e morros com serras restritas. 

Dentre as várias feições de relevo que podem ser encontradas no 

Planalto Atlântico são as linhas de pedra e caracterizam o tipo de transporte 

que ocorre nas bacias hidrográficas e o passado de ambientes fluviais. Para 

afirmar a importância das linhas de pedras na evolução das vertentes, 

SANTOS et. al, 2010 levantaram duas hipóteses que podem ser divididas em 

dois grandes grupos: autóctones e alóctones. O termo autóctone ocorre nos 

casos em que as linhas de pedra possuem origem local (in situ) ou que 

sofrerem pequeno transporte. O termo alóctone representa a ocorrência de 

casos em que o material do qual as linhas são compostas foi submetido a 

longo transporte. No caso do cotovelo de Guararema a linha de pedra 

encontrada, como será descrito mais tarde, parece ter origem alóctone, e o 

transporte, posterior ao desvio do rio teria se dado na própria planície do vale 
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seco, bem como na planície do Tietê e ao longo do curso do Ribeirão 

Guararema. 
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                3.3. Solos 

 

A descrição dos solos da região captura fluvial baseou-se no mapa da 

EMBRAPA (1999) que classifica como Argissolo vermelho-amarelo (PVA), 

antigo Podzólico vermelho-amarelo (Figura 10). Recebe essa denominação por 

ser constituído de material mineral com argila de atividade baixa, horizonte B 

textural imediatamente abaixo de horizonte A ou E e textura média ou arenosa 

em superfície. São, geralmente, muito profundos e a cor varia entre 2,5YR e 

5YR.  

No estado de São Paulo é a segunda maior classe de solos. 

Caracterizam a região os seguintes solos: Distrófico A moderado com textura 

média/argilosa, argilosa de relevo forte ondulado, abrangendo o local da 

captura; Distrófico A moderado de textura média/argilosa e argilosa 

cascalhenta, fase não rochosa e rochosa, relevo montanhoso e forte ondulado; 

Distrófico A moderado de textura média/argilosa e argilosa, fase não rochosa e 

rochosa e relevo forte ondulado e ondulado; Distrófico de textura argilosa e 

média/argilosa, relevo forte ondulado e montanhoso e Cambissolos Háplicos 

Distróficos de textura argilosa, relevo montanhoso, ambos A moderado; 

Distrófico de textura argilosa e média/argilosa de fase não rochosa e rochosa 

de relevo forte ondulado além de Latossolos vermelho-amarelos e Distróficos 

de textura argilosa de relevo forte ondulado e montanhoso, ambos A 

moderado; Distrófico de textura média/argilosa de relevo forte ondulado e 

ondulado, além de Argissolos vermelho-amarelos e Distrófico latossólico de 

textura argilosa e relevo ondulado, ambos A moderado; Distróficos + Argissolos 

vermelhos eutróficos, os dois A moderado, de textura média/argilosa e relevo 

forte ondulado e montanhoso. 
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           3.4. Clima 

 

O vasto território brasileiro apresenta diversidade de climas, distribuição 

das chuvas e índices pluviométricos. O clima para os trópicos é baseado no 

método de classificação climática de Köppen, levando-se em conta os índices 

de temperatura e precipitação. É o sistema mais utilizado por pesquisadores do 

Brasil e mundialmente.  

O estado de São Paulo compreende dois climas, o Tropical e o 

Temperado, variando conforme a região. Na região da cidade de São Paulo,  

Quanto ao clima atual do vale do Paraíba, SUGUIO (1969), descreve com base 

no Atlas Pluviométrico do Brasil, que o trecho compreendido pela bacia de 

Taubaté apresenta valores entre 1.000 e 1.200mm anuais, e está entre as 

regiões mais chuvosas do país. Trechos dos vales do Tietê e Paraíba e parte 

da Serra da Mantiqueira apresentam idêntico índice de pluviosidade. O clima 

da região de São Paulo baseado na classificação de KöPPEN, caracteriza-se 

como quente com inverno seco (Cwa) por apresentar chuvas inferiores a 30mm 

no mês mais seco e temperatura superior a 20ºC no mês mais quente e inferior 

a 18ºC no mês mais frio. 
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4. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

A região sudeste localiza-se na Plataforma Brasileira, que se estende 

espacialmente por dezenas de milhares de quilômetros quadrados e apresenta 

aspectos geológicos diferenciados, bem como potencialidades minerais, como 

os sistemas petrolíferos da bacia de Santos, sequências estratigráficas e 

magmatismo diferentes. Essa área não possui limites bem definidos devido à 

cobertura Meso-Cenozóica das faldas dos Andes que se estende sobre a 

Plataforma Brasileira. 

 Como foi estabelecido por ALMEIDA (1969), no contexto geológico 

regional, a evolução do tectonismo geossinclinal consolidou-se a partir do Ciclo 

Brasiliano, entre o Pré-Cambriano e o Ordoviciano. Apenas em sua margem 

ocidental há registros desses fenômenos até o Quaternário. Os complexos 

estruturais que integram essa plataforma estão agrupados em coberturas 

sedimentares Fanerozóicas e eruptivas. O que diferencia tectonicamente a 

Plataforma Brasileira são três estágios: 

1) Transição: está relacionado à consolidação dos processos pós-

geossinclinais do ciclo Brasiliano entre o Cambriano e o Ordoviciano. 

Essa fase é caracterizada pela intensa atividade tectônica com formação 

de bacias intermontanas e bacias marginais; 

2) Estabilização: corresponde à consolidação plena da plataforma, entre o 

Siluriano e o Jurássico. Essa fase compreende a formação das grandes 

bacias Paleozóicas (sinéclises da Plataforma); 

3) Reativação: caracteriza-se por processos diastróficos que formaram 

bacias tectônicas menores, perdurando até o Quaternário, como as 

pertencentes as Formação São Paulo e Taubaté, na região do cotovelo 

de Guararema. 

A formação do Graben do Paraíba (Figura 04) e desenvolvimento da 

bacia do Paraná, e a possível evolução tectono-sedimentar da região sudeste 

estão relacionadas ao desenvolvimento da margem continental da Bacia de 

Santos e a atividade tectônica recente.  
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Figura 04.  Possível evolução tectono-sedimentar da Região Sudeste, junto à borda 

da Bacia de Santos. Fonte: Webster Ueipass Mohriak, 2004.  

 

Na bacia de Taubaté, duas são as formações que preenchem o Grupo 

Taubaté. A formação inferior, identificada por ALMEIDA (1957), composta por 

sedimentação contemporânea de origem lacustre e posterior subsidência, 

correlacionável ao período de erosão e acomodação das camadas. Retomada 

a expansão da subsidência, instalou-se um regime de rios anastomosados, 

caso das drenagens do Tietê e Paraíba do Sul. Os sedimentos da formação 
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superior (Formação São Paulo) acumularam-se após este período (MORAES 

REGO, 1933). O embasamento dessa bacia é basculhado para NW , com as 

camadas mergulhando de 2 a 4º nessa mesma direção. Falhas cortam a 

formação superior, resultado de atividade tectônica pós-deposicional que já 

terminou e os sedimentos aluvionares atuais são arenosos e conglomeráticos 

(HASUI et.al., 1976). 

A evolução geológica das bacias sedimentares de São Paulo e Taubaté 

compreende processos resultantes das fases de desenvolvimento do Rift 

Continental do Sudeste do Brasil, cuja área pertence à Plataforma Brasileira e 

vem sofrendo tectonismo diferenciado, em diferentes compartimentos de 

relevo, se destacando o vale do Rio Paraíba do Sul, principal acidente tectônico 

da região. 
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5. RIFT CONTINENTAL DO SUDESTE DO BRASIL 

 

A estrutura regional do Sudeste do Brasil (Figura 05) compreende as 

bacias intracratônicas do Paraná e de Santos. De acordo com a geologia 

regional estabelecida por PERROTA (2005), o rio Paraíba nesse trecho e o seu 

entorno encontram-se inseridos na unidade paragnáissica do Complexo Embu, 

do setor central do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCBS), na bacia de 

Taubaté. Esta, por sua vez, é limitada ao sul pela falha de Cubatão e a norte, 

pelas falhas de Taxaquara, Jaguari e Monteiro Lobato. Ocorre em uma faixa 

contínua de direção NE-SW (HASSUI et al. 1981 apud RICCOMINI et al. 2010). 

O vale do Paraíba é cortado também, depois do seu médio vale pela Falha do 

Rio Comprido e por falhamentos menores como a Falha de Jacareí. O rio Tietê, 

na região, é cortado ao Norte também pela Falha de Taxaquara e mais ao sul 

pela Falha de Cubatão, ocorrendo também pequenos falhamentos. 

O sistema de falhas NW-SE no RCSB está associado à separação das 

bacias de São Paulo e Taubaté, as quais são parte integrante do sistema das 

bacias tafrogênicas continentais da região Sudeste do Brasil, situadas no 

Planalto Atlântico Paulista entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

(MELO et. al. 1985). É composta por quatro bacias terciárias principais, além 

dessas duas, inclui as bacias de Resende e Volta Redonda. Estão dispostas no 

sentido SW-NE, em uma depressão alongada segundo ENE, paralela à linha 

de costa atual.  

As variações nos campos de esforços das diferentes fases de 

tectonismo deformador do Rift seriam, em escala regional, decorrentes do 

balanço entre o ridge-push e slab-pull da Placa Sul Americana, 

respectivamente em relação às placas Africana e de Nazca (RICCOMINI, 

1989), somados a esforços mais locais associados à carga de sedimentos na 

Bacia de Santos, soerguimentos na região emersa vizinha à costa sudeste do 

Brasil, e ascensão do nível do mar após a glaciação do Pleistoceno terminal 

(RICCOMINI et al., 2004). 
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Figura 05. Contexto geológico regional do Rift Continental do Sudeste do Brasil 

(RCSB) – 1) embasamento pré-cambriano; 2) rochas sedimentares paleozóicas da 

Bacia do Paraná; 3) rochas vulcânicas toleíticas eocretáceas da Formação Serra 

Geral; 4) rochas relacionadas ao magmatismo alcalino mesozoico-cenozóico; 5) 

bacias cenozoicas do rift (1 – bacia de Itaborai, 2 – Graben de Barra de São João, 3 – 

Bacia de Macacu, 4 – Bacia de Volta Redonda, 5 – Bacia de Resende, 6 – Bacia de 

Taubaté, 7 – Bacia de São Paulo, 8 – Graben de Sete Barras, 9 – Formação 

Pariquera-Açu, 10 – Formação Alexandra e Graben de Guaraqueçaba, 11 – Bacia de 

Curitiba, 12 – Graben de Cananéia); 6) zonas de cisalhamento pré-cambrianas, em 

parte reativadas durante o Mesozóico e Cenozóico; 7) Planaltos (SA – Senador 

Amaral, CJ – Campos do Jordão, IT – Itatiaia, BO – Bocaina. Fontes: Riccomini 

(2011), modificado de Melo et. al. (1985), Riccomini et. al. (1996), Ferrari e Silva 

(1997), Hiruma (2007). 

 

O RCSB, bem como outros da margem continental brasileira teriam sido 

formados da divergência da Placa Sul Americana, e originado bacias 

sedimentares de características geológicas diferenciadas. A evolução tectono-

sedimentar da região sudoeste, nas proximidades da Bacia de Santos 

apresenta diferentes aspectos de relevo. 

O período que procede a instalação e deposição sintectônica do Rift é 

caracterizado por quatro fases de tectonismo deformador. Essas deformações 
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estão relacionadas a falhas reativadas (Figura 06) bem como, da formação de 

algumas estruturas mais recentes (RICCOMINI, 1989; RICCOMIN, 2004). 

 

Figura 06. Esboço dos Sedimentos Terciários e Falhas de Reativação na Área da 

Grande São Paulo (mod. de MELO et aI., 1986). apud Lima et. al., (1991). 

 

 As quatro fases são:  

1) Trasncorrência sinistral de direção E-W, com distensão NW-SE e 

compressão local NE-SW, com idade miocena. Essa fase alterou as 

características da estrutura de preenchimento do rift e depositou os 

sedimentos da Formação Itaquaquecetuba na Bacia de São Paulo. 

2) Transcorrência dextral, com compressão NW-SE, de idade 

correspondente de Pleistoceno Superior a Holoceno. 

3) Distensão de direção WNW-ESSE, correspondente ao Holoceno; 

4) Compressão E-W, de idade mais recente.   

 

O quadro representa a litoestratigrafia da parte central do RCSB e a 

cronologia relativa à sua evolução tectono-sedimentar. As estruturas locais 

estão relacionadas aos leques aluviais proximais e leques aluviais medianos a 
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distais associados a planície aluvial de rios entrelaçados das bacias de São 

Paulo e Taubaté no Paleógeno, período no qual sofreu distensão NNW-SSE. 

A principal rede de drenagem do sistema de bacias tafrogênicas 

continentais do Sudeste do Brasil é o rio Paraíba do Sul, que sofre uma brusca 

mudança de direção no seu curso na área que separa as bacias sedimentares 

de Taubaté e São Paulo. Nessa região, uma série de falhas resultou na 

formação do Graben do Paraíba entre as Serras do Mar e da Mantiqueira. 

Essas zonas de cisalhamento foram reativadas durante o Mesozóico e 

caracterizam a geologia das duas bacias sedimentares. 
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6. PRINCIPAIS DEPÓSITOS SEDIMENTARES REGIONAIS 

 

No contexto de RICCOMINI (1989), a Geologia Estrutural das bacias de 

São Paulo e Taubaté é representada por dois conjuntos principais regionais. O 

primeiro compreende as estruturas do Pré-Cambriano a Eo-Paleozóico, como a 

foliação metamórfica, transposição, zonas de cisalhamento e juntas, entre 

outras, com movimentos de caráter normal ou reverso, transcorrente dextral ou 

sinistral, configurando o formato alongado das bacias. O segundo está 

relacionado às estruturas de reativação que afetaram o embasamento Pré-

Cenozóico e os sedimentos terciários e quaternários.  

O quadro a seguir (Figura 07), representa a litoestratigrafia da parte 

central do RCSB e a cronologia relativa à sua evolução tectono-sedimentar. As 

estruturas locais estão relacionadas aos leques aluviais proximais e leques 

aluviais medianos a distais associados a planície aluvial de rios entrelaçados 

das bacias de São Paulo e Taubaté no Paleógeno, período no qual sofreu 

distensão NNW-SSE. 

Para o autor, a reativação Mesozóica-Cenozóica está relacionada ao 

processo de embaciamento e deformações sedimentares posteriores aos 

sistemas de falhas de diferentes naturezas, com sobreposição dos sedimentos 

terciários por blocos de rochas. Esses depósitos teriam também, sido 

recobertos por materiais aluvionares mais recentes, resultado de intenso 

processo erosivo, principalmente no vale do Paraíba. No período posterior à 

instalação e deposição sintectônica do RCSB, o relevo sobre o qual se 

desenvolveram os rios Tietê e Paraíba do Sul passou por um processo de 

rejuvenescimento em escala regional. Ambas as bacias sedimentares de São 

Paulo e Taubaté tem idade relativa do Paleógeno. 
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Figura 07. Quadro litoestratigráfico e evolução tectono-sedimentar do segmento 

central do RCSB – Letras: p – leques aluviais proximais; m-d – leques aluviais 

medianos a distais associados a planície aluvial de rios entrelaçados; t – depósitos de 

tálus; c – depósitos coluviais; ca – depósitos colúvio-aluviais; a – depósitos aluviais. 

Segundo Riccomini et. al.(2004). 

 

Na Soleira de Arujá (Figura 08), alto que separa as drenagens do Tietê 

e Paraíba do Sul, há ocorrência de depósitos basais expostos de forma isolada, 

com topos de colinas e morrotes diretamente sob o embasamento cristalino 

pré-cambriano, que talvez indiquem a ligação pretérita entre as bacias de São 

Paulo e Taubaté. (MELO et. al.,1986).  

Segundo AB`SABER (2007), o Paraíba aprofunda sua fossa tectônica e 

o Tietê cresce sua drenagem para o interior. E mesmo depois de decapitado, o 

Alto Tietê provavelmente continuou seu trabalho de encaixamento, porém, 

atividades tectônicas recentes podem ter ocorrido e um novo ciclo deposicional 

se estabeleceu depois do Mesozóico, similar àquele que afetou o médio 

Paraíba após a captura na região do Cotovelo. 
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Figura 08. Seção esquemática e correlação estratigráfica entre os depósitos terciários 

das bacias de São Paulo e Taubaté. Fonte: Melo et. al.(1986). 
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6.1. Bacia sedimentar de São Paulo 

 

A Geologia da Bacia de São Paulo é tema de discussão entre diversos 

autores. Porém, a maioria dos dados em superfície corresponde a apenas 

alguns setores, sendo poucos os que se referem ao limite com as outras 

bacias, principalmente a de Taubaté. Dados de sondagens e perfurações 

detalham melhor as informações a respeito das formações em subsuperfície. 

Os depósitos dessa formação localizam-se na parte mais ao Sul do 

embasamento, que é cortado por várias falhas pequenas. Representam o 

Cenozóico na região de São Paulo três depósitos sedimentares identificados 

por HASUI et.al. (1976). Os sedimentos pliocênios ou Pleistocênicos da 

Formação São Paulo, os sedimentos correlacionáveis à Formação São Paulo, 

e os sedimentos aluvionares atuais. Nas bordas da bacia predominam 

sedimentos mais finos, segundo dados de sondagens de LEINZ & CARVALHO 

(1957).  

As características dos pacotes sedimentares Terciários da Bacia 

Sedimentar de São Paulo foram descritas segundo as afirmações dos últimos 

autores citados anteriormente. Possuem camadas de argila e areia, com várias 

espessuras e poucos leitos conglomeráticos, predominando contatos litológicos 

de forma lenticular. Apresenta alta decomposição e predomina inconsolidação 

dos sedimentos. Fácies conglomeráticas e material grosseiro são raros e 

frações arenosas são poucas, predomina a fração silte-argila, caracterizando 

ambiente lacustre. Essa bacia também apresenta também sedimentos 

aluvionares recentes. 
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6.2. Bacia sedimentar de Taubaté 

 

O setor central da bacia de Taubaté apresenta feições tectônicas de 

subsidência. A litologia dos sedimentos antigos e aluvionares da Bacia 

Sedimentar de Taubaté foram descritas por SUGUIO (1969). Com base nas 

afirmações de WASHBURNE (1930), este autor explica que a área consiste em 

dois pacotes de sedimentos em contato com o gnaisse depositado diretamente 

sobre o embasamento cristalino antigo. É composto de areias inconsolidadas, 

seixos e argilas de origem fluvial na parte superior. Em sua parte inferior, a 

maior parte é argila inconsolidada de várias cores e camadas locais de linhito e 

folhelhos petrolíferos. Segundo ele, as cores variegadas atuais resultam de 

intemperismo atual. Os sedimentos aluviais recentes foram depositados em 

três níveis de terraços, intercalando entre sedimentos superficiais e 

acumulação de matéria orgânica. 

AB´SABER (1957) realizou trabalhos de campo próximo à cidade de 

Santa Isabel e identificou depósitos Pliocênicos contemporâneos em diferentes 

altitudes e posição geográfica correspondentes ao extravasamento remontante 

da sedimentação da bacia de Taubaté. O Médio Paraíba, bem como outros 

afluentes de outros setores do Paraíba, a princípio entalharam muito. Esse 

processo foi o responsável pelo espessamento da sedimentação flúvio-lacustre 

e fluvial da fossa tectônica do médio vale do Paraíba. Ao final deposicional, a 

região foi afetada por um transbordamento marcadamente remontante da 

sedimentação. Os vales serranos do médio Paraíba, por terem um gradiente 

mais acentuado, passam a comandar o entalhamento regional, inclusive para 

cima da bacia hidrográfica do Tietê, aumentando sua espacialização. Nesse 

período, a superfície de São Paulo, ao contrário, era aperfeiçoada pela 

expansão da sedimentação flúvio-lacustre e da peneplanização regional, 

criando uma alta planície fluvial e flúvio-lacustre que proporcionou a erosão 

regressiva dos afluentes do Paraíba. E ainda hoje, esse processo erosivo ainda 

atuante forma pequenas gargantas e ciclos de ameaça de capturas dos 

afluentes do Tietê (AB’ SABER 1957). 
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7. CAPTURAS FLUVIAIS 

 

Vários fatores e feições topográficas podem estar envolvidos no 

processo e evolução de capturas fluviais em geral. Dentre elas, a migração dos 

divisores de água, decapitação, desvio, formação do cotovelo de captura, recuo 

de vertentes, diferença de resistência e degradação das rochas, a diminuição 

do volume de água e aumento de acúmulo de detritos, formação do vale seco, 

mudanças paleoclimáticas.   

De acordo com MILLER (1915), um córrego comete a captura quando 

conquista seu vizinho. O período que antecede o processo de captura fluvial é 

reconhecido por padrões incomuns de drenagem, mudanças na sedimentação 

e acumulação e deposição de sedimentos em padrões cíclicos (PEDERSON, 

2001). 

CHRISTOFOLETTI (1975) define que a captura fluvial seria o desvio 

natural das águas de uma bacia fluvial para outra, promovendo a expansão de 

uma drenagem em detrimento da vizinha. O processo se realiza devido à 

capacidade de um rio manter e expandir o seu vale em nível mais baixo que o 

adjacente. Este autor se refere à captura como aquela que pode ocorrer por: 

absorção, recuo das cabeceiras, aplainamento lateral, transbordamento ou 

desvio subterrâneo.  

A captura por absorção ocorre quando há a captação de águas por 

determinados rios em detrimento dos adjacentes, resultado da competição que 

se estabelece ao longo de uma vertente. Esse tipo estaria relacionado ao 

processo de hierarquia fluvial, no qual alguns cursos d’água menores fluem 

para cursos principais. 

A captura por recuo das cabeceiras ocorre quando dois rios 

adjacentes estão localizados em altitudes diferentes (Figura 09) e os 

tributários do curso mais baixo provocam a erosão regressiva de suas 

cabeceiras principalmente quando há entalhamento do vale. O rio atravessa o 

divisor de águas e captura o curso localizado em nível mais alto. Esse tipo de 

captura pode também ser resultado de declividades diferentes entre os cursos.  

Captura por aplainamento lateral é aquela ocasionada por erosão 

lateral, onde o rio principal corta o interflúvio que o separa do tributário e 
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desvia a parte montante do mesmo, deixando seco o vale localizado na parte 

jusante do curso decaptado. 

A captura por transbordamento realiza-se quando um curso d’água 

entulha seu leito devido ao excesso de sedimentos, elevando-o até um nível 

superior ao dos colos mais baixos que separam seu vale dos adjacentes, 

podendo assim, invadir o vale vizinho. 

 

 

Figura 09.  Esquema evolutivo do mecanismo de evolução de sistemas de drenagem 

levando ao fenômeno de captura fluvial. A – bacias de drenagem que ocupam posição 

altimétrica diferenciada e drenam em sentidos diferentes, sendo a nascente do canal 

localizado na bacia mais rebaixada situado na área íngreme que marca o desnível 

entre as bacias e, portanto, tem maior poder erosivo e maior taxa de erosão 

remontante; B – erosão da área escarpada levando ao encaixamento da drenagem e a 

captura do canal que drenava para o sentido oposto. Fonte: Department of Geology 

and Environmental Science James Madison University (2007). Fonte: Santos 2010. 

 

O tipo subterrânea ocorre em áreas de rochas calcárias ou em outras 

áreas de rochas solúveis. A maior velocidade de dissolução da rocha e o nível 

freático facilitam o processo da captura.  

Para CHRISTOFOLETTI (1975), o rio que capta é chamado de captador, 

capturador ou beneficiário, sendo que a parte montante do curso é 

denominada capturada ou decapitada enquanto que a parte jusante, por onde 

corria o antigo rio é designada de wind gap. No antigo curso observa-se um 

traçado que recebe o nome de cotovelo, apresentando um ângulo de 90°. 

Um dos trabalhos mais conhecidos sobre captura fluvial, talvez o 

pioneiro, foi realizado por DAVIS em 1895, na cidade de Lorena, na França, 

entre os Rios Meuse e Moselle, próximo à cidade de Toul. Nessa área um 



33 
 

afluente do Rio Moselle desviou este curso d’água do Rio Meuse em proveito 

do Rio Moselle. Após a captura teria ocorrido a formação de um vale seco 

(Figura 10). 

 

  

Figura 10. Captura Fluvial do Mosa-Mosela (Meuse-Moselle). Fonte: OLIVEIRA, D. 

(2010) adaptado de DAVIS (1909). 

 

O termo cotovelo de captura foi utilizado por DAVIS (1895), ao qual 

descreveu como um brusco desvio sofrido por um trecho superior de um rio 

onde ele é interceptado pelo curso d’ água capturador. A evolução posterior 

resulta em modificação do curso de água, e um vale muito encaixado à 

montante e à jusante do cotovelo. O rio desviado aprofunda rapidamente seu 

leito se transformando na cabeça do novo curso de água, que será unido ao 

rio capturador. O curso d’ água decapitado terá um volume muito menor e 

pode se encontrar obstruído por detritos que foram transportados para o seu 

vale por pequenos afluentes laterais que se formaram. 

Na maioria dos casos, no setor abaixo do cotovelo, o curso d’água 

decapitado sofre um encurtamento posterior, fazendo com que este aprofunde 

lentamente seu vale, e o inverso ocorre com o curso subsequente, isto é, 

escava rapidamente seu vale. Consequentemente, o divisor de águas tende a 

recuar a partir do ponto de interceptação e inversão da drenagem, reduzindo 

progressivamente o rio decapitado.  



34 
 

O local onde ocorreu a captura pode ser identificado como a expressão 

mais real para uma possível data mais ou menos remota. Fator esse, que 

pode ser observado na distância entre a nascente do rio decapitado e o 

cotovelo de captura. Se a captura é muito antiga, é possível que o cotovelo se 

estenda por vários quilômetros de comprimento. 

Inicialmente, um pequeno córrego se forma na direção do cotovelo de 

captura e nasce nas proximidades da nascente do curso d’água decapitado. 

Ele prolonga-se progressivamente com o desvio do divisor de águas e 

diminuição da vazão do curso decapitado. Esses rios são chamados de 

obsequentes. 

Com relação à migração dos divisores de água, DAVIS (1909) nos 

mostra que este pode mudar ao longo do tempo conforme a degradação das 

rochas que o constituem, o que pode indicar diferentes níveis de resistências 

das mesmas. Isso pode ser observado através do recuo ligeiramente muito 

rápido das vertentes.  

Segundo esse autor, é possível que tenha desigualdade no processo de 

aplainamento das vertentes devido às suas diferentes declividades, fazendo 

com que uma vertentes seja mais plana e a outra mais íngreme, que 

consequentemente, se degrada mais rapidamente que a outra. Nesse caso, o 

divisor de águas se afasta de maneira lenta na direção da vertente mais 

aplainada, portanto, o deslocamento do divisor de águas ocorre de maneira 

brusca e lenta. 

O caso mais típico de diferença de resistência das rochas está 

relacionado ao recuo regressivo das vertentes, onde as de ordem mais tenra 

se abatem mais rapidamente o divisor de águas, quando se localizam no topo 

deste, gradando na direção das rochas mais resistentes na média vertente. 

Posteriormente, quando o processo erosivo alcança a baixa vertente, ocorre a 

captura do córrego de menor ordem, aumentando o acúmulo de detritos. 

O tema vem sendo amplamente discutido por diversos pesquisadores no 

mundo e principalmente no Brasil. Dentre eles, podem ser destacados os 

trabalhos de OLIVEIRA (2003), na região do Alto Guaratuba e de SANTOS 

(2009), na Cratera de Colônia, entre outros. 
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     7.1.  Capturas fluviais e rearranjo da rede de drenagem 

 

As principais evidências morfológicas da captura fluvial são os cotovelos 

de captura e os vales secos (Figura 11). A atual forma do canal e a morfologia 

de duas bacias hidrográficas evidenciam a anomalia de drenagem de uma 

região. (BISHOP, 1995). Segundo o sistema classificatório deste autor, as 

capturas fluviais são os mais amplos tipos de rearranjo de drenagem, incluindo 

também os processos de desvio e decaptação (Figura 12). 

 

 

Figura 11. Rearranjo da drenagem com visão em planta das capturas de drenagem. A 

linha tracejada é o divisor da drenagem. (a) extensão de cabeceiras de drenagem 

alinhadas, (b) extensão da cabeceira de uma bacia de menor extensão em direção a 

bacia adjacente, levando a captura de parte dos canais de drenagem da bacia 

adjacente e (c) invasão lateral por migração de uma curvatura de um canal ou por 

tectonismo para uma bacia de drenagem adjacente. Fonte: SILVA e SANTOS (2010), 

modificado de Bishop (1995). 
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Figura 12. Inserção das capturas fluviais no sistema classificatório de Bishop (1995). 

Fonte: Santos, A. H. B. (2009) 

 

O processo consiste na diferenciação entre o rearranjo das áreas de 

escoamento superficial e o rearranjo das linhas de drenagens, que são os 

traçados dos rios. O resultado é uma invasão progressiva de um escoamento 

para além do limite de uma bacia de escoamento vizinha, resultando na 

transferência da drenagem de uma área para outra. Outro aspecto importante 

está na distinção entre os processos topo-base (top-dow) e de baixo para cima 

(bottom-up) no rearranjamento da rede de drenagem. No primeiro caso, o 

desvio é ativo deslocando o rio para outra área de escoamento, e no segundo, 

o desvio é passivo, resultado de outro rio, em nível altimétrico mais baixo, que 

o intercepta e abstrai, geralmente por recuo de cabeceiras.  

 

 

7.2.  Captura fluvial e suas teorias 

 

 

Todo estudo do meio físico deve ter uma base fundamental para a 

investigação e, portanto, estar inserido dentro de uma estrutura geral lógica. Ao 

entender um sistema como um conjunto de objetos e atributos com relações 

estreitas entre si, Davis analisa as formas de relevo na qual as várias partes 

podem estar relacionadas em sentido areal e temporal, e que sistemas 

diferentes podem ser comparados (CHORLEY, 1971).  

As contribuições teóricas a respeito da erosão regressiva e recuo de 

cabeceiras, importantes para o entendimento do processo de capturas fluviais, 

foram elaboradas com base nas pressuposições da teoria davisiana de 

juventude, maturidade e senilidade. Parte-se do princípio de que o vale seco é 
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o testemunho do processo de captura fluvial e de que o córrego que antes 

corria em determinada direção muda seu curso, com base nas teorias de recuo 

de cabeceiras de Bishop (2005) e migração de divisores de água e formação 

de cotovelo de captura de DAVIS (1895).  

Duas teorias podem ser consideradas a respeito do ato final da captura. 

Uma pode ocorrer no subsolo, por dissolução de rochas e a outra, mais antiga, 

por captura, através da abstração do córrego superior em benefício do curso 

inferior (CROSBY, 1937). No pós captura, a nova organização da rede de 

drenagem pode alterar significativamente as características das bacias 

hidrográficas envolvidas, como na região de Guararema, onde cabeceiras do 

rio Tietê, em nível mais elevado, foram capturadas por tributários do rio 

Paraíba, de nível mais baixo. No caso da área em questão, as linhas de 

drenagem parecem não ter sido preservadas.  

As alterações nos níveis de base locais das drenagens foram 

caracterizadas com base nos KnickPoints (BURBANK E ANDERSON, 2001). 

São irregularidades locais ao longo do perfil longitudinal do rio, como os 

degraus, descontinuidades e mudanças bruscas de declividade entre dois 6 

segmentos fluviais. Essas irregularidades provocam ação erosiva, que varia 

numa encosta devido à diferença de resistência das rochas ou a processos 

tectônicos. Na área de estudo, essas características podem ser observadas e 

identificadas por meio de mapas e modelos hipsométricos. 
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8. MATERIAIS E MÉTODO 

 

8.1 Método de pesquisa 

 

Como metodologia de pesquisa para análise do meio físico, optou-se por 

utilizar os níveis de metodologia geomorfológicas estabelecidas por AB’ 

SABER (1969): compartimentação da topografia regional, as estruturas 

superficiais das paisagens, a fisiologia da paisagem no entendimento dos 

processos morfoclimáticos e pedogenéticos atuais. Esse método estabelece 

bases da geomorfologia para os estudos do Quaternário em regiões de 

domínio intertropical. 

A compartimentação está relacionada à descrição exata ou relativa das 

formas de relevo nos diferentes compartimentos que se está estudando, isto é, 

com a topografia e morfologia básica do relevo. O segundo nível é de ordem 

mais sistêmica e ajuda a obter informações sobre a estrutura superficial das 

paisagens referentes aos elementos associados à compartimentação regional. 

 O terceiro nível, de mais difícil aplicabilidade, compreende a 

funcionalidade atual dos processos morfoclimáticos e pedogenéticos atuais das 

paisagens através da dinâmica climática, hidrodinâmica e observações mais 

demoradas que exigem mais precisão dos equipamentos. 

A pesquisa baseou-se na caracterização dos dois primeiros níveis. Pois, 

a análise da fisiologia da paisagem enquanto reconstrução de sucessivos 

eventos de ordem geológica, geomorfológica e pedológica, também chamados 

de Paleográficos, que correspondem à evolução e transformação da morfologia 

na paisagem só pode ser conduzida por um estudo minucioso da 

compartimentação e forma da paisagem. Só poderão ser obtidos resultados 

juntamente com uma prospecção superficial de considerações adequadas para 

sua significação e em conjunto com áreas interdisciplinares de compreensão 

física da paisagem. 
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8.2 Materiais utilizados 

 

Para a elaboração dos produtos cartográficos digitais como o mapa 

topográfico e rede de drenagem do Rio Paraíba do Sul utilizou-se das Cartas 

Topográficas, escala 1:10.000, Datam Córrego Alegre (MG) e projeção UTM do 

ano de 1981, da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa). 

Dados como folha, nomenclatura e município das Cartas estão identificadas na 

tabela abaixo (Tabela 01). 

 

 

Tabela 01. Cartas Topográficas utilizadas na elaboração do mapa e carta 

hipsométrica do recorte da área de estudo. Fonte: EMPLASA (1981). 

 

Por encontrar dificuldades na delimitação dos divisores de água, devido 

ao estado de dissecação atual da área, utilizou-se da base vetorizada da 

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABAHAT, 2009). 

Na elaboração da carta hipsométrica regional e da rede hidrográfica 

utilizou-se da base cartográfica das folhas topográfica do IBGE, escala 

1:50.000, Datum SAD69, Fuso 23, com as informações georreferenciadas de 

curvas de nível e drenagem.  

Articulação Folha Nomenclatura Município 

5312 Mogi das Cruzes SF-23-Y-D-IV-2-NO-B Mogi das Cruzes 

5314 Cocuera SF-23-Y-D-IV-2-NO-D Mogi das Cruzes 

5321 Botujuru SF-23-Y-D-IV-2-NE-A Mogi das Cruzes 

5436 Vila Suiça SF-23-Y-D-I-4-SO-F Mogi das Cruzes 

5442 Guararema SF-23-Y-D-I-4-SE-E Guararema 

5443 
Bairro Itapeti do 
Salto 

SF-23-Y-D-I-4-SE-C Guararema 

5444 Bairro do Paião SF-23-Y-D-I-4-SE-D Guararema 

5445 Sabaúna SF-23-Y-D-I-4-SE-E Mogi das Cruzes 

5446 Botuquara SF-23-Y-D-I-4-SE-F Guararema 



40 
 

Para localização da área de estudo e elaboração dos perfis topográficos 

foi usada imagem SRTM da EMBRAPA, escala 1:250.000 e Datum WGS84, 

ano de 2012, articulação SF-23-Y-D. 

Os aspectos físicos, como Geomorfologia, Geologia e Pedologia, que 

compreendem a área de estudo, foram identificados através dos mapas 

Geológico e Geomorfológico do IPT, ano de 1981, Pedológico da Embrapa, de 

1999, e Geológico do Sistema Cartográfico Metropolitano, ano de 1980. Para 

localização precisa de setores da área de estudo utilizou-se de GPS. 

A fotointerpretação geomorfológica foi realizada com o auxílio de 

Estereoscópio de Espelho. Para a identificação das feições do setor a 

montante do Ribeirão Guararema e de drenagens do Alto Rio Tietê foi utilizado 

o levantamento aerofotográfico pancromático do Estado de São Paulo, na 

escala aproximada de 1:10.000, realizado pela Emplasa. As faixas utilizadas 

foram: FX 116 - nº 108 a 110, ano de 1986; FX 117A - nº 22 a 28; FX 118 - nº 

109 a 116, ano de 1986; FX 119C - nº 01 a 05, ano de 1988; FX 119A - nº 04 a 

08, ano de 1986; FFX120 - nº 84-92, ano de 1986; FX158 - nº 57 a 63, ano de 

1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

8.3 Procedimentos técnico-operacionais 

 

Por meio do método hipotético-dedutivo, utilizou-se como base a análise 

integrada de levantamento de informações bibliográficas, análises de 

laboratório, elaboração de mapas, cartas, modelos e perfis e de trabalhos de 

campo.  

Utilizando-se do Software ArcGIS 9.3, foi possível criar um banco de 

dados e vetorizar informações das Cartas Topográficas para elaboração do 

mapa de escala maior (1:10.000) com características como curvas de nível, 

rios principais, rios perenes e efêmeros, vias principais, delimitação dos 

divisores de águas, limite de municípios informações que permitiram a 

elaboração da carta hipsométrica e o mapa de drenagem da região.  

Através das fotografias aéreas, elaborou-se um esboço geomorfológico 

entre tributários dos rios Tietê e o setor a montante do Ribeirão Guararema, 

afluente do Rio Paraíba do Sul, de escala 1: 35.000 também com o auxílio do 

ArcGIS 9.3. A fotointerpretação foi baseada no estudo dos seguintes fatores: 

tonalidade, formas topográficas padrões de drenagem, densidade e 

declividade, textura, tamanho e sombra conforme RICCI & PETRI (1965).  

O mesmo Software auxiliou na elaboração do Modelo Digital do Terreno, 

contendo a hipsometria com caracterização regional, em escala mais reduzida 

(1:100.000) através da base topográfica do IBGE. Nesse mesmo modelo foram 

sobrepostos os possíveis alinhamentos regionais que indicam as orientações 

das drenagens. Os perfis topográficos foram delimitados sobre a imagem 

SRTM no Software Global Mapper 13.  

O Software Corel Draw X6 auxiliou no processo de finalização dos perfis 

topográficos e longitudinais bem como algumas cartas e modelos. 

Para descrição e interpretação dos resultados foram adotados três 

procedimentos de análise em fases diferentes da pesquisa: campo, gabinete e 

laboratório. 
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8.3.1.  Procedimentos de campo  

 

Nessa fase foram realizados dois trabalhos de campo. O primeiro 

percorreu alguns setores para reconhecimento dos rios principais, começando 

pelo Rio Paraíba do Sul em Guararema até o divisor de águas do Ribeirão 

Guararema com as cabeceiras do Rio Tietê, em Mogi das Cruzes. No local foi 

identificado o provável vale seco e realizada uma descrição superficial do solo. 

O segundo campo foi mais descritivo, em localidades mais específicas. 

Estabeleceram-se três locais principais: o cotovelo do Rio Paraíba do Sul, um 

dos setores do divisor de águas e o provável vale seco.  

No cotovelo foi identificada a orientação das estruturas principais do rio e 

a foz do Ribeirão Guararema. Próximo ao divisor de águas realizou-se a 

análise de um perfil de solo e descrição da cor, textura e estrutura com 

amostragem. No provável vale seco foram feitas duas tradagens, uma na bacia 

hidrográfica do Rio Tietê e outra no Ribeirão Guararema, afluente do Paraíba 

do Sul e coletadas amostras para posteriores comparações. 

 Os trabalhos de campo auxiliaram no controle da precisão do modelo 

digital e cartas elaboradas, bem como na identificação de prováveis evidências 

de captura fluvial, na área do vale seco e arredores.  

 

 

8.3.2.  Procedimentos de laboratório 

 

As análises granulométricas, morfoscópicas e mineralógicas das 

amostras de solo foram realizadas no Laboratório de Pedologia do 

Departamento de Geografia da USP (LABOPED) e na Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ).  

Para realização da análise granulométrica das amostras de solo utilizou-

se das técnicas do Método de Análise Química, Mineralógica e Física de Solos 

do Instituto Agronômico de Campinas (2009). Essa técnica permite a 

mensuração do peso das frações granulométricas mensurados em 50 g/Kg de 

solo e definição de classe textural através de pipetagem, no caso das análises 

realizadas no LABOPED e densímetro, mensurado em 100g/Kg, naquelas 
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realizadas na ESALQ, totalizando 11 amostras, sendo quatro de material 

orgânico.  

As análises foram realizadas nos dois laboratórios porque alguns 

resultados, no caso do LABOPED, apresentaram alteração, sendo necessário 

refazê-las e também pelo procedimento diferenciado para separação das 

frações de solo das quatro amostras com matéria orgânica. 

No caso do LABOPED, foram individualizadas de 4 amostras de solo, 

seis intervalos de areia (g): 2 - 1; 1 - 0,5; 0,5 – 0,250; 0,250 – 0,125; 0,125 – 

0,0625; 0,052 que correspondem aos materiais mais grosseiros, mais silte e 

argila, que são materiais mais finos. Nas sete amostras analisadas pela ESALQ 

foram separadas duas frações: areia grossa e fina total mais silte e argila. 

Também foi definida a classe textural de cada amostra segundo a classificação 

da EMBRAPA (1999). De cada amostra foi separada a fração de areia mais 

representativa por peneiramento para posterior análise da mineralogia e 

morfoscopia para comparar os sedimentos das duas bacias hidrográficas.  

Na fase de realização da morfoscopia utilizou-se dos parâmetros de 

descrição da morfometria de partículas sedimentares de SUGIO (2003). Foram 

separados 100 grãos aleatórios da fração modal de areia de cada amostra. Em 

cada fração modal foi analisado o grau de arredondamento dos grãos segundo 

a classificação de Krumbein (1941), textura superficial, grau de transparência e 

mineralogia. Para alcançar os resultados foi utilizada Lupa Binocular Zeizz, 

com objetivas de 5; 4,2; 3,8; 3; 2 e 1,8 vezes e oculares de 10x de aumento. 

 

 

8.3.3.  Procedimentos de gabinete 

 

Essa fase está relaciona à elaboração de cartas, mapas e perfis. 

Primeiramente, foram separadas e digitalizadas as cartas topográficas da 

EMPLASA para realização do georreferenciamento das mesmas no ArcGIS 

9.3. Após, foi realizada a vetorização das principais informações relativas à 

área de estudo e identificação de pontos através do mapa para os trabalhos de 

campo. 
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Depois, procedeu-se com a fotointerpretação geomorfológica na 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA). A legenda 

utilizada foi adaptada de NETO & JOURNAUX (1978), destacando as seguintes 

feições:  

- Ações fluviais: planície fluvial; 

- Hidrografia: curso d’água perene; curso d’água intermitente; nascente; 

meandro abandonado. 

 

 As informações foram identificadas nas fotografias aéreas em folhas 

denominadas overlays e depois digitalizadas e georreferenciadas e anexadas 

ao mapa hipsométrico e de drenagem. A vetorização das feições possibilitou a 

elaboração do esboço morfológico (Anexo 04). 

A etapa seguinte está relacionada à elaboração da carta hipsométrica do 

Ribeirão Guararema (Anexo 05) com cartas da Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano (EMPLASA) ano de 1981 de escala em escala 

1:100.000 e também a elaboração da carta hipsométrica regional (Anexo 01) 

na mesma escala com a base topográfica do IBGE no Software ArcGIS 9.3 e 

de perfis com o auxílio do Software Global Mapper 13. Através da imagem da 

SRTM foram elaborados perfis topográficos transversais entre drenagens dos 

rios Tietê e Paraíba do Sul que posteriormente foram anexados ao mapa de 

drenagem regional e sobre os quais foi elaborada a prancheta de perfis. 

Após, foram identificados através das linhas de drenagem, os 

alinhamentos estruturais da região sobre o mapa impresso e depois 

devidamente localizados no mapa digital regional gerado através da base 

topográfica do IBGE. Procedeu-se com a elaboração das rosetas de direções 

preferenciais dos principais alinhamentos estruturais da região. 

A última etapa é a descrição e interpretação das informações obtidas por 

meio de cartas, mapas, perfis e análises de laboratório. 
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9. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

9.1. Morfologia da região 

 

 

Foi possível identificar algumas características físicas de relevo, através 

dos levantamentos de campo, dos mapas e cartas, e dos perfis elaborados das 

principais bacias hidrográficas regionais que compreendem o Rio Tietê seus 

afluentes e o cotovelo de Guararema no rio Paraíba do Sul, seus tributários 

Ribeirão Guararema e Ribeirão Putim (Anexo 01). A caracterização foi 

desenvolvida em três tópicos: levantamento de campo; análise de cartas, 

mapas e perfis; análise da fotointerpretação, que serão descritos a seguir. 

 

 

9.1.1.  Levantamento de campo 

 

 

Essa fase da pesquisa está relacionada às informações obtidas em 

trabalhos de campo realizados nos divisores de águas das drenagens dos Rios 

Paraíba do Sul e Tietê em Mogi das Cruzes, no possível vale seco e no 

cotovelo de Guararema. Primeiramente serão descritos os divisores de água. 

A área compreendida pelas duas bacias hidrográficas pertence à zona 

Morfoclimática do Brasil Tropical Atlântico, que possui solos superpostos, com 

predominância de coberturas de colúvio recobertos muitas vezes por linhas de 

pedras ou seixos. Essas caracterizam o tipo de transporte que ocorre nas 

bacias hidrográficas e o passado de ambientes fluviais. Materiais dessa 

natureza foram encontrados nas proximidades da região de Mogi das Cruzes 

(Foto 01), próximo a um dos divisores de água, mas não apresenta evidência 

de captura fluvial (P8). 

Observa-se que o processo de recuo de cabeceiras é bastante evidente 

em Mogi das Cruzes, onde o setor a montante do Ribeirão Guararema avança 

suas drenagens sobre as cabeceiras do Rio Tietê. A morfologia é diferenciada 
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entre as duas nascentes desse córrego e ambas apresentam assimetria de 

encostas, com diferença de altitude, com ambiente de planície e superfície 

erosiva. 

As drenagens a montante do Rio Paraíba do Sul encontram-se próximo 

à ferrovia da Fepasa (Foto 02) e muitas vezes são descontínuas nesse setor e 

também na bacia hidrográfica vizinha do Rio Tietê (Foto 03). Nesse setor P9 

do Anexo 05, identificou-se que o córrego foi canalizado para o outro lado da 

ferrovia (Foto 04). 

 

 

 

Foto 01. Linha de pedra no interflúvio entre as drenagens do Rio Tietê e Paraíba do 

Sul na região de Mogi das Cruzes. Seta indica alguns seixos. Fonte: Oliveira, D. 

(2011). 
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Foto 02. Nascente do Rio Paraíba do Sul. Município de Mogi das Cruzes. Fonte: Pasa, 

V. (2012). 

 

 

 

Foto 03. Córrego pertencente ao Rio Tietê, próximo ao divisor de águas. Município de 

Mogi das Cruzes. Fonte: Pasa, V. (2012). 
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Foto 04. Nacente desviada para o outro lado da Ferrovia. Município de Mogi das 

Cruzes (P9). Fonte: Pasa, V. (2012). 

 

 

O divisor de águas entre os tributários do Rio Tietê e o Rio Paraíba do 

Sul (Foto 05), situa-se na saída do município de Mogi das Cruzes, sentido 

Guararema e está completamente urbanizado, o que dificultou a sua 

delimitação. A altitude nesse local é de aproximadamente 759m.  

 

 

Foto 05. Divisor de águas. 1) Rio Paraíba do Sul; 2) Rio Tietê. Fonte: Oliveira, D. de 

(2011). 
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Próximo ao divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios Paraíba 

do Sul e Tietê (P9 do Anexo 05), as camadas litológicas seguem levemente 

inclinadas na direção do Ribeirão Guararema, cuja nascente é relativamente 

plana e nas suas proximidades encontram-se algumas pequenas colinas (Foto 

06). 

 

 

Foto 06. Nascente do Rio Paraíba do Sul, próximo ao município de Mogi das Cruzes 

(P9). A seta mostra uma colina ao fundo. Fonte: Pasa, V. (2012). 

 

Com a finalidade de compreender melhor a topografia regional 

estabeleceu-se o perfil transversal A-A’ das drenagens dos rios Tietê e Paraíba 

do Sul, que compreende o vale seco, elaborado no mapa da drenagem do 

Ribeirão Guararema (Anexo 05). O Perfil apresenta drenagens do Tietê e do 

Paraíba. Podem ser estabelecidos três compartimentos de relevo nesta área: 

 

I. Planície fluvial do Tietê, em altitude mais elevada e estável, com pequena 

inclinação do relevo e das camadas sedimentares na direção das suas 

cabeceiras;  

II. Vale seco, mais elevado que o nível topográfico do Ribeirão Guararema, e o 

local por onde passaria o rio Paraíba no passado geológico;  

III. Bacia hidrográfica do Paraíba, de nível mais baixo, formado posteriormente 

à formação do cotovelo de captura, por movimentação regional de blocos.  
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O local do vale seco, de acordo com os levantamentos de campo, na 

fotointerpretação e nas cartas, localiza-se nas proximidades da Ferrovia, em 

Mogi das Cruzes e seu aspecto é amplo (Foto 07). Como aponta o perfil, sua 

característica seria um topo elevado no limite das drenagens do Paraíba do Sul 

com as cabeceiras do Rio Tietê. Depois desse setor, o relevo segue uma suave 

inclinação na direção do Rio Tietê.  

O que evidenciaria a interrupção e captura fluvial nesse local seriam 

possíveis terraços fluviais, linhas de pedra com seixos de ambiente fluvial que 

não foram encontrados no local, e o alto estrutural de Arujá, uma barreira 

transversal que correlacionava a estratigrafia das duas bacias sedimentares de 

Taubaté e São Paulo. Essa superfície mais elevada provavelmente sofreu 

erosão e seu limite talvez se encontre a oeste do Paraíba do Sul, próximo à 

Serra de Itapeti, como pode ser observado no Anexo 01. 
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Foto 07. Vista parcial do vale seco amplo. Fonte: Oliveira, D. (2011). 

 

Com a observação de campo, na qual foi localizado o vale seco, 

percebe-se que este apresenta superficialmente aspecto húmico, arenoso e o 

solo aparenta coloração escura com tendência a Organossolo (Foto 08). 

Porém, se faz necessário um estudo mais detalhado com análise e 

caracterização do solo para comprovar a hipótese. Os solos apresentam 

características de alteração, com camadas horizontais de poucos metros de 

espessura. 

Esse solo de acordo com o sistema brasileiro de classificação de solo da 

EMBRAPA (1999), é constituído por material orgânico, com espessura mínima 

de 40cm, quer se entendendo como seção única a partir da superfície, quer 

dentro de 80cm da superfície do solo, e com presença do lençol freático em 

relação à superfície do solo podendo ocorrer a presença de pedaços e 

fragmentos de vegetais. 
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Foto 08. Solo de aspecto húmico e coloração escura nas proximidades do vale seco.  

Fonte: Pasa, V. (2011). 

 

 

De acordo com a classificação da EMBRAPA (2009), o solo orgânico da 

bacia do Rio Tietê na área do possível vale seco, é mais profundo, e nesse 

ponto (denominado P11 no Anexo 04) foi realizada tradagem. A profundidade 

atingiu 1,70m sendo que nesse ponto já é possível encontrar rocha, e pouco 

profundo na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, chamado de P12 (ver Anexo 

04) chega a 1m de profundidade na rocha. As características granulométricas e 

morfoscópicas das amostras desse solo serão descritas mais adiante. 

O solo do P11 é de textura média-argilosa a argilosa e no P12 é de 

textura argilosa. Pode ser considerado como mal drenado, pois a água é 

removida do solo lentamente com o lençol freático permanecendo na superfície 

durante a maior parte do ano, característica comum em áreas planas ou 

depressões de estagnação de água, como é o caso da área estudada, no 

possível vale seco que é o divisor de águas entre as drenagens dos rios Tietê e 

Paraíba do Sul. Esses solos possuem tendência a gleização. 

Já na região do cotovelo em Guararema, o relevo é ondulado, cercado 

por algumas colinas e o Rio Paraíba do Sul é formado por ilhas com 

sedimentos de característica arenosa, indicando sistema pretérito de rio 
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entrelaçado. O próprio traçado de seu afluente, Ribeirão Guararema nas 

proximidades da sua foz (Foto 09) parece não seguir um padrão de orientação 

e as suas margens são ocupadas por construções urbanas. É característica a 

coloração de suas águas, que é escura, devido provavelmente a alta carga de 

sedimentos em seu leito e alto processo erosivo. Esse fator é indicativo de 

remoção dos sedimentos das encostas para o próprio leito do rio, 

principalmente da sua parte mais a montante, no município de Mogi das 

Cruzes, onde a declividade é maior. O Paraíba do Sul seria, então, um rio ativo 

em decorrência desse processo. 

 

 

 

Foto 09. Foz do Ribeirão Guararema na Ilha Grande, município de Guararema. Fonte: 

Pasa, V. (2012). 

 

No município de Guararema, onde está localizada a Ilha Grande, foram 

identificadas no leito do Rio Paraíba do Sul duas estruturas de direções 

diferentes, uma NE-SW e outra E-W. Depois, quando segue seu curso 

desviado, este rio apresenta característica de estabilidade e as estruturas 

mantém a direção preferencial de alinhamento NE-SW para a região. 
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A primeira, de orientação NE-SW (Foto 10) segue a orientação dos 

alinhamentos e falhas do embasamento antigo, reativadas durante o 

Mesozóico e Cenozóico. Apresenta aspecto de rocha cristalina, como resultado 

de movimentação de blocos, que pode ter alterado o nível de base local do rio 

principal e seus tributários. Essas estruturas provavelmente possuem idade 

Miocênica e pertencem à fase de Transcorrência sinistral, com distensão NW-

SE e compressão local NE-SW. Essa fase está relacionada ao importante 

preenchimento dos sedimentos do sistema de Rifts na bacia de São Paulo e 

principalmente da Formação Itaquaquecetuba. Provável Compressão E-W, de 

idade mais recente. 

 

 

Foto 10. Estrutura de direção NE-SW na Ilha Grande, município de Guararema (P3). 

Fonte: Pasa, V. (2012). 

 

Já a estrutura de direção E-W (Foto 11) seria mais recente e teria 

ocorrido posteriormente ao processo de reativação das falhas na região do 

cotovelo em Guararema. Segundo a Geologia regional, estruturas nessa 

orientação compreendem o processo de falhas por compressão, provavelmente 

de idade Quaternária. Essa estrutura é, portanto, mais recente que a outra, o 

que confirmaria a ideia de RICCOMINNI, et. al. (2010) entre outros 

pesquisadores. 
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Essa Ilha é o possível local em que teria ocorrido a interrupção do Rio 

Paraíba do Sul, quando tributava suas águas no Rio Tietê, antes de ser 

desviado seu curso. As direções dessas duas estruturas indicam 

condicionamento tectônico para a área, provavelmente por movimentação de 

blocos e posterior processo erosivo, de degradação. 

 

 

Foto 11. Estrutura de direção E-W na Ilha Grande, município de Guararema (P3). 

Fonte: Pasa, V. (2012). 

 

 

9.1.2.  Análise das cartas e mapas 

 

 

Com base na elaboração da carta hipsométrica e análise regional da 

rede de drenagem e topografia dos principais rios da área de estudo é possível 

mostrar que no médio vale do Rio Paraíba do Sul e no alto Rio Tietê o padrão 

de drenagem predominante é do tipo dendrítico e possui algumas poucas 

drenagens paralelas e anomalias com ângulos retos que podem ser resultado 

de fenômenos tectônicos pretéritos. O segundo padrão de drenagem é comum 
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no Rio Paraíba do Sul depois do cotovelo. Essa característica pode ser 

observada no Anexo 01. 

O padrão principal é característico de rochas de resistência uniforme e 

em estruturas sedimentares horizontais, como é o caso das duas bacias locais, 

e de regiões onde há muita influência de fraturas ou falhamento que controlam 

a estrutura desses cursos d’água. Na região, e principalmente na bacia do Rio 

Paraíba do Sul o relevo é fortemente controlado pela estrutura e pela 

drenagem, por isso é mais entalhado e essa característica controla a região. 

A altimetria da região mostra que a maioria dos compartimentos de 

relevo é influenciado por processo de dissecação, que é formado por 

ambientes sedimentares e algumas poucas rochas cristalinas, principalmente 

granitóides do embasamento cristalino antigo em serras e topos isolados com 

valores aproximados de 1000m de altitude, recobertos por sedimentos 

Terciários e Quaternários.  

Podem ser identificadas duas unidades de relevo na área. A primeira 

está relacionada ao nível de base do Rio Paraíba do Sul, entre 580 e 680m. O 

cotovelo é formado por planícies de menor altitude e os seus tributários 

aumentam de altitude quando se aproximam das drenagens do Rio Tietê.  

O fato de o vale do rio Paraíba do Sul ter sido rebaixado em função da 

reativação de falhas no Pós-Terciário levou ao aumento da declividade de suas 

cabeceiras, acelerando ligeiramente sua capacidade erosiva em ciclos 

sedimentares mais curtos. 

Essa diferença pode ser bem melhor observada ao longo do Ribeirão 

Guararema (Anexo 05), que estaria recuando suas cabeceiras por recuo 

regressivo como consequência do aumento da declividade e pode estar 

encontrando facilidade em cortar o embasamento, cortando as estruturas 

subjacentes, principalmente a Falha de Taxaquara, que aumenta seu declive 

na direção do cotovelo de Guararema, e onde possíveis linhas estruturais 

podem estar controlando a drenagem. 

Já o Ribeirão Putim poderia ser considerado ou como um curso d’água 

menos agressivo no processo erosivo, ou pode estar encontrando resistência 

em cortar as estruturas do relevo, caracterizando assim, embasamento mais 

resistente ao recuo de cabeceiras. Nesse setor do Rio Paraíba do Sul podem 
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ser encontrados alguns poucos topos de morros isolados do embasamento 

cristalino. 

Uma segunda unidade de relevo seria o nível de base do Rio Tietê. A 

topografia encontra-se entre 760 e 920m, limitado apenas pela Serra de Itapeti 

que alcança altitude acima dos 1000m. Aqui o processo erosivo parece ser um 

pouco mais lento e o relevo é mais suave, e são poucas as estruturas com 

possíveis alinhamentos estruturais.  

Nota-se que ocorreu um encurtamento de drenagens do Rio Tietê nesse 

setor, que pode ser um importante indicador de captura fluvial por recuo 

regressivo de cabeceiras. É formado por extensas planícies sobrepostas por 

coberturas sedimentares. No divisor de águas com o Ribeirão Guararema a 

drenagem é desconectada em ambiente de planície. 

Alguns topos de morros isolados podem ser identificados nas 

proximidades dos seus afluentes Rio Paraitinga que pode ter encaixado seu 

curso em uma linha estrutural. O próprio leito do Rio Tietê teria se encaixado e 

fraturado variadas vezes por esforços tectônicos normais e transcorrentes.  

Analisando os mapas em caráter mais local, observa-se que na 

nascente esquerda do Ribeirão Guararema os seus tributários seguem 

inclinados para a direção das cabeceiras do Tietê (Anexo 05). A evolução 

desse setor estaria relacionada ao recuo de cabeceiras e à erosão diferencial 

em rochas de diferentes resistências. Enquanto que as outras cabeceiras, no 

vale seco, avançam na direção das planícies do Tietê (Figura 13). Na nascente 

esquerda desse setor há recuo por processo erosivo do divisor de águas e na 

outra nascente, no vale seco o divisor tem influência de ação antrópica. Neste 

último os sedimentos estariam se acumulando no local (Anexo 04), entre as 

planícies dos rios Tietê e do setor a montante do Ribeirão Guararema. 
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Figura 13. Localização do vale seco em relação às duas bacias hidrográficas. 

 

 

Com base na análise do mapa de drenagem da área de estudo, foram 

identificadas algumas alterações nos níveis de base locais das nascentes do 

Ribeirão Guararema. Seguindo os critérios dos KnickPoints estabelecidos por 

BURBANK E ANDERSON (2001), encontrou-se uma irregularidade local ao 

longo do perfil longitudinal do rio. Está relacionada ao tributário esquerdo das 

suas nascentes, caracterizada por degrau estrutural nas proximidades dos 

divisores de água e da Serra de Itapeti. Essa feição pode estar influenciando e 

acelerado o processo erosivo diferencial das encostas e no recuo das suas 

cabeceiras. 

Estão separadas por um alto estrutural do embasamento cristalino, 

formado por topos isolados que podem alcançar os 1000m de altitude. Essa 

estrutura é resultado de falha local de direção NE-SW, seguindo o padrão de 

alinhamento para as estruturas regionais, das quais estão envolvidas as bacias 

de São Paulo e Taubaté, dentre outras que compõe esse setor da região 

sudeste. 
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9.1.3. Análise da fotointerpretação  

 

A fase de análise e interpretação das fotografias aéreas e elaboração do 

esboço geomorfológico (Anexo 04) na região do vale seco permitiu de acordo 

com a legenda adaptada de QUEIROZ NETO & JOURNAUX (1978), a 

identificação das seguintes feições: ruptura de declive, planície fluvial curso 

d’água perene, curso d’água intermitente, nascente, meandro abandonado e 

topos de morro isolados, e duas drenagens desconectadas nas nascentes do 

Rio Paraíba do Sul.  

Analisando fotografias aéreas da área, foi possível identificar planícies 

de sedimentos nas proximidades dos divisores de águas entre as duas bacias 

de drenagem, e talvez um degrau estrutural com drenagem desconectada. Foi 

possível identificar três classes de topos de morros e pequenas colinas 

conforme a sua altitude: 600-700m; 700-800m; 800-900m. 

Destaca-se também no vale seco outra drenagem desconectada no 

limite do divisor de águas dos rios Tietê e Paraíba do Sul sobreposta por 

sedimentos erosivos das vertentes mais próximas. O processo de erosão 

estaria ocorrendo na nascente esquerda do Ribeirão Guararema, mais elevado, 

e provavelmente se depositando na outra margem. Essa erosão estaria se 

processando ao longo do curso do rio Paraíba, levando-se em conta o padrão 

dendrítico das drenagens. 

A área caracteriza-se por planícies fluviais, algumas mais extensas e 

meandros abandonados no Rio Tietê com predomínio de morros isolados 

acima de 700m. Já no Rio Paraíba do Sul a densidade de drenagem aumenta, 

principalmente canais mais retilíneos, controlados pela estrutura. Aumenta 

também os canais intermitentes e nascentes de água e consequentemente, 

eleva o processo de entulhamento dos canais.  

Nos divisores de água os topos de morros diminuem a altitude para 

dentro da bacia do Rio Paraíba do Sul. Os topos de menor altitude (600-700m) 

podem ser encontrados ao longo das declividades  

A sequência de topos de morros entre 800 e 900m, que se estende para 

as duas bacias hidrográficas e tem continuação nas drenagens interiores do 
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Ribeirão Guararema e pode indicar um antigo alinhamento estrutural de direção 

NE-SW, conforme as principais estruturas regionais. 

 

 

8.2  Análise do relevo através de perfis topográficos 

 

 

Novas capturas fluviais entre os afluentes do Paraíba podem estar em 

fase de formação na região, o que comprova o ritmo de erosão acelerado em 

processos curtos. Enquanto o Tietê parece estável no planalto e seus 

tributários avançam na direção da Serra do mar, ramos do Paraíba 

prosseguem para o interior na direção das cabeceiras do Tietê. Isso comprova 

que o segundo tem sofrido processo avançado de erosão e intemperismo, 

resultando no maior dissecamento do relevo e alteração das características 

originais, principalmente quando há interferência humana. 

De acordo com as características identificadas no mapa de detalhe das 

drenagens, nas fotos aéreas e em campo, supõe-se que a bacia do rio Tietê 

pode ser considerada hoje como passiva e a do rio Paraíba do Sul ativa, pois 

estaria ocorrendo degradação no segundo e agradação no primeiro. Os solos 

da bacia do Paraíba, na região do vale seco possuem características de solo 

mais drenado.  

O Rio Paraíba do Sul, depois de Guararema, apresenta padrão 

característico paralelo como resultado de controle estrutural por falhas 

paralelas, como é característico em áreas de Rift, e o caso da região Sudeste 

do Brasil, onde superfícies rebaixadas localizam-se entre dois altos 

topográficos formados por soerguimento e rebaixamento de blocos. Apresenta 

padrões de declividade mais íngremes, enquanto que em seu médio vale, o 

relevo é mais suave. 

No caso do Cotovelo Guararema, o processo de captura fluvial parece 

estar relacionado à alteração tectônica e posterior rompimento dos divisores 

por recuo das cabeceiras de rios adjacentes com altitudes diferentes e erosão 

regressiva. O vale seco aparece bem marcado no terreno. Para análise e 
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confirmação dos resultados desta pesquisa foram seguidos os critérios de 

Bishop (2005). 

Os perfis topográficos transversais foram elaborados de acordo com 

alinhamentos estruturais e a compartimentação regional do relevo entre as 

drenagens dos rios Tietê e Paraíba do Sul para melhor compreensão da 

disposição das drenagens regionais. A localização dos perfis encontra-se no 

Anexo 03. 

Através do Perfil A-B foi possível identificar uma superfície de planalto, 

a Serra granítica de Itapeti provavelmente limitando dois grandes 

compartimentos geomorfológicos que pode estar marcando dois prováveis 

compartimentos tectônicos. Essa superfície granítica seria o único alto 

estrutural que divide as drenagens do Rio Paraíba do Sul em dois setores de 

altitudes variadas do Rio Tietê.  

O primeiro compartimento geomorfológico está relacionado à planície 

fluvial do Rio Tietê e altitude acima dos 800m, levemente inclinado na direção 

da Serra de Itapeti e a orientação das estruturas é preferencialmente NW Já o 

segundo mostra o compartimento geomorfológico do Gráben do Paraíba, 

compartimentado em possíveis blocos regionais rebaixados com direção 

predominante de direção NE e NW. A altitude fica entre 700-800m.  
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planície do Tietê. 
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Um segundo perfil transversal, C-D, identifica alguns falhamentos e 

alinhamentos regionais. Nota-se que eles são mais expressivos no Médio vale 

do Rio Paraíba do Sul, principalmente no seu afluente Ribeirão Guararema, 

cujo nível de base está acima dos 700m e mais próximo do Rio Tietê. No Rio 

Paraíba e seus afluentes predomina a direção NW e SE e NE-SW preferenciais 

das estruturas e nas proximidades do divisor de águas dos Rios Tietê e 

Paraíba do Sul a orientação muda para NE. 

No setor à oeste da Serra de Itapeti, onde a incisão de canais fluviais é 

maior, se destacam as falhas de Taxaquara e Jacareí, de possível idade 

Terciária. A seta do canto inferior esquerdo indica a direção da continuação do 

fluxo dos afluentes do Rio Paraíba do Sul. 
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Perfil C-D. Perfil Transversal da compartimentação regional do relevo entre as 

drenagens dos rios Tietê e Paraíba do Sul. 

 

 

 O Perfil E-F mostra a região do Médio vale do Rio Paraíba do Sul, no 

cotovelo até o afluente do Rio Tietê que possivelmente também sofreu 

alteração na direção do seu fluxo. O setor mais rebaixado, abaixo dos 600m 

indica que o Paraíba possui uma planície fluvial no cotovelo de Guararema e a 

orientação dos alinhamentos indica a direção NW-SE.  

 Neste perfil, foi identificado o Ribeirão Putim, outro afluente do Rio 

Paraíba do Sul, localizado a sudoeste do cotovelo de Guararema. Sua 

semelhança com o Rio Paraitinga é que apresenta altitude acima dos 700m e a 

orientação estrutural das suas drenagens seguem a mesma direção NW-SE. 
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Perfil E-F: Perfil Transversal entre o Médio Vale do Rio Paraíba do Sul e o Rio 

Paraitinga. 

 

  

 Diferentemente do Perfil anterior, o Perfil G-H foi estabelecido a partir da 

planície do Rio Tietê, seguindo na direção dos divisores de água do afluente do 

Rio Paraíba, Ribeirão Putim com o afluente do Rio Tietê. Este perfil mostra um 

pouco melhor a semelhança altimétrica entre o Ribeirão e o Paraitinga. Nesse 

setor, o Rio Tietê apresenta altimetria abaixo dos 750m e a orientação das 

estruturas predominante é NW-SE.  

De acordo com o mapa que apresenta a drenagem regional (Anexo 01), 

pode ser identificado avançado processo de recuo de cabeceiras do Ribeirão 

Putim nas proximidades dos divisores de água e possível captura fluvial. 

Possivelmente, a drenagem desse curso d’água cortou as estruturas das 

cabeceiras do Rio Tietê. 
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             Principais alinhamentos estruturais 

Perfil G-H. Perfil Transversal entre o Rio Tietê e o divisor de águas do Ribeirão Putim. 

 

 

 No Perfil I-J transversal, traçado sobre o mapa da drenagem desde o 

Rio Tietê até o Ribeirão Putim a orientação dos principais alinhamentos 
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estruturais diferencia duas direções preferenciais. No Rio Tietê, entre os 750 e 

800m de atitude, a direção predominante é a NW-SE. Já no setor do Ribeirão 

Guararema sua declividade diminui, conforme indica a seta, alcançando o valor 

aproximado de 700m e a orientação das drenagens também é NW-SE, 

seguindo nessa altimetria mais baixa até o Ribeirão Putim. 
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              Principais alinhamentos estruturais 

Perfil I – J. Perfil Transversal entre o Rio Tietê, Ribeirão Guararema e Ribeirão Putim. 

 

 Já o Perfil K-L mostra o Rio Paraíba do Sul em relação a Serra de 

Itapeti. A linha foi traçada entre os afluentes deste rio até as drenagens 

paralelas do cotovelo de Guararema. Nesse setor, a serra alcança altitude 

superior aos 1000m se inclinando suavemente na direção dos cursos d’água 

mais baixos do Rio Paraíba e seu afluente Ribeirão Guararema, conforme 

indica a seta, que nesse setor apresenta-se assim como o rio principal, em 

altitude inferior a 700m. A direção NW-SE predomina como orientação regional. 
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               Principais alinhamentos estruturais 

Perfil k – L. Rio Paraíba do Sul e drenagens em relação a Serra de Itapeti. 
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 Já o Perfil M – N mostra um perfil transversal somente de drenagens do 

Rio Paraíba do Sul, dos seus divisores de água, próximo à Serra de Itapeti até 

as drenagens paralelas do cotovelo de Guararema. Observa-se que a 

orientação predominante das estruturas é NW-SE, aumentando em quantidade 

com a inclinação do relevo na direção do rio principal. A declividade que se 

observa provavelmente está encaixada em uma linha estrutural que pode ser 

identificada pelo alinhamento das drenagens (Anexo 02) conforme a seta, que 

é a falha de Taxaquara. No setor adjacente ao cotovelo de Guararema a 

drenagem muda de padrão conforme indicam as setas do perfil, passando de 

dendrítica para paralela. 
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               Principais alinhamentos estruturais 

Perfil M – N. Alto Vale e Planície do Rio Paraíba do Sul em Guararema. 

 

 

O Perfil O – P apresenta possíveis compartimentos diferentes do Rio 

Paraíba do Sul, no setor ao norte da Serra de Itapeti. Um com altimetria acima 

dos 650m com padrão de drenagem paralela e seu limite com inclinação na 

vertente de forma suave, conforme indicação da seta. Um segundo 

compartimento estaria em nível um pouco mais baixo e com maior influência de 

alinhamentos estruturais e padrão dentrítico. Observa-se que os seus afluentes 

apontam várias direções dos principais alinhamentos estruturais de direção NE 

e NW-SE.  
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              Principais alinhamentos estruturais 

Perfil O – P. Perfil Transversal de trecho do Alto ao Médio Vale do Rio Paraíba do Sul. 

 

 

O Perfil Q-R apresenta as principais drenagens regionais e analisadas 

na área de estudo: Rio Tietê e seu afluente Rio Paraitinga; Rio Paraíba do Sul 

e seus afluentes Ribeirão Guararema e Ribeirão Putim. 

Observa-se que no primeiro o relevo é mais suave e plano. Já no 

segundo há diferentes compartimentos de relevo com maior influência das 

linhas estruturais na sua morfometria, preferencialmente de direção NE-SW. O 

Ribeirão Putim encontra-se em um compartimento mais elevado e inclinado, o 

Ribeirão Guararema mais inciso, seria um segundo compartimento de relevo, 

enquanto que o cotovelo de Guararema seria um terceiro compartimento mais 

plano. A partir do Ribeirão Putim, as camadas estruturais apresentam-se 

inclinadas na direção NE-SW até a planície fluvial do rio principal no cotovelo. 
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               Principais alinhamentos estruturais 

Perfil Q – R. Principais drenagens entre Rios Tietê e Paraíba do Sul. 
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 O último perfil elaborado S-T, apresenta o médio vale do Rio Paraíba do 

Sul, do cotovelo até a drenagem do Ribeirão Putim. A seta indica a continuação 

da planície do curso d’água principal acima do cotovelo de Guararema. Nesse 

setor a altimetria é baixa, abaixo dos 600m, que é aproximada daquela do 

Ribeirão Guararema, em sua foz, conforme o perfil anterior. O Ribeirão Putim 

nesse perfil mostra que seu setor é mais elevado, com altitudes próximas às do 

Rio Paraitinga. Predomina estruturas de direção NE-SW. 
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             Principais alinhamentos estruturais 

Perfil S – T. Médio Vale do Rio Paraíba do Sul. 

 

 

 Os perfis elaborados permitem observar que as estruturas regionais, 

tanto as cabeceiras do Rio Tietê como o Rio Paraíba do Sul e seus afluentes 

seguem a orientação regional NE-SW e NW- SE das estruturas antigas e das 

mais recentes identificadas por outros autores na área de estudo. A ocorrência 

de alinhamentos dessas direções é maior no Rio Paraíba do Sul e 

provavelmente cortou suas estruturas de diferentes resistências. Portanto, o 

processo erosivo pode ser considerado mais elevado nessa bacia hidrográfica.  

É possível que essa característica da área esteja relacionada ao 

processo de dissecação da bacia hidrográfica do Rio Tietê, com menor 

intensidade e maior na bacia do Rio Paraíba do Sul, onde camadas mais 

resistentes no topo e menos resistentes na base provocam o recuo regressivo 

das cabeceiras. 

A Serra de Itapeti pode ser uma feição de relevo importante para a 

compreensão das características físicas das bacias de São Paulo e Taubaté, 

da compartimentação geomorfológica, da evolução e reorganização da 

drenagem das bacias hidrográficas dos rios Tietê e Paraíba do Sul, e da 
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paisagem regional. Este seria o último alto estrutural que separa os setores 

oriental e setentrional dos afluentes do Rio Paraíba do Sul, possivelmente 

formados no período pós captura fluvial.  

De nível de base mais baixo a Falha de Taxaquara, como pode ser 

observada na Carta Hipsométrica (Anexo 01), teria sido rebaixada em 

consequência do rebaixamento de blocos regionais que formaram o Graben do 

Paraíba, em seu médio vale.  

Talvez a Serra de Itapeti seja resultado de falha do tipo transcorrente e 

apresentava-se recuada próximo ao alto estrutural de Arujá a oeste, área 

conforme pode ser observado no anexo citado anteriormente, por se encontrar 

em altitude aproximada dessa. A análise morfoestrutural dessa área pode ser 

melhor estuda e trabalhada em uma tese de doutoramento com auxílio de 

métodos e técnicas mais detalhadas de análise do relevo. 

A análise dos perfis topográficos por meio dos alinhamentos da 

drenagem permitiu a identificação e elaboração de rosetas Figura 14 com as 

direções preferenciais da região. Esses alinhamentos estruturais indicam 

quatro possíveis cronologias para o relevo que se encontram  no Anexo 01.  

 

Alinhamento 1 – prováveis fraturas ou falhamentos mais antigos, anteriores ao 

Terciário caso da drenagem do Rio Tietê e de algumas linhas estruturais 

principais de direção NE- SW e NW-SE;  

 

Alinhamento 2 – possíveis fraturas ou falhas reativadas no Terciário, como o 

caso das linhas NE-SW que predominam no Rio Paraíba do Sul e cortam ou 

atravessam os alinhamentos principais;  

 

Alinhamento 3 – possíveis fraturas ou falhas reativadas no Terciário mais 

recente com número maior de alinhamentos de direção preferencial NE-SW; 

 

Alinhamento 4 – se refere aqueles possíveis alinhamentos de atividade 

neotectônica (Terciário e Quaternário) que cortam praticamente todos os 

alinhamentos principais, predominando a direção NW-SE. 
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As possíveis idades relativas desses alinhamentos podem variar desde 

mais antigas, terciárias e neogênicas (do terciário e do quaternário). Talvez 

indiquem os diversos esforços tectônicos e alterações no relevo que atuaram 

entre o Médio Rio Paraíba do Sul e Alto Rio Tietê em diversas fases 

cronológicas. 
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Figura 14. Rosetas dos possíveis Alinhamentos regionais. Comprimento acumulado: 

soma dos comprimentos de cada linha; Frequência acumulada: soma do número de 

linhas; Possíveis cronologias: Alinhamento 1: falhas e fraturas mais antigos; 

Alinhamento 2: falhas e fraturas reativadas no Terciário; Alinhamento 3: falhas e 

fraturas mais recentes; Alinhamento 4: falhas e fratura mais recentes. 
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10.  PROPRIEDADES FÍSICAS DOS SEDIMENTOS 

 

 

De acordo com SUGUIO (2003), dentre as propriedades dos sedimentos 

podem ser considerados os elementos texturais como o tamanho, a forma e o 

arranjo espacial dos componentes mineralógicos, que definem sua 

microgeometria quando está relacionado a feições menores. Quando se refere 

a estruturas sedimentares maiores, como afloramentos e bacias sedimentares, 

a definição se dá pela macrogeometria. Para determinação do tamanho das 

partículas dos sedimentos detríticos, isto é, da sua propriedade textural, utiliza-

se da granulometria. A disposição das frações granulométricas auxilia na 

descrição e caracterização do ambiente de deposição e nos processos 

hidrodinâmicos. Os resultados estão representados nas descrições das 

características analisadas em laboratório e estão descritas a seguir. 

 

 

10.1. Características analíticas 

 

 

Para análise e descrição das feições observadas em campo optou-se 

pela caracterização de lugares distantes entre si, mas pertencentes às duas 

principais bacias hidrográficas da região, os Rios Tietê e Paraíba do Sul.  

Foram realizadas através das amostras desses pontos, descrições de 

parâmetros de granulometria por método de Pipetagem e Densímetro, cujas 

características encontram-se na Tabela 02 e Tabela 03 e morfoscopia e 

mineralogia, cujos resultados encontram-se na Tabela 04, Tabela 05 e Tabela 

06. No primeiro, as características estão relacionadas à separação das frações 

areia, silte e argila. Já o segundo, permite a identificação e descrição 

morfométrica dos grãos de areia presentes, identificando o grau de 

arredondamento, a textura superficial, o grau de transparência e a mineralogia.  

Os pontos, devidamente localizados com GPS, destacam três 

ambientes: fluvial no Médio Paraíba e nascente do Ribeirão Guararema, seu 

afluente; alteração de rocha em um perfil de solo no interior da bacia 



72 
 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e próximo à ferrovia, em um dos setores do 

divisor de águas e no vale seco, na região do divisor de águas das duas 

drenagens.  

Os pontos de coleta foram escolhidos com base nas principais 

características da área de estudo: o vale seco como a possível área que indica 

o antigo percurso do Rio Paraíba do Sul; o perfil de solo no divisor de águas 

para caracterização do solo e nas áreas de rios para identificar o tipo de 

material existente no solo. 
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Tabela 02. Parâmetros de granulometria de solos pelo método de Pipetagem 

Resultados da Análise Granulométrica das amostras de solo por pipetagem (valores em 50 g/Kg) 

Ponto Horizonte 
Frações Granulométricas* (Adaptado de Wentworth, 1922)    

2,00-1,00 1,00 - 0,50 0,50 - 0,250 0,250 - 0,125 0,125 - 0,062 0,062 - 0,053 Total Silte Argila Classe Textural 

P3 Horizonte A - 0,01 0,24 25,4 21,92 0,4 47,97 1,74 0,29 arenosa 

P3 Horizonte B 0,06 0,37 0,92 16,6 14,61 0,31 32,87 11,24 5,89 média 

P8 Horizonte B/C 0,14 0,17 0,28 10,39 14,7 0,28 25,96 14,83 9,21 média 

P9 Horizonte A 5,84 7,56 5,66 7,4 5,91 0,15 32,52 12,44 5,04 média 

 

 

 

Tabela 03. Parâmetros de granulometria de solos pelo método do densímetro 

Resultados da Análise Granulométrica das amostras de solo por densímetro (valores em 100 g/Kg) 

Ponto Horizonte 
Frações Granulométricas Areia Fina e Grossa Total (%) 

Silte Argila Areia Grossa Areia Fina Total Classe Textural 

P8 Horizonte A 20,8 27,6 11,1 40,5 51,6 média 

P8 Horizonte B 20,05 27,65 7,2 45,2 52,3 média 

P8 Horizonte C 6,35 12,55 4,8 76,3 81,1 arenosa 

P11 Horizonte A 37,15 27,85 23,5 11,5 35 média 

P11 Horizonte B 27,7 36,6 24,9 10,8 35,7 argilosa 

P12 Horizonte A 12,35 45,25 28,7 13,7 42,4 argilosa 

P12 Horizonte B 22 35,2 29 13,8 42,8 argilosa 
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Tabela 04. Resultados das Análises Morfoscópicas e Mineralógicas de ambiente fluvial 

      
 

       
  

     Grau de Arredondamento (Krumbein, 1941) Textura Superficial Grau deTransparência Mineralogia 

Ponto Fração Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lisa Rugosa 
Brilho 

(vítreo) 
Fosco 

Leitoso-

Branco 
Escuro Quartzo Feldspato Outros* 

P3 A 0,250 - 0,125 4% 15% 34% 23% 17% 5% 2% - - 9% 91% 72% 13% 1% 14% 88% 1% 11% 

P3 B 0,250 - 0,125 2% 12% 29% 38% 16% 3% - - - 14% 86% 62% 18% 7% 13% 78% 7% 15% 

P9 A 1 - 0,5 3% 25% 49% 17% 6% - - - - 9% 91% 48% 22% 19% 11% 71% 18% 11% 

* Minerais poliminerálicos como: Quartzo+mica, Quartzo+mica+feldspato, Quartzo+feldspato ou Minerais Máficos, Mica ou Turmalina. 

  
                   

  Tabela 05.  Resultados das Análises Morfoscópicas e Mineralógicas do Perfil 01 

                   
  

  Grau de Arredondamento (Krumbein, 1941) Textura Superficial Transparência Mineralogia 

Horizonte Fração Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lisa Rugosa 
Brilho 

(vítreo) 
Fosco 

Leitoso-

Branco 
Escuro Quartzo Feldspato Outros* 

A 0,125 - 0,0625 2% 19% 32% 23% 18% 6% - - - 26% 74% 89% 9% 2% - 100% - - 

B Areia Fina 5% 13% 15% 42% 21% 4% - - - 11% 89% 73% 13% 6% 8% 80% 6% 5% 

B/C 0,125 - 0,0625 8% 18% 32% 24% 10% 8% - - - 7% 93% 77% 11% 1% 11% 89% - 11% 

C Areia Fina 5% 17% 24% 37% 15% 2% - - - 6% 94% 83% 16% - 1% 70% 5% 25% 

* Partículas fragmentadas e minerais poliminerálicos como: Quartzo+mica, Quartzo+mica+feldspato, Quartzo+feldspato ou Minerais Máficos, 

Mica ou Turmalina. 

  
                   

  Tabela 06.  Resultados das Análises Morfoscópicas e Mineralógicas do vale seco 

                       Grau de Arredondamento (Krumbein, 1941) Textura Superficial Grau deTransparência Mineralogia 

Ponto Fração Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lisa Rugosa 
Brilho 

(vítreo) 
Fosco 

Leitoso-

Branco 
Escuro Quartzo Feldspato Outros* 

P11 A Areia grossa 1% 9% 17% 46% 19% 4% 3% 1% - - 100% 60% 36% 3% 1% 95% 3% 2% 

P11 B Areia grossa 2% 16% 31% 39% 9% 3% - - - - 100% 45% 50% 5% - 95% 5% - 

P12 A Areia grossa 1% 18% 23% 45% 11% 2% - - - - 100% 57% 41% 2% - 98% 2% - 

P12 B Areia grossa 5% 16% 23% 35% 14% 7% - - - 3% 97% 59% 35% 3% 3% 97% - 3% 

* Minerais poliminerálicos como: Quartzo+mica, Quartzo+mica+feldspato, Quartzo+feldspato ou Minerais Máficos, Mica ou Turmalina. 
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10.1.1. Ambiente Fluvial 

 

 

Foram coletadas três amostras em dois ambientes drenados. O primeiro 

foi na margem do Rio Paraíba do Sul, em Guararema, denominado P3 (Anexo 

05), de onde foram retiradas duas amostras, identificadas como Horizonte A (0-

5cm) e Horizonte B (5-10cm). Já a outra amostra foi coletada na nascente do 

Rio Paraíba do Sul (P9 do Anexo 05), em um terraço de 50cm, em Mogi das 

Cruzes (Foto 12).  

 

 

 

Foto 12. Local de amostragem na nascente do Rio Paraíba do Sul. Mogi das 

Cruzes (P9). Fonte: Pasa, V. (2012). 

 

  

No Rio Paraíba do Sul (P3), a granulometria (silte, areia e argila) do 

Horizonte A indica que a classe textural varia de média a arenosa na direção 

da camada mais superficial (47,97g), o que corresponde a 95,94% do total da 
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amostra (Gráfico 01) e a fração modal que predomina é areia fina (0,250 – 

0,125). O mesmo intervalo predominante é encontrado no Horizonte B, 

diferenciando a classe textural. Nessa amostra destaca-se um aumento na 

quantidade de silte e argila, com valores respectivos de 22,48% (11,24g) e 11, 

78% (5,89g). 

 

 

 

Gráfico 01. Porcentagem das frações silte, areia e argila do P3. 

 

 

 A morfoscopia, conforme Tabela 04 apresenta grau de arredondamento 

predominante subangular com valores variando da base para o topo do solo 

entre 34 e 38% e poucos grãos arredondados em superfície. A textura 

superficial é rugosa, que aumenta na direção da superfície (91%) e o grau de 

transparência é, em sua maioria, vítreo chegando aos 72% no topo. A 

mineralogia indica 88% de Quartzo e presença de alguns outros minerais como 

feldspato, mica (comum em ambientes com depósitos aluvionares recentes isto 

é pouco alteradas) e turmalina marrom.  

 Na amostra da nascente (P9), a análise granulométrica mostra que 

predomina o material mais grosseiro com 65,04% (32,52g), conforme Gráfico 

02, e varia no tamanho dos grãos, de areia muito grossa a muito fina e a maior 

fração modal é 1,00 – 0,5, com valor de 7,56g. A classe textural é média. 
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Gráfico 02. Porcentagem das frações silte, areia e argila do P9. 

 

 

A morfoscopia nessa amostra, conforme Tabela 04 mostra grau de 

arredondamento predominante subangular alcançando 49%. A textura 

superficial é rugosa, com valor igual (91%) à amostra citada anteriormente do 

Rio Paraíba do Sul porém, o grau de transparência apresenta variação mas o 

predomínio é do vítreo (48%). A transparência fosca chega a 22% nessa 

amostra, que indica corrosão química. A mineralogia indica 88% de Quartzo e 

presença de alguns outros minerais como feldspato, mica (comum em 

ambientes com depósitos aluvionares recentes isto é pouco alteradas) e 

turmalina preta e marrom. 

De acordo com o grau de arredondamento identificado, as amostras de 

ambiente fluvial apresentam grau de agudez dos cantos e arestas nos grãos, 

esse parâmetro caracteriza menor velocidade de decantação das partículas e 

uma correlação positiva com a facilidade de transporte devido a maior 

declividade. Exemplo dessa característica é a mica, identificada em todas as 

amostras. A classe textural predominante nesses solos varia de arenosa a 

média, confirmando a caracterização regional da EMBRAPA (1999) que 

caracteriza como média a arenosa em superfície. 
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10.1.2. Perfil de Solo em Mogi das Cruzes  

 

 

No perfil de solo foram coletadas quatro amostras de solo do Perfil 01 

identificado como P8 (Anexo 05) nas proximidades da ferrovia da Fepasa em 

Mogi das Cruzes e do divisor de águas entre o Rio Paraíba do Sul e o Rio 

Tietê. As amostras foram identificadas como Horizonte A (0 – 12cm); Horizonte 

B (12 – 84cm); Horizonte B/C (84 – 105cm) e Horizonte C (105cm +). No perfil, 

a transição do horizonte B/C apresenta mesmo tamanho dos cascalhos e a 

textura varia de argilosa no topo à arenosa na base. 

 

 

 

Perfil 01: Perfil de solo próximo ao divisor de águas em Mogi das Cruzes. 

 

No Perfil de solo a granulometria (silte, areia e argila) indica que a classe 

textural varia de média a arenosa na direção da camada mais inferior, o 

Horizonte C. No Horizonte A predomina a areia fina (40,5%). O mesmo 
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intervalo predomina nos Horizontes B (45,2%) e C (76,3%), já na transição do 

B/C a fração passa para muito fina.  

As frações silte e argila no Horizonte A representam respectivamente 

20,8% e 27,6% e o total da areia representa 51,6% da amostra. No Horizonte B 

as respectivas frações são 20,05% de silte, 27,65% de argila e 52,3% de areia. 

No Horizonte C diminui as frações silte (6,35%) e argila (12,55%) e a fração 

areia aumenta para 76,3%. Na transição do B/C a fração silte é 29,66%, argila 

é 18,42% e areia 51,92%. 

A disposição granulométrica das areias do Perfil 01 mostra que o grau 

de arredondamento dos grãos é diferenciado nos horizontes e a fração modal 

predominante em todos é de 0,125-0,0625, sem presença de grãos 

arredondados. No Horizonte B os grãos subangulares predominam com 42% 

do total e são mais fraturados. Em todos, é maior a quantidade de minerais de 

quartzo vítreo, sempre acima dos 70% podendo aparecer mica e minerais 

máficos. De 70 a 90% dos grãos possuem textura rugosa, porcentagem que 

aumenta do topo para a base do perfil (Tabela 05). 

A mineralogia indica predominância de grãos de 100% de quartzo na 

superfície e possui uma variação no Horizonte B/C com 89%, e 5% dos grãos 

são partículas fragmentadas. O Horizonte C é composto em sua maioria por 

quartzo, feldspato, mica e os grãos são em sua maioria fraturados. Os grãos de 

poliminerais representam 25% dessa amostra. 

No horizonte mais próximo da rocha, os grãos estão mais fraturados e 

se desintegram com mais facilidade. Provavelmente a sílica foi carreada e tanto 

o quartzo quanto a mica, perde assim sua dureza, se fragmentam e se 

decompõe, o que pode indicar maior ataque e alteração química, fato também 

observado com minerais poliminerálicos. Essas características podem indicar 

alterações mais recentes, resultado de sedimentação Cenozóica ou mudança 

climática. Pode-se observar que a região estaria sofrendo influência de 

intemperismo químico da rocha e de minerais presentes no solo. Estaria 

atuando no processo de decomposição do embasamento. 
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10.1.3. Vale seco 

 

 

No local do vale seco, que é um divisor de águas, foram coletadas por 

meio de tradagem quatro amostras, duas correspondentes à bacia hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul (P11 do Anexo 05) e duas amostras da bacia 

hidrográfica do Rio Tietê (P12).  

Na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul a granulometria (silte, areia 

e argila) indica que a classe textural é média no Horizonte A e argilosa no 

Horizonte B. Essa característica confirma a descrição da região de SUGUIO 

(1969) para a bacia de Taubaté, que em sua parte superior apresenta argilas 

de origem fluvial.  

Essas amostras continham grande quantidade de matéria orgânica e 

segundo a descrição do autor citado anteriormente, os sedimentos aluviais 

recentes foram depositados em terraços, intercalando sedimentos superficiais e 

acumulação e matéria orgânica. 

 No Horizonte A predomina a areia grossa (23,5%), a fração argila é de 

27,85% e de 37,15% na fração silte. Já no Horizonte B, por ser argiloso, a 

fração argila representa 36,6%, com 27,7% de silte e também predomina a 

areia grossa (24,9%). 

A morfoscopia nessa amostra, conforme Tabela 06 mostra grau de 

arredondamento predominante igual ao das outras amostras, é subangular 

aumentando da base para o topo do solo, onde representa 46% do total e 

apresenta também alguns grãos mais arredondados. Essa característica pode 

indicar abrasão mecânica prolongada durante o transporte. 

A textura superficial é 100% rugosa e o grau de transparência vítreo é 

maior em superfície (60%) e 50% de grãos foscos na segunda amostra, 

provavelmente resultante de corrosão química. A mineralogia indica 95% de 

quartzo e presença de alguns outros minerais como feldspato, mica (comum 

em ambientes com depósitos aluvionares recentes isto é pouco alteradas) e 

turmalina preta e marrom. 

Foi possível observar que nas duas bacias hidrográficas o solo 

superficial apresenta características semelhantes de organossolo, com textura 

argilosa e principalmente característica de alteração de rocha entre os grãos de 
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quartzo das amostras de solo (Foto 13), a qual foi identificada na análise de 

morfoscopia.  

 

 

Foto 13. Alteração de rocha encontrada nas amostras do vale seco. 

 

Na bacia hidrográfica do Rio Tietê a granulometria (silte, areia e argila) 

indica a classe textural argilosa nos dois horizontes. No Horizonte A predomina 

a fração argila (45,25%) e a fração de silte corresponde a 12,35% e na fração 

areia é mais representativa a areia mais grossa (28,7%). Já no Horizonte B, por 

ser argiloso, a fração argila representa 35,2%, com 22% de silte e também 

predomina a areia grossa (29%). 

A mineralogia indica predomínio de grãos subangulares (até 45%), 

característica igual na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, mas sem 

presença de grãos arredondados. A rugosidade aumenta em superfície e o 

grau de transparência é vítreo, se destacando também a superfície fosca, o 

que indica corrosão química dos grãos. A mineralogia indica predomínio de 

grãos de quartzo.  

 

 

 

 



 

82 
  

11.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com a disposição atual da rede de drenagem atual, a região 

foi e continua sendo afetada por séries de movimentações tectônicas que 

originaram alinhamentos estruturais de várias direções. A região foi afetada por 

falhas normais com rebaixamento de blocos e falhas transcorrentes com 

deslocamento em superfície. 

É provável que novas capturas possam estar em evolução em uma das 

cabeceiras do Rio Paraíba do Sul. Esta, por sua vez, encontra-se em altitude 

mais elevada e possuí características de recuo de vertentes. Nas partes mais 

baixas podem ser identificadas planícies fluviais, as quais tem a função de 

bacias de deposição de sedimentos resultantes da erosão. No local há 

materiais resultantes de decomposição e desagregação das vertentes e 

também sedimentos que foram transportados pelo rio. O mesmo também 

ocorrendo no possível vale seco e a área pode estar sendo fortemente 

condicionada pela estrutura. 

O Rio Paraíba do Sul estaria controlando o entalhamento regional, 

principalmente no seu médio curso. Na planície do rio Tietê, pode ser que 

esteja ocorrendo ajustamento morfoestrutural, resultado de falhamentos 

transcorrentes e normais, com abatimento de blocos. As duas bacias 

hidrográficas são áreas onde a movimentação tectônica foi intensa e 

alinhamentos menores podem estar interferindo nas suas redes hidrográficas. 

Porém, para comprovar tais hipóteses, seriam necessários estudos mais 

detalhados com auxílio de trabalho de campo.  

O Rio Paraíba do Sul é mais rebaixado, mais entalhado, mais inciso, 

portanto, o processo e evolução erosivo são mais ativos. Esse fator pode ser 

resultado de maior influência tectônica e adensamento de drenagem, 

principalmente de padrão dentrítico em seu médio vale 

Nas áreas próximas ao divisor de águas, drenagens desse rio podem 

estar capturando novas drenagens por processo erosivo, em pelo menos três 

trechos: na bacia hidrográfica do Ribeirão Guararema a Sudoeste, por 

influência de alinhamentos estruturais e possível homogeneidade das 

estruturas; no Ribeirão Putim, a Sudeste, com nível de base mais elevado e 
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entalhado; e nas proximidades das Falhas de Taxaquara e Jacareí, ao Norte da 

Serra de Itapeti, de nível de base mais baixo, próximo ao do rio principal, com 

presença de topos de morro isolados, o que é característica na geomorfologia 

da região.  

Esse setor de altos estruturais e serras tem forte correlação com os 

alinhamentos estruturais regionais, no processo de instalação de feições 

tectônicas e de reativação, principalmente da retomada de processos erosivos 

e denudacionais e da formação de novos alinhamentos que controlam as 

drenagens dos rios principais e seus afluentes. 

No segundo, a drenagem à montante do Ribeirão Putim, que faz divisa 

com afluentes do Rio Tietê, sofreu uma inflexão de aproximadamente 180° 

passando a correr remontantemente, assim como o Rio Paraíba do Sul. Esses 

trechos são cortados por diversas estruturas alinhadas fragmentadas de 

diversas idades, que podem ser resultado de reativação de antigas falhas ou 

de novos alinhamentos estruturais neotectônicos. 

Atualmente, o Paraíba, desviado continuaria avançando seu sistema de 

drenagem para o setor do pós captura, bem como seus tributários estão em 

processo erosivo de ordem remontante na direção do Alto Tietê. O que ainda 

separa as duas bacias hidrográficas é, em parte, a Serra de Itapeti, pois a 

Falha de Taxaquara pode ter sofrido erosão com o crescimento das drenagens 

de ordem inferior que tributam no Rio Paraíba do Sul. 

Na região do vale seco, nenhum terraço fluvial e nenhuma evidência 

direta de captura como os seixos fluviais foram encontrados, mas outra 

informação relevante como recua de cabeceira, migração de divisores, 

encurtamento da área das drenagens, processo erosivo e diferença de nível de 

base (conforme BISHOP, 2005 e DAVIS, 1895), classe textural do solo, 

drenagem desconectada, alinhamento estrutural, solo orgânico, foram 

verificados em campo, nas fotos aéreas e cartas. 

Dentro do contexto geológico regional e das características identificadas 

e analisadas, pode-se sugerir a hipótese de que o atual percurso do Ribeirão 

Guararema representa a antiga conexão entre as drenagens dos rios Tietê e 

Paraíba do Sul, ou seja, o antigo caminho percorrido pelo Rio Parati até o Rio 

Tietê.  
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