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l. 0bjetivos

0 embasamento da porção sudeste da Pl ataforma

Sul- ameri cana é const'i tuído pel a Região de Dobramentos do

Sudeste.0s traços mais geraìs de sua evolução tectônica es

tão deì i neados pel os trabal hos de síntese mai s recentes (Ha

sui et ô1., 1975 e Almeida et â1., 1976). Para se compreen-

der esta evo'l ução em termos mai s profundos, torna-Se neces-

sãri o o estudo geoì 6gì co pormenori zado ao 'l ongo de toda a

sua extensão.

A real i zação de tai s estudos geol õ9i cos em

nosso pré-Cambriano envol ve ini cialmente o mapeamento geolõ

gi co de detal he, que é apenas uma prime'i ra etapa. As obser-

vaçõeS de campo, compl ementadas com as de I aboratõri o, são

tratadas com o ob jeti vo de caracteri zar as I i tol o9'ias e

pri ncipalmente as estruturas, não só em termos geométri cos,

maS também de eVol ução no tempo. Desse modo, reconstì tui -se

a hist6ria geoìõgìca ao nível de fases de deformação e even

tos de magmati smo e metamorf i smo. A geocrono'log'i a, Quando

d'i sponîvel , permìte situar na escala do tempo geológico a

hi st6ri a reconsti tuída. 0s dados I i toì ógi cos e de estrutu

ras pri mãri as podem perm'iti r uma reconsti tu'ição da estrati -
graf ìa e da evol ução sed'imentar.

CAPITULO I

I NT RO DUÇAO

-l -

Den tro des ta

vemos o enseio de estudar a

dos Campos, SF-23-Y-D-II-l'

0s objeti vos do estudo, portanto, podem

I i nha geral de i nvesti gaçã0, ti -
geoì og'ia da fol ha de São José

na regi ão do Val e do Paraíba.

ser



resumi dos em doi s itens:

2. Área Estudada

I

II
I'lapeamento Geol õgi co de detal he.

Reconsti tui ção da evol ução geol 6gi ca da

ãrea.

A ãrea de estudo é a folha de São Jos6 dos

Campos, SF-23.Y-D-II-.l, na escala de l:50.000, recobrindo
uma superfície aproximada de 710 km2. Com l5'de lado, situa
se entre os paralelos 23900'e 23Q15'S e os meridianos 459

45' e 46900' . E quase i nteì ramente ocupada pel o municíp'io de

São Josê dos Campos, seus bairros, vilas e ãrea urbana. A ci
dade, 'i mportante pol o no Val e do Paraíba, s i tua-se na porção

sudeste da foìha e ó por onde passam a Rodovia Presidente Du

tra e a v'ia férrea que une São Paulo ao Rjo de Janeiro, da

RFFSA. E também o ponto de iunção das estradas que levam a

Campos do Jordão (SP-50) ,no al to da Serra da Mantiquei ra, e

a Caraguatatuba (SP-99 ) , no Li toral Norte do Estado.

As estradas secundári as que cortam a quadrícu

la formam um denso emaranhado prõximo ao centro urbano e pas

sam a ser mais espaçadas quando dele se afastam. A rede de

dnenagem associa-se toda ao Rio Paraíba do Sul e seus princi
pai s afl uentes , guê são os ri os Jaguari e Buqui ra. 0 rel evo

reflete o substrato que o Sustenta, e torna-se mais abrupto

em d'i reção ã Serra da lrlanti quei ra. As al ti tudes méd'ias estão

em torno de 600-700 m sobre o nível do mar, com c¡istas des

tacando-se até a 1073 m, na Serra do Palmital, maior expres-

são do re'levo na quadrícul a. As depressões at'i ngem 543 m ' no

Rio Paraíba do Sul, prõximo a Caçapava' na borda Leste da fo
I ha.

-2-

A si tuação da ãrea e a re'l ação

teriormente estudadas no Pré-Cambrìano de São

se na f ìgur"a l.

com outras an-

Paul o encontra
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3. t'letodoìogia

uso de mapas pì ani -al t.imétri cos, escal a

peìo IBGE e IGG. São as folhas de São
manducai a, Montei ro Lobato, Tremembé,
Jacareí ( IBGE) , e as de Santa Isabel e

tos a6reas usadas são da escala aproxi
das em 1965/66 pelo vôo AST-t0 da FAB/
aproximada 1:25.000, obtidas em 1962 p

de Ltda. I Imagens de sat6lite ERTS-2 n
e foto-indices da Aerofoto Natividade

Na execução das ati

foram consultados, para verificar a continuidade dos corpos
I i tcil õgi cos mai ores e possíve'l extrapoì ação das pri nci pai s

estruturas observadas.

vida

As atividades de campo inicialmente envolve-
ram o reconhecimento geoì 6g'ico de uma regi ão mai s ampì a,
quando I evantamos perfi s ao I ongo das pri nci pai s vi as de
acesso; isto possibilitou uma foto-jnterpretação preliminar.
Em segui da, real i zamos o mapeamento geo'r ógì co de detal he,na
escala de l:50.000, de modo sistemãtico. Nesta segunda fa-
sê, percorremos todas as estradas trafegãvei s e, nos I ocai s

de i mportânci a para o es tudo , tamb6m cami nhos foram percor-
ridos a pé, para acesso a elevações e a fundos de vales. Fo

ram percorridos um total de 980 km de perfis e coletadas
247 amostras , recol hi das dentre os 4zl afl oramentos cadas-
trados para control e.

Uti I i zamos a t6cni ca de perfi s contínuos aos
invés de observações puntuais, o que traz a vantagem de per
mitir jã no campo uma visão da situação geolõgica e uma a

mostragem raci onal dos ti pos I i toì õgi cos. Há uma notãvel re
dução do número de afl oramentos cadastrados, poi s a t6cni ca

não exige anotações em cada um dos pontos de parada. 0s da-
dos foram compilados nas folhas base; na folha de São Josõ
dos Campos , para evi tar sobrecarga de simbol os , foram usa
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das duas cõpias, coladas em cartão duro, uma contendo
dos de geoìogia e outra com a numeração das amostras
pontos cadastrados. As amostras foram col etadas em

mentos de rocha sã ou pouco alterada.

A fotointerpretação acompanhou as etapas do

mapeamento geoìõgico. Iniciada apõs o reconhecimento geolõ-
gico, teve carãter de orientação para os trabalhos de campo

a serem executados. Ainda nesta etapa, os lineamentos foto-
geolõgicos foram lançados em um mapa-base, a partir das fo-
tos a6reas, por meio de Aerosketchmaster Leitz (câmara cla-
ra). Ao final dos trabalhos de campo, o estudo das fotos a6

reas poss i bi I j tou a el aboração de um mapa fotogeol õgi co ,con
trol ado pel os dados de campo e sujei to a modi fi cações pel os

resul tados das anãl i ses petrogrãfi cas.

0 estudo das amostras seguiu as tãcnicas e

crit6rios convencionais para o exame de secções de'lgadas ao

mi croscõpi o pol ari zador e para as observações macroscõpi cas.
Foram usados mi cros cõpi os marca Lei tz-l^letzl ar e uma I upa

bj nocul ar marca Bausch & Lomb. Nestes estudos , objeti vou-se
a caracterização da paragênese mineral de cada amostra e

das mi croes truturas conti das .

-4-
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(1967), Hobbs et al (1976)e Via
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tar os s i stemas presentes. 0s d
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pel os mei os estatíst'i cos adequa

terminação das orientações pref
de suas relações geométricas.

ur
t

lo
am

er
ad

pr
ri
do

er

controvãrs'ias ,

nos do texto.

a'l segu

l^lh i tten
n et al
feitas

i u os pri ncip'ios di
(.l966'), Ramsay

(1976). Nos donií-
medi das de estrutu

ado para represen
m 1ançados em <li a-
estereogrãfi ca dos

de pol os, anal i sada

ni ca, conduzi u ã Ae

das estruturas e

o adeq

os for
oj eção

bu i ção
s ã tã
enci ai

A nomencl atura uti I i zada,
serã devi damente defi ni da

u

a

c

S

quando passíve'l de

nos locajs oportu-



A com

ra elaborar o Mapa G

ciou as rochas cri st
ba, e as 'incluiu no

deste Compl exo foram
i dade arqueana foi m

CAPfTULO

TRABALHOS ANTERIORES

Deve-se a Knecht (l 964) a

cimentos sobre o Pré-Cambri ano Inferi or q

pa Geol ógi co do Estado. Coube a Paol'iel I o
obra, a descri ção das un'idades do Pr6-Cam

II

pi 1ação fei
eol õgì co do

alofilianas
Compl exo Ar

distintos
anti da por

ta por Fl orence e Pacheco pa

Estado (1929) não diferen-
da Reg'ião do Val e do Paraí-

queano. Doi s andares dentro
por Moraes Rego (1933 a) e a

Ri bei ro F'i I ho (l 9aB ) .

rai
(le
met

I ân

da

seq

ni

S

5

a

d

Es

Estado do

e Rosier (

f i cas que

e São João

Ebert (19

i as f oram

1 (re73).

e

7)

nrõ r
ia
por
ênc

ta

-5-

t
R

l

udos

io d

e65)

fora
Del

7,1
presu

e

regì onai s na reg'ião Sul de Mi nas Ge-

e Janei ro possi bi I i taram a Ebert
a di sti nção de sequãnci as de rochas

m 'incl uídas nos Grupos Paraiba, Andre

Rey. A Formação Barbacena foi defi ni -

968). Datações rad'i ométrì cas destas

entadas por Delhaì et al (1969)eCorda

Na re
os mapeamentos geo'ló

et al (1969), Coutin
Rideg (.l97a) e foram
su'i e Sadowsk'i (19i6

s íntese

6

a

ue acompa

(re64),
bri ano Su

de

nho

A regì ão do Val e do Paraíba paul i sta, s i tua-
da entre as grandes ãreas ac'ima referidas, só Vem sendo car

togr.afada geo'logì camente em tempos mais recentes e os mapaS

já d'i vul gados devem-se a Cordani et al (.l974 ) ' Caval cante e

conhe-
u o l'la

mesmana

pe

gião de São

g'i cos maì s

ho (1972),
obj eto de

).

ri or.

Paul o, a oeste da CaP'i tal ,

recentes são devi dos a Hasui

Hasui (1973),Sadowski (1974),

uma síntese reg'i onaì por Ha-



'6-
Alves (.l975) e

No tocante ã Bacia Sedimentar de Taubaté, vã

rios pesquisadores det'i veram-se no exame dos depõsi tos, gê-
nese, i dade e si gnj fi cado geomorfol ógì co ( carnei ro, I 974 ) .

Sadowski e Carneiro (1974),

fo ram

95) ,

ri gem

ãrios
e

(18
0

V

956

(le
ang

,e
ash

a

v
A

r
I

Fr

e)
t,l

S

ão

s

b

o

t

s

s

r
)

p

ì

e

t

9

o

a

S

o

e

I

56 ) ,

i pani

mbo ra
burne

f
D

I

s

9

r
8

(

r

a

r
I

c

(

n

9

o

d

a

e

m

p

e

r
o

a

B

o

(

i

ch

os

ne

ct
jt

9

o

ì

a

5

en

ad

an

te
re
r
il
e

s

vi
ta

5

d

)

I

p

m

e

seguras,
como re

e

e

r

r
p

B

S

b

n

s

e

(

u

r
c

p

a

(1974),
(re76).

que

6

r
'i

S

m

e

t
)

S r
1

i
'i

i
d

e

)

en

49

b'
rt
(r
á

a

te

s

2

9

V

(

t

i
t
a

a

o

e

va

Su

ug

dê

r

o

4

I

o

A natureza dos depõsi tos fo'i i nvesti gada por
Sugui o ( I 969 ) e as fei ções geomorfol õgi cas regì onai s foram
abordadas por Alme'ida (1964), Ab'Saber ('l 969a, 1969b), Tita
relli (1975) e Coltrinari (1975).

)

2

i
l

o

t

a

e

6

i
e

p

F

e

S

)

o

e

e

t
I

9

m

9

A

a

Kaefer
Fre'i tas

a

S

p

n

I

t

g

5

me

(

O7

a

me

l9
),
an

t
N

fe
ro

g

e

n

a

j

s

9

a

a

d

i
I

d

L

t

7

e

s

(

't

s

s

m

o

7

T

u

n

5

d

r

S

P

c

'i

o

I

0

e

r
c

(

t

a

(

3

m

9

s

d

r

'l

o

b

m

9

I

i
a

9

b

n

)

r
t
h

f
u

V

A 'i dade dos sedi mentos 6 controvert'i da; os

dados geol õg'i cos e geonrorf ol ógi cos conduzi ram a uma i dade

Pliocãnica pelo menos para os estratos 'inferiores da sequên

ci a e as evi dênci as pal eontol 6g'i cas i ndi caram i dade referí-
vel ao Pl ei stoceno (Santos, I 950, I 970; Santos e Travassos,

c

i

r
h

t

0

c

a

)

a

7

i
d

I

I

n

u

o

5

9

p

a

j
It
in
s.

rtos
eeP
a foi
adore
Al me'i

r ('l 9

Fran

ônci a

e Mau

Rego

def

5

5

e

h

0

p

s

n

e

a

r
S

b

P

s

e

e

e

c

i
S

cob

ren
bac

qui

7),
Sab

63)

x'i s

30)

aes

tad

S

d

5

g

1955; Beurlen, 1950; Paula Couto, 1956, l95B; Caster e l4en-

des, 1952; Mendes e Petri , 1 971 ) . A descoberta de fósseì s

característì cos do 0l'i goceno a 14i oceno ì nf eri or I evou Paul a

Couto e Mezzalira (1971) a rever a idade Pleistocênica atri
buída ãq ue I as camadas .

i
i

a

)

r

s

o

a

p

e

9

o

e

I

a

e

9

b

I n

f
l
3

e

I

3

)

o

d

F

d

p

I

A

(

a

(

t4

s

S

5

I

9

e

9

r
I

e

t

t

0

I

(

e

I

o

u



0s grandes fal hamentos t
põem a Zona de Transcorrência São paulo

estão representados na região estudada
l'lonte'i ro Lobato, descri to por Sadov¡sk j
Ri o Jaguarì , descri to por Caval cante e

Buqui ra e Bom Reti ro, descri tos por Car

CAPfTULO I I I

COMPARTIMENTAçÃO TECTON I CA

As desconti nui dades mai s recentes são as fa-
lhas normais do Palmjtal, Parateí, São José e Rio comprido ,
descri tas por carnei ro et al ('l 976 ) e que estão rel aci onadas
ã própri a evoì ução da Baci a de Taubaté.

As zonas de fal hamento transcorrente separam
blocos de forma alongada QUê, a par da extensão das falhas
I imítrofes, estendem-se para fora da quadrícul a estudada. São

el es os bl ocos de Terra Boa, Montei ro Lobato, Bengal a, São

José dos Campos e Serra do Jambei ro. A di stri bui ção destes
blocos e as falhas que os separam estão indicadas na Fig.2.

0s sedi mentos da Bac'ia de Taubatõ na f ol ha
são José dos campos, restringem-se ao Bloco São Jos6 dos cam
pos e a parte do Bloco Serra do Jambeiro (vide Mapa Geol6gi-
co).0s seus limites são as falhas do parateí e palmital na
borda Norte e as falhas do Rio comprido e Bom Retiro, na par
te sul. No interior da Bacia, a falha de São José divide os

r

p

e

K

n
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Carnei ro ( I 97a );
efer (197a) e os

iro et al (1976)
a

e

com
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de

sedi mentos em doi s comparti mentos : o Compart
o Compart'imento Jacareí (Carnei ro et al 1976

mento Parateí e
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l. Generalidades

Na folha geol6gica de São José dos Campos ,

ci nco uni dades I i tol õgi cas pri nci pai s se destacam: as rochas
cri stal ofi I i anas, as rochas catacl ãsti cas , as i ntrusi vas bã

sicas, os sedimentos terciãrios e os sedimentos modernos.

CAP ITU LO

L I TOLOG IAS

No conj un to das rochas cri s tal ofi I i anas são

profundas as di ferenças na consti tui ção I i tol 6gi ca dos vã

ri os bl ocos tectôni cos. Deste modo, este conjunto de rochas
serã tratado sob o ponto de vista dos cinco blocos em que

se divide a ãrea. Nas demais unidades, a abordagem será fei
ta no âmbito da folha São Josã dos Campos.

IV

Na descrição que se segue, frequentemente se

rã feita referência a locais especificos da foìha de São

José dos Campos, com o intuito de reforçar e tornar ntais

clara a exposição. l,lestes casos, procuramos adotar os nomes

de lugares ou acidentes geogrãficos que se encontram na car
ta topográfi ca escal a I :50.000 correspondente, êdi tada pe-

lo IBGt. 0 sistema de coordenadas utilizado nesta carta e

nas adjacentes foi empregado, de modo que fornecemos entre
parênteses, apõs a desi gnação da I ocal i dade, os sei s a'l ga-

rismos que definem o ponto com precisão de .l00 metros na fo
I ha, acompanhados da si gì a da fol ha topogrãfi ca em que se

encontram. Para faci I i tar a I ei tura , sugeri mos ao I ei tor a

consul ta ãs cartas topogrãfi cas referi das, quando nomes de

I ocai s ci tados no texto não aparecerem no mapa geo'l ógi co.

-8-



2. Rochas Cristalofìlianas

A. BLOCOS MONTEIRO LOBATO E TERRA BOA

As Rochas do Bloco Terra Boa na

dada são essencialmente micaxistos. Em razão da

de com os xistos do Bloco Monteiro Lobato, são

zados em conjunto.

A.l. Ectinitos

0s filitos tê'm ocorrência
Nl,l da quadrícul a, nas encostas da margem

do Peixe, no bloco Monteiro Lobato (vide

A.l .l . Fi I i tos

São rochas de textura fina e nos afloramen -
tos são sempre encontradas em estado parcialmente decompos-

to. A compos i ção mi neral 6gi ca é essenci al mente seri ci ta e

quartzo. 0s termoS com baixo ou nulo conteúdo em quartzo

tornam-se então untuosos ao tato e de brilho Sedoso. A asPg

reza é notada nos quartzo-fi I i tos, de col oração bege-aver

mel hada quando parci al mente al terados. A col oração dos fi ì i
tos é cinzenta em geraì, com alternâncias frequentes de ca-

madas ou lâminas negras que se repetem a jntervalos milim6-

tricos ou centirnétricos. São sim'i lares aos metarritmitos de

Hasui et al ( I 969 ) descri tos no Grupo São Roque -

-9-

região estu-
similarida-

aqui focal i -

A xi stosi dade é bem desenvol vi da, dada peì a

ori entação dos cri sta'i s de seri ci ta e também pel o quartzo

de forma achatada. A col oração negra é dada por grafi ta ou

matãria carbonosa, êñQuanto que as cores aVermelhadas são

devi das a óxi dos de Ferro. A di f i cul dade de se obter anos-

res tri ta ao

esquerda do

mapa Geol ógi

canto
Rio

co).



tras conveni entemente sãs di fi cul tou
rocha ao mi croscõpi o.

0s conspícuos planos de xistosidade são cor-
tados por sistemas de juntas, o que confere ã rocha parcial
mente alterada a proprìedade de se quebrar em fragmentos de

formas variadas com cantos angulosos.

0 acamamento reì'iqui ar é observãvel
rochas, particul armente na região do Bai rro do

(983527/SJ) onde leitos quartzosos milimétricos a submilimé
tricos de grão muito fino criam um bandeamento notãvel. A

xistosidade õ aiscordante do acamamento e o corta originan-
do uma I i neação pronunci ada, paral el a aos ei xos das dobras
mesoscópi cas, tal vez dobras i ntrafol i ai s geradas por trans-
posição. Nos demais afloramentos a rocha não tem um carãter
quartzoso tão pronunci ado, e a estrati fi cação não é tão cl a

ra (Foto l).

-l0-
exame deste tipo de

A presença de c'l i vagem de crenul ação defor
mando a xistosidade é observada em aìguns afloramentos. Nos

cortes dos úl ti mos qui nhentos metros da estrada Bai rro da

Ãgua Soca - Ri o do Pei xe (025571 /ML) , observa-se p1 anos de

cì i vagem de crenul ação verti cai s ori entados segundo NE e

que cri am dobras de ci zal hamento nos f i l'i tos.

nestas
Juarez

Rochas de aspecto xi stoso são comuns na re
gião estudada, de tal forma que houve necessidade de se es-
tabeìecer um I imi te para o conteúdo em neossoma nas rochas

xi stosas, com o obieti vo de separar ì i tol ogi as puramente ec

tiniticas das migmatjzadas.Este limite foi de 20%.

4.1.2. Xistos

0s xìstos têm seu domínio nos blocos Monte'i.-
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ro Lobato e Terra Boa. São muito restritos no bloco são Jo-
sé dos campos e não fora¡n observados nos blocos Bengara e

Serra do Jambeiro (vide mapa Geolõgico).

No bl oco l,lontei ro Lobato, das três f ai xas de

xistos identificadas, numa delas foram reconhecidas caracte
risti cas de estrutura sinformal , sendo por conseguinte deno
minada "sinclinõrio do 14orro Podre". As demais faixas apre-
sentam bordas tectõnicas e não foi possível deduzir seu com

portamento espaci al .

Em todos os afl oramentos vi s i tados o estado
de decomposição é avançado, de sorte que não se pode exa-
mi na r a rocha sã ou i nal terada. A col oração avermel hada ã

constante nas exposições, e em um ou outro ponto vôm-se pe-
'licul as negras superf i c'i ai s , rel aci onadas hì poteti camente ã

presença de Mn no material semi -decomposto. No materi al de

solo a coìoração vermelha õ generalizada.

0s minerais essenciais nos xistos dos blocos
Monteiro Lobato e Terra Boa são moscovita e quartzo, embora

a biotita esteja presente nos xistos do Sjnclinório do Mor-
ro Podre. Mj nerai s opacos e i mpregnações vermel has tal vez
devidas a õxidos de Fe, são encontradas nas lãminas. 0

fel dspato ocorre di sperso em al guns afì oramentos , formando
ocel os atã mi I i métri cos. 0 quartzo concentra-se em I ei tos
que se aì ternam aos de mi ca, caracteri zando a estrati fi ca-

ção reì i quì ar da rocha. 0s I ei tos são I enti cul ares e descon
tínuos , centj métri cos em extensão e mi I i métri cos ou submi I j

métri cos em espessura. l,lo j nteri or das f ai xas quartzosas
são comuns cri stai s de moscovi ta ori entados ou subparaì el os

à xistosidade que por sua vez é paralela ã orientação dos

I ei tos quartzosos. A textura é geral mente fi na a médi a, com

cristais de 0,3 a 2 mm.

A xi stosi dade é conspícua nestas rochas, êÍl-
bora nem todos os mi nerai s mi cãceos estejam ori entados. Por
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firoblastos de moscovita foram encontrados, com disposição.
caõti ca na rocha . Seu s i gn i fi cado se rã di scuti do adi ante.

Planos de cf ivagem
mente deformam a xistosidade e em

a desenvolver uma nova foliação no

das pela xistosidade anterior.

Intercalações menos expressivas nesta unida
de são os quartzi tos e anfi bol i tos . 0s pri mei ros exi bem

passagens graduais para os xistos, e ocorrem em leitos de

di mensões m6tri cas a centi mãtri cas. 0s anfi bol i tos possuem

contatos bruscos onde foi possível a observação. Na escala
de mapeamento não puderam ser delimitados. No mapa geotõgi
co de São Jos6 dos Campos estão assinaladas as ocorrências
de ta i s i ntercal ações .

de crenulação frequente-
a1 guns I ocai s chegam at6
ãpi ce de dobras desenha

4.2. Migmatitos

0 termo m'igmati to, ap6s i ntroduzi do por Se-

derholm (1907), tem sofrido modificações em seu significa-
do origina'1. Seriam rochas resultantes da mistura de um me

tamorfito e um magma, gerando as associações intimas e com

plexas de gnaisses e granitos. Posteriormente, a continui-
dade de fãcies levou Sederholm a incluir misturas d'ifusas
como os nebul i tos e arteri tos nos mi gmati tos.

Em 1935, l,legmann estendeu o conceito de mig

mati to, engl obando nesta categori a todos os gnai sses , mes-

mo os homogêneos, que

por metassomatose uma

ca. 0 limite entre os

do foi denominado por

A ampl i ação e modi fi cação do

l^legmann foi contínua, trazendo por um I ado

adqui ri ram por i njeção magmãti ca ou

composi ção essencj almente fel dspãti -
ecti ni tos e seu substrato mi gmati za-
l,legmann de " f ront de mi gmati zação " .

concei to de

teorias para ex'
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pl i car a gênese destas rochas e, por outro, cl assi fi cações
e novos termos, geralmente com conotação genética. A clas-
sificação proposta por Jung e Roques (1952) 6 dentre estas,
aquel a que retomou a concei tuação de I,legmann, di vi di ndo os

mi gmati tos em heterogêneos ( di adi zi tos , epi bol i tos e agma-

ti tos ) e homogêneos (embrechi tos e anatexi tos ) . Foi atri -
buída a essas rochas uma origem metassomãtica que se daria
por intercâmbio iônico entre o paleossoma e fl uidos (ichor)
de proveni ênci a não necessari amente magmãti ca que o perco-
lariam atrav6s de zonas de resistência mínima.

A existência de outros mecanismos de forma-

Çã0, tais como o de injeção magmãtica, o de fusão diferen-
cial ou o de segregação, tornaram debatida a origem propos

ta por Jung e Roques. Por outro lado, a facilidade de apìi
cação no campo õ a razão pela qual a sua classificação te-
ve boa aceitação nos meios que se dedicam ao mapeamento de

ãreas mi gmatiti cas .

0 abandono dos ti pos homogêneos e o retorno
ao si gni fi cado ori gi naì do termo mi gmati to foram propostas
de Turner e Verhoogen (1960) e de mu'i tos outros autores,nu
ma polêmica que se acentuou progressivamente, até que em

I 960,no XX I Congresso internaci onal de Geol ogi a, em Cope

nhage, Dietrich e Mehnert iniciaram uma I istagem das desig
nações usadas para mi gmati tos. A I i sta fi nal , onde foram

subl i nhados os termos escol hi dos preferenci al mente , sofreu
uma suplementação por Roques e Polkanov (1968).

ltlehnert, em t 968, face ã necessi dade de uni

formi zar a termi no1 ogì a em bases essenci almente descri tì -
vas, propôs uma cl assi fi cação de mi gmati tos da qual procu-

rou eliminar as implicações genéticas. É a esta terminolo-
gi a e a al guns dos termos de Jung e Roques que 'i remos nos

ater neste estudo.



Conforme o I'lapa Geoì6gico, são três as fai
xas de migmatitos heterogêneos de carãter estromatítico no

bloco Monteiro Lobato. São corpos que, acompanhando a dire-
ção geral das estruturas , sustentam fai xas das encostas da

Serra do Roncador e dos serrotes que, do Morro do Jacu, do-
minam o Bairro da Ãgua Soca. Dois destes corpos têm caracte
rísticas sinformais, e constituem o sinclinõrio do Rio Tur-
vo e parte do sinclinõrio do Morro Podre. Este último, como

vimos no item precedente, contém xistos no núcleo.

As melhores exposições destas rochas encon

tram-se na estrada que pelo Bairro da Agua Soca liga a re-
gião do Rio do Peixe ã Sp-SO e na estrada que acompanha o

Rio Turvo em toda a sua extensão. 0utros bons cortes pg

dem ser ainda encontrados em quase todas as estradas e ca-
mi nhos que cruzam estas I i tol ogi as.

0s mi gmati tos heterogêneos estromatiti cos

são rochas de estrutura caracteri s ti camente bandada, consti
tuídas de um paleossoma xistoso, com fo'liação pronunciada e

de col oração ci nza a negra nas sequônci as bi otiti cas ou ci n

zenta a esbranqui çada nas sequênci as moscoviti cas ou cl orí-
ti cas. Neste pal eossoma se i ntercal am bandas de neossoma

quartzo-fel dspãti co de col oração branca e o coniunto mui tas
vezes exibe outro tipo de estrutura de migmatitos, a dobra-
da. As bandas não são uniformes, pois irregularmente aumen-

tam ou diminuem de espessura, desde dimensões rnilimétricas
até decimétri cas.

A ação do intemperismo torna vermelhas as

fai xas de pal eosSoma, mantendo a cor branca do neossoma cau

linizado. Esta 6 a situação mais frequente nos afloramentos.

A fol i ação do pal eossoma é caracteri zada pe-

-t 5-
4.2. I . Hi gmat i tos Heterogêneos Estromat Ít i cos
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la orientação pìanar de micas, por pìanos de crenulação que
podem estar presentes ou atã mesmo por intercalações mitimé
tricas de natureza mais quartzosa entre as

ceas. corpos quartzíticos maiores podem ocorrer e têm forma
al ongada e descontínua devi da à estri cção ou boudi nage de

camadas.

A assembléia mineralõgìca essencial do pa-
I eossoma õ dada por bi oti ta, moscovi ta e quartzo, em propor
ções variáveis. As micas de uma primeira geração compõem a

foliação, enquanto que as geradas posteriormente contam-na.
As micas posteriores são a moscovita e a clorita, com predo
minio daquel a. Nas frações quartzosas, a textura 1 ep'i dobl ãs

tica 6 dada por um arranjo imbricado dos cristais de quart-
zo com as paì hetas de bi oti ta ou moscovi ta.

Cristais de feldspato potãssico (m'i croclina)
podem ocorrer sob a forma de ocel os d'i spersos no paìeossoma
caracteri zando uma textura porfi robl ãsti ca. 0s mi nerai s a

cess6rios aìnda encontrados são ptagiocìásio (andesina sõdi
câ ) , apati ta e opaco. A zoi z'i ta é secundãri a.

0 neossoma 6 consti tuído de quartzo e mi cro-
cl i na, em proporções vari ãvei s, dando uma textura apì íti ca.
A presença de moscovi ta em pa'l hetas di spersas , embora ori en

sequênci as mi cã-

tadas, confere ao neossoma uma textura gnaìssica.

Intercal ações de quartzi to fel dspati zado I e-
vemente moscovitico e biotítico, ass'im como de quartzito
calcossilicãt'ico foram veri fìcadas.0s quartzitos calcoss'i -
I j cãùj cos apresentam-se constì tuídos de pl ag'i ocl ãsi o (bytow
n'i ta ) , quartzo, tremol i ta-acti nol i ta e exi bem como acessõ-
rios, b'iot jta, titanita, z'i rcã0, clinozois'i ta, apatita e

calcita. Estas rochas ocorrem no Bairro do Morro Podre e ãs

margens do R'io Buqui ra, no trecho em que el e atravessa o

bloco Monteiro Lobato (114550/SJ). Nesta última regiã0, o

.mi gmati to estromatíti co tem I ocalmente caráter homogõneo r
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mostrando texturas porfjroblãstica e gnãissica em faixas al
ternadas, cl aras e escuras. 0s porfi robl astos são de pl ag.i o
clãsio e, mais raramente, de microclina.0s minerais presen
tes na matri z são o quartzo, pl agj ocr ãsio, granada, moscovi
tô, e como secundãrios, a clinozoisita, cìorita e sericita.

0utras ocorrênci as não mapeávei s de mi gmati -
to homogãneo encontram-se nas cabecei ras do Ri o cl aro
(014470/SJ) e no cõrrego Ãgua Soca, prõxjmo da Sp- 50
(073501 /sJ ).

Representam a trans'ição dos mi gmatì tos hete-
rogêneos para os mi gmati tos mai s evol uídos que serão trata-
dos no ítem seguinte. Estes últimos ocupam o núcleo de duas
formas culminantes as quais têm os m'igmatitos homogêneos es
tromatíti cos como fai xas margi nai s.

4.2 .2 . M¡

Afl oramentos destas rochas são encontrados
nas estradas que atravessam a porção sudoeste destes corpos,
e mai s parti cul armente, na pedrei ra prõxima ao Bai rro do

Morro Podre (979448/55 ).

EmbrechÍticos

A rocha é de estrutura estromatíti ca, cin-
zenta a bege claro e tem um aspecto gnãissico dado pela dis
tribuição homogênea dos máficos (Foto 2). Hã um marcante ca

rãter porfi robl ãsti co devi do aos ocel os el i psoì daì s de mi -
crocl i na que ondul am a foì i ação da rocha, como que contorna
dos pel os cri stai s de mi ca das bordas dos porfi robl astos
(Foto 3). As d'imensões dos porfiroblastos atingem 8 milíme-
tros, mas em média possuem 3-4 mm de comprjmento. A matriz
tem grão fi no a médi o.

Estromatíticos



F OTO - Estrutura
do Bloco
margem d¡

estromatít¡ca nos

Mon te i ro Loba to. Ba

reita do Rio Turvo
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migmat itos homogêneos

irro do Bonsucesso,
ßlgt+48/sJ)

FOTO 3 Fotomicrografia de mi gmati to homogâneo embrechí
co mostrando a textura gnáissica e um porf irobl
to poiquiloblãstico de moscovita desorientado (

esquerda). No canto inferior esquerdo há um por
roblasto de mi crocì inâ rcorìtornado pelos minera
da matriz. Cabeceiras do Rio Claro (Olql+70/SJ).

t¡
as

ã

f¡
ts



senci ai s, aos quai s se subordi nam

sio), a moscovita e a biotita, êfi

acessõrios são o epidoto, apatita
ce mai s 1 ocal mente, substi tuindo a

vita.

A microclina e o quartzo são os

0 quartzo forma cordões alongados paralelos
ã fol i ação e agregados granobl ãsti cos na matri z, junto com

a mi crocl i na e o pl agi ocl ãs i o. 0s porfi robl astos de mi cro-
cl i na possuem frequentes bordas mi rmequiti cas. Textura pol
qui I obl ásti ca pouco desenvol vj da é observada nos cri stai s

de moscovita que atravessam a foìiação, F€presentando um

segundo estãgi o de cri stal i zação de moscovi ta.

o plagioctãsio
proporções v

e opaco. A cl
bi oti ta e al

mtnerals es-
(oligoclã
i ãveì s.0s
i ta apare
ma mosco-

No núcì eo das es trutu ras anti formai s c i ta
das anteriormente, encontramos rochas homogêneas de aspec-
to granitõide que foram classificadas, de acordo com ca-

-l 9-

ar
or
gu

A.2.3. Miqmatitos Homoqêneos Embrechíticos

racteres de campo e
ticas embrechiticas
de l.lapa Geo'lõgico).

Estes corpos rochosos maiores são aqui deno

minados Maciço do Roncador e Maciço a Água Soca' para

efeito de sistematização.0correm ao norte e ao sul do Rio

Turvo, respectivamente.

0s m'igmati tos destas ãreas são rochas de
- '+ - - - --: L : .^ I ^ -aspecto gnaissico, com fotiação conspicua e exibindo varia

ções laterais notãveis. Não se pode caracterizar um bandea

mento, poi s não hã repeti ção de uma fai xa al ternadamente

Nebul Íticos

dados petrogrãficos, em rochas migmati
e nebul iti cas e rochas grani tói des ( vi
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FOTO 4 - Fotomi crografi a de nebul i to exi bi ndo as texturas
gnáissica e granoblãstica da matriz da qual se

destaca o porfi roblasto de microcl ina com gemi-
nação Carl sbad (parte inferior da foto). Bai rro
da Agua Soca, a 6 km da SP-50, N Íco i s Cruzados ,

20x.



com outras.0 que ocorre são zonas de materiais que diferem
nas proporções rel ati vas dos componentes mi nerai s , no tama-
nho dos cri staj s e na coJ oração da rocha, correspondendo ãs
estruturas nebulitica, schlieren e oftalmitica de I'lehnert
(r e6B).

No maciço da Ãgua Soca, os migmatitos são
cinzentos a rosados, tendo como minerais essenciais quartzo,
microclina e pìagioclãsio (ol'igoclásio); os acessórios são
biotjta, moscovita, titanita, âpôtita, aìlanita e opaco, em

proporções variãveis. Cìorita õ mineral secundãrio. A textu
ra geral das rochas e a gnãi ssi ca. A textura porfi robì ãsti -
ca ó mais frequente que a granoblãstica jã que esta se res-
tri nge ãs fai xas menos mi cãceas ( Foto 4 ) . 0s porfi robì astos
são de mi crocl i na rõsea ou branca, ati ng'indo 2 a 3 centime-
tros nas vari edades embrechíti cas mai s grossei ras e 3 a 4

milímetros nas de granu'l ação média. Em alguns pontos, a mi-
crocl i na apresenta textura poi qui I obl ásti ca r ênvol vendo
cristais de biotita, quartzo ou da próprìa microcljna.

-21 -

granul ação

bem ãreas
dando o as

mogênea. I
Ba i rro da

0s mi gmati tos de estrutura nebul íti ca são de

fi na a m6di a, não possuem porfi robl astos e exi -
r rr
pec

sto
Ãs,
mbõ

10/
estrada ta
ren" (0635

eguì ares onde vari a a concentração de mãfi cos ,
to de relictos "fantasmas" no seio da rocha ho

se observa nos cortes da estrada que I eva do

a Soca ao Rio Turvo (05652.l/SJ), Foto 5. Nesta
m foram encontradas concentrações ti po "schl i e
SJ), fotos 6 e 7.

No maciço do Roncador, o predomínio é ¿e ro-
chas granit6ides menos orientadas e que serão tratadas a se

gui r. Rochas embrechíti cas são subordi nadas e têm cor ci nza

cì aro e semel hantes ãs descrj tas anteri ormente, embora a

granul ação seja méd'i a e os porfi robl astos em geral não exce

dam al guns mi I ímetros. São compostos de mj crocl i na ou pl a-
gioclãsio brancos.0s termos nebulítjcos são cinzentos e de

textura gníi ssi ca f i na. 0s m'inerai s presentes são o pl agi o-
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FOTO 5 Estrutura
C.Þrotrtrca.

ra é pobre
gnarssrca.

nebul Ítica em rocha de grênulação f ina,
No centro da foto, a porção mai s cla-
em máf icos, conservando a textura
Ba i rro da Agua Soca, a 6 km da SP-50.



FOTO 6 Concentrações "Schl ieren¡r de biotita em rocha hg

mogênea de textura gnáissica. Estas faixas são

concordantes com a fo I i ação da rocha. Ba i r ro da

Agua Socê, a 4 km da SP-50.

?3-

F OTO Pormenor da foto anterior,
i rreguìar das concentrações
que são desenhadas.

evi denc i ando a forma

e as pequenas dobras
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clãsio (ol'i gocì ãsio) , quartzo e rnicrocl ina. Como acessõrios
tem-se a bi oti ta, ti tani ta, moscovi ta, ôpôtì ta, al I ani ta e

0paco.

Intercal ações de mi gmati tos estromatíti cos

de pat eossoma xi stoso e de anfi bol i tos foram veri fi cados

nos migmatitos e rochas granitóides do maciço do Roncador

As i ntercal ações têm 1 arguras métri cas a decamétri cas. São

encontradas em cortes da estrada Rio do Peixe - Bairro da

Ãgua Soca prõximos ã crista da Serra do Roncador.

No maciço da Água Soca observamos intercala-
ções de mi gmati tos estroma títi cos bem como de I ei tos descon

tínuos de quar tzi tos , centimõtri cos em I argura.

Nos maciços do

presentes rochas grani t6i des

m'igmati tos mai s evol uídos. No

minantes e é por esta razão e

maci ço foi cl ass i fi cado como

gico.

4.3. Rochas Granitóides

No f 'lanco suì do maci ço do Roncador, a passa

gem para os mi gmat'i tos estromatítj cos 6 gradual , enquanto

que na borda norte o contato é Urusco, Pôssando-Se di reta-
mente das rochas granj tói des para os mì gmat'i tos heterógô-
neos estromatíti cos de paì eossoma xj stoso. ( vÍ de 14apa Geol ó

gi co).

As rochas granj tói des são cl aras, em tonal i -

dades que variam de bege a rõseo cinzento. A granulação 6

m6di a, podendO se tornar grossei ra I ocal mente, com porfj ro-
bl astos de mi crocl j na mai ores que um centímetro. Em pontos

restritos, uma orientação ìncipiente das micas Se traduz nu

Roncador e da Agua Soca estão
em assoc'iação íntima com os

mac'iço do Roncador são predo-
por relações de campo que o

corpo grani tó j de no 14apa Geol õ
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rtzo
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0s mi nerai s essenci ai s , mi crocl i na, qu

e pl agi ocl ãs i o (ol i gocì ãs i o ) encontram-se em arranjo
cado gnãi ssi co a porfi robl ãsti co, caracteri zando doi s

de rocha, que não foram separadas na presente escaìa d

balho. Na primeira delas, que ã também mais comum, a b

ta e a moscovita são dispersas mas orientadas (Foto 8)
quanto na outra são restritas a pequenas concentrações
farsas e sem orientação uniforme (Foto 9). As palhetas
põem-se neste caso ao redor de porfì robl astos de mi cro
Textura poiquiloblãstica estã presente em alguns cri
de mi crocl i na. 0s acessõri os são epídoto e opacos.

en-
es-

dis-
c'l ina.
stai s

. ma quase isotropia da rocha.

São rochas mel anocrãti cas, de cor negra r gFô

nul ação fi na, textura ori entada e em geral bastante fratura
das consti tuíndo i nterca I ações nos corpos mai ores ( vi de Ma-

pa Geol ógi co ). A sua al teração i ntempéri ca produz sol os que

de amarelados na proximidade da rocha, tornam-se de um ver-
melho escuro para a superfície do terreno. Crostas negras
de õxidos de Mn recobrem muitos dos blocos de nocha dos a

fl oramentos.

A composi ção mi neral é essenc'i almente de

hornblenda, plag'ioclãs'io (labradorita) e quartzo, êrtquanto
opaco, al I ani ta e rara bi ot'i ta são os acessõr j os. Al of ana

foi encontrada em rocha das margens do Rio Turvo. As textu-
ras são a granobl ãsti ca e a nematobl ãsti ca, com o anfi bõl i o
xenobl ãsti co a subi di obl ãsti co contendo mui tas i ncl usões de

quartzo.

4.4. Anfi bol i tos



FOTO - Rocha gran¡ tóide de granulação média apresentan
do uma incipiente orientação das micas, numa

textura gnái ssica. Serra do Roncador, a l2 km

da sP-50 (038546/sJ).
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F0r0 9 Fotomicrografia de rocha granitóide que

porf iroblastos de microclina separados
las desorientadas e interrompidas de

pìacóides. 0 cristal porf iroblástico
do canto inferior esquerdo é ¿e moscovi

versal å incipïente fol iação da rocha.
Roncador (038552/sJ). NÍcois cruzados,

con tem

por I ame

minerais
cinzento
ta trans
Se r ra do

20x.



B. BLOCOS SÃO JOSË DOS CAMPOS

0 bloco Serra do Jambe'i ro apresenta
granì tói des, essenci al mente (vi de l"lapa Geol ógi co ) .

I ari dade com rochas encontradas no bl oco São José
pos levou-nos a descrevê-las em conjunto.

B.l. Rochas Migmatíticas

São rochas bandadas onde o pal eossoma xi sto-
so e o neossoma de aspecto gnãì ssi co se al ternam em faixas
de I argura vari ãvel . 0 pal eossoma ã consti tuido de bi oti ta,
moscovita e quartzo em proporções variãveis, além de clori-
tâ, plagioclãs'io, apat'i ta e opaco.

S ERRA DO JAIlBE IRO

B. I . I . l'ligmat itos Heterogêneos Estromat ít icos

0 neossoma encontra-se e

cas a dec'imétricas concordantes com a f
ma. Veios discordantes são mai s raros.
soma ã fei ta essenci almente de quartzo,
clásio (oì ìgoclãsio) e como acessórios
doto, al I an'i ta e opaco. A cl ori ta é secu

-27 -

rochas
A simi

dos Cam

0 aumento da possança das bandas de neossoma

veri f i ca-se I ocai mente, como na reg'ião do Ba j rro Al to da

Ponte, onde bol sões métri cos de neossoma orientado chegam a

i ncl ui r pedaços do pal eossoma dobrado, numa estrutura agma-

títi ca. Um destes bol sões i ã foj expl orado para extração de

caul im.

Vari ações homogêneas nos estromati tos foram

encontradas. Nestas zonas, a composição m'ineralógica é a

mesma do neoSSoma, ôpenas com mudanças na quanti dade nel a-

t'i va dos mi neraì s.

m bandas mi I i m

o'l i ação do pal

A composi ção d

microcl'ina e

têm-se bi oti ta
ndári a.

6tri
eoss0-
o neos

plagìo
, epí-



Do mesmo mod

cosi I i cãti cos e frações xi s

quartzitos são semelhantes
ro Lobato, enquanto que os

ti ta, moscovi ta, guôrtzo, s

acessõri os pl agi ocl ãs i o , zi
xi stos si tuam-se nas fal das

SJ),Foto 10.
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FOTO t0 Fotomicrografia de si I I imanita xisto levemente

crenulado. As bandas claras são de si I I imani ta

fibrosa, as escuras de biotita e os agregados

granulares, de quartzo. Fazenda Santana' flan-
co SE da Serra do Palmital.NÍcois cruzados,20X'



Três ocorrênci as de rochas homogêneas estro-
matíticas e de composição g'l obal granít'ica foram mapeadas

no bloco São Josê dos Campos. Formam corpos restritos no

seio dos migmatitos heterogêneos regionaìs, e ocorrem nas
proximidades da estação Jaguari da RFF, na região de Vila
Cândida e mais para nordeste, na reg'ião do Ribeirão Pedregu
lho (Vide Mapa Geoìõgico).

-7.9 -
8..l.2. Higmatitos Homogêneos EstromatÍticos de

São rochas bandadas de textura gnái ssi ca e

porfi robl astos ocas i onai s de mi crocl i na. As bandas escuras
e cl aras são dadas por vari ações no conteúdo de mãfi cos. A

composição global granítica é dada pela presença de micro-
cl i na e quartzo, com proporções vari ávei s dos acessõrios
biotita, moscovita, plagìoclãsio (oìigoclãsio), apatita,zir
cão, granada e opaco, aos quais se ad'iciona a clorita como

mi neral secundãri o.

Compos i ção Gran Ít ica

B. 1.3. Miqmatitos Homoqêneos EstromatÍticos
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0s mi gmati tos homogãneos estromatiti cos de

tonalítica estão presentes no b'loco São José dos

mando duas fai xas al ì nhadas, si tuadas na regì ão

o Palmi tal e a sudoeste do bai rro do Buqui ri nha

Geolõgico). tste último corpo prolonga-se para

do pe'l a barragem do Rio Jaguarì , iã na fol ha de

carãter di sti nti vo destes corpos em reì ação aos

mati tos homogâneos estromatíti cos é a composì ção

tmbrech ít i cos de Compos i ção Tona I ít i ca
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Na reqi ão da Serra do Pa'lmi tal , estes mi gma-

titos constituer,i-se em rochas de granulação média, localmen
te fi na.

A estrutura 6 Uandada (Foto 1l), onde as ban

das ci nzentas são predomi nantes em rel ação ãqueì as mai s ri -
cas em minerais fêmicos, de cor branca. Por efeito de alte-
ração, estas bandas cl aras tornam-se amarel adas.

se
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Texturas granobt ãsti ca e po'iqui ì obl ãsti ca

são comuns, esta última dada por crista'is poiquiloblásticos
de moscovita desorientados ou pelo quartzo dentro de plagio
clãsio. 0s porfiroblastos de plagioclãsio são contornados
pelas biotitas, que ficam dìspostas ao seu redor. De modo

mai s restri to, f o'i encontrado cresc'imento anti pertítico em

plagioclásio, textura em moldura e halos pleocroícos nas

bi oti tas que envol vem zi rcã0.

Uma i ntercaì ação de di opsídi o - tremol i ta
quartzi to foi amostrada na Fazenda do Mei o, no fl anco sul
da Serra do Pal mi tal ( I 5351 I /SJ ) . A rocha, de col oração ci n

za esverdeada, ã composta de quartzo, cal ci ta, moscovi ta ,

pìagioclãsio (andesina), diopsídio e tremolita-actjnolita ;

os acessõri os são a ti tan j ta, epídoto e mi croc'l 'ina. A mi cro

cl j na concentra-se no neossoma, QUê tem textura granobl ãsti
ca. As bandas mai s quartzítj cas são também granob'l ãsti cas ,

enquanto que as ma j s rì cas em b'iot'ita possuem textura gnái s

sica.
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F0T0 I I Estromat¡to
bra aberta.
Vila Cândida

-3t -

homogêneo tonalítico
Bairro do Buquirinha,

(086449/sJ).

desenhando uma do

5,5 km a NNE da

FOTO t2 Fotomi crograf i a

co. 0 feldspato
clásio). Região

de da Fazenda da

do estromatito homogêneo tonal Íti-
presente é o plagioclásio (oli9o
da Serra do Paìmi tal, a I km da se

Jaca. Nícois cruzados' 20X.
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A fai xa de mi gmati tos homogêneos embrechiti -
cos p16xima ao Rio Jaguari encerra rochas onde a estrutura
oftal míti ca 6 típi ca. A rocha tem col oração ci nza com feì ds

patos brancos em porfiroblastos de até 5 centímetros de diÂ
metro (Foto l3 e '14). 0 neossoma e o paleossoma têm aspecto
gnãissico e dispõem-se em bandas concordantes entre si, no

interior das quais desenvolvem-se os ocelos el ipsoidais.
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Na parte mais ao suì, prõxima ao Rio Jagua -
Fi, os porfiroblastos de granada são mais abundantes e maio

res, ating'indo at6 I mi I ímetros de di âmetro. Dobras pti gmã-

ti cas do neossoma são vi sívei s nos afl oramentos.

c

t

X

a

n

e

z

d

o

u

im

gi
ul
SS

o,
a,
iq
e

pl
p

ir

a

o

a

e

ao

clã
ção
nci
hor
ri t
ilo
ngl
col
rfi
equ

ç

s

fa
sio

I

e

t
S

m

1

ha

(o

ma

sã

nd

a,
ri

da

ais
nbl
ani
b1ã

oba

des

rob
ita

m

ì

t
o

a

ento d

i gocl ã

riz

u

e

a

o

m

0

S

v

g

t
t

S

n

i
a

o pì a

e bio
z i rcão
a é ob

ornble
é un

os e h

B

o

r
o

t
c

r
a

o

s

M

u-

),
ia

1

a

i
i

As cristas da Serra do Palmital são sustenta
das por migmatitos homogôneos de composição granítjca a ada

mel I íti ca. As estruturas presentes são a embrechíti ca e nebu

I íti ca, sendo raros os ti pos bandados. Afl oramentos podem

ser vi sitados na estrada que atraveSsa a parte medi ana da

Serra.

8.1.4. Miqmatitos Homoqêneos Embrechíticos e
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F0T0 I 3 Estrutura oftalmít
de composição tonal Ítica. As zonas escuras' não

afetadas pela feldspatização, são ricas em horn-
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blenda. Pedreira da barragem do Rio Jaguari,
I km NE do verredouro de concreto (gSll53/lG).

ca nos mi gmat ¡ tos homogêneos

F OTO t4 Pormenor da foto anterior. 0s porf ï

plagîoclásio (ol igoclásio) contêm

cristais de hornblenda, que também

matriz. Pedreira da Barragem do Rio

robl astos de

diminutos
aPa rece na

Jaguari.
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A presença de microclina na matriz e nos por

fi robl astos di ferenci a estes ti pos rochosos dos mi gmati tos
homogêneos adjacentes para os quais a passagern é gradual. A

granulação ã mais grosseira, a coloração é cinza médio e os
porfi robl astos são mai ores, al cançando três centimetros de

comprimento dos elipsõides. A mineralogia ã a mesma, apenas
com o acrãsci mo da mi crocl i na ( Foto I 5 ) .

A orientação das micas ã pronunciada, por
contornarem os cristais porfiroblãsticos. As texturas predo
minantes são a porfiroblãstica e a gnãissica, com incipien-
te foì i açã0.

0 bloco Serra do Jambeiro
fol ha estudada, por rochas grani tõi des de

tica, similares ãs do bloco São Josã dos

no vale do Rio Putins.

8.2. Rochas Granitóides

0s grani t6i des ti po Serra do Jambei ro são de

granulação mãdia a grossa, cor cinza-cìaro, com texturas
gnãi ssi ca e embrechiti ca (oftatmiti ca ) pronunci adas. 0s por
f i robl astos de forma e'l i psoi daì são contornados pel as mi -
cas, deformando a foliação e seu tamanho médio ã de 2 a 3

miì ímetros de compri mento , podendo ul trapassar um centíme
tro I ocal mente.

A mineralogia essencial é quartzo, microcli-
na e plagioclãsio (oìigocìãsio).0s acessõrios mais comuns

são bi oti ta, ti tani ta, apati ta, zi rcão, opaco, granada e

calcita. Clorita e Sericita podem aparecer como secundãrios.
As texturas em mol dura, mi rmequíti ca e poi qui I obì ãsti ca fo
ram reconheci das . 0 qua rtzo tem exti nção ondul ante , exceto
nos cordões al ongados , tal vez produtos de recri stal i zaçã0.

ã consti tuido, na

estrutura oftalmi
Campos que afloram
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F0T0 I 5 Emb rech i to de compos i ção g ran Í t i
pouco or i entada e se destaca o

de rni c roc I i na . Fazenda do Gazo I a

mitar (r50528/sJ).

ca. A matr¡z é

porfi roblasto
, Serra do Pal



Na pedrei ra
mites da folha de São Jos6
tênc'i a de i ntercal ações de

quartzito.

0 carãter parcialmente intrusivo dos corpos
de rochas granitóides õ indicado pela falta de contatos gra
duai s para as encai xantes, onde foi possível a observação.

do Serrote,
(204273/ ¿C) ,

anfi bol i to e

c. BLOCO BENGALA

-36-

situada além dos li-
veri fi camos a exi s-
de "boudi ns " de

c.l. Migmatitos

Estas rochas bandadas ocorrem em uma fai xa

adjacente ã Falha do Rio Jaguari. São separadas dos migmati
tos mai s evol uídos a sul por estrei ta zona de fal hamento

transcorrente.

São rochas de cor cinza médio a cìaro, granu

ì ação fi na a médi a, com porfi robl astos de fel dspato bege e:
branqui çado. Nas I âmi nas veri fi ca-se que os porf i robl astos
são de microclina ou plagioclãsio (oligoclásio), em uma ma-

triz composta de quartzo, microclina e plagioclãsio (oligo-
clãsio). Biotita, apatita, opaco, zircão e epídoto são aces

sõri os.

c.t.t. Miqmatîtos Homoqêneos Estromatíticos
EmbrechÍticos

As

rõm contornam os

pel a al ternânci a

ca com faixas de

onde os mi neraì s

mi cas ori entam-se segi.rndo a fol i ação, po-

porfi robl astos. 0 aspecto bandado é dado

de fa i xas mai s mi cãceas de textura gnãi ss i
texturas granobl ãsti ca e porfi rot¡l ãsti ca

p'lacõi des são mai s raros. Mi rmequ'ita e tex



tura em moldura podem ser observadas, assím
de intercrescimento pertíttco na microcl ina
no plagjoclãsjo.

Incl ui ndo d'i versos f ãci es , al guns dos quai s

correspondem aos mi gmatj tos homogêneos bandados, a ãrea de

migmatitos mais evoluídos-situada no bloco Bengala apresen
ta afl oramentos nas encostas margi nai s ao Cõrrego do Benga-
la e na estrada que do Bairro do Morro Podre leva a São Jo-
s6 dos Campos.

C. 1.2. Higmatitos EmbrechÍticos
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micrografia de embrech

to de plagioclásio antipertítico
ristais de quartzo, numa matriz biotítica,
ante orientada. Bairro do Morro Podre,500m

do Ribeirão Piúva. Nícois cruzados,20X.
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F0T0 l8

d

J

Estrutura microdobrada no embrechîto
nita e granada, gerada Por Planos de

muito próximos. Bairro dos Freitas,
rego do Benga I a (OZZt+56/SJ) .

com silìima
crenulação

a sul do Cór



São rochas homogôneas, de aspecto maciço a fo
I i ado, cOm col oração ci nza-eScura. Encontram-se I ocal mente

mi gmat'i zadas mostrando então estruturaS bandada e Venul ada.

C.2. Granul i tos

A granul ação é fi na a m6di a e os mi nerai s es-

senciais são o quartzo,clinop'iroxênio, hornblenda, pìagio-
clãsio ( labradorita) e biotita (Foto l9). A titanita, orto
pi roxêni o , zi rcão, âpâti ta , opaco e granada são acessóri os

e a clorita é secundãria. 0s fêmicos apresentam arranjo gra

nob'l ásti co, enquanto as m'i cas e anf iból i oS encontram-se sub

orientados, dando uma textura gnã'i ssi ca. Textura em mol dura

õ restri ta.

Evidências de retrometamorfismo foram obtidas:

o p'i roxãni o assoc j a-se a anf i b6l i o, em al guns cri stai s com

seção de p'iroxênio. Noutros cristais' manchas de piroxênio

restam no interìor do anfibõìio. Da mesma maneira, a bioti-
ta associ a-se ao anfi bõl i o.

-40-

Exi s tem cordões

sem a exti nção ondul ante que

de def ormação de cri sta'i s de

zaì hamento.

0 neossoma encontrado nestas rochas restrings
Se a faj xas cl aras faci lmente perceptívei s macroscOpi camen-

te. 0 fel dspato potãss i co n branco ou I evemente eSVerdeado )

quartzo e plagioclãsio organjzam-Se em texturas porfiroblãs
ti ca e gnã'iss i ca , com a ori entação dada por bandas de quart

zo e alguma biotita.

de quartzo (quartzo di scõi ae¡

os caracteri za na matri z, al ém

plagioclãsio por Planos de ci-
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F0T0 r g Fotomicrografia de granul ito com textura
blástica nos cristais de clinopiroxênio
blam grãos de quartzo e de plagiocìásio.
dos Frei tas, estrada que leva ao córrego
ra. (ozqq5o/sJ).

poiqui
que engro

Ba i r ro

do Benga

o
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3. Rochas Cataclãsticas

tla ãrea estudada vãrios falhamentos foram ve

rificados no terreno, dentre os quais as zonas de falhamen-

to transcorrente do Rio Jaguari e do Buquira constituem as

mai s expressi vas fai xas de mi I oni ti zaçã0.

A cataclase atingiu de modo relevante os mi9

mati tos homogêneos e rochas quartzíti cas, ori g'i nando fai xas

onde a moagem foi majs intensa' intercaladas a oUtraS, onde

o esmagamento foi menos acentuado. Estas faixas têm espessu

ras centimétricas a métricas' somando-se em larguras de cen

tenas de metros at6 quase 2 km.

As rochas ori gi nadas peì o processo di namì co

de moagem têm Sua mineralogia e estrutura diretamente rela-
cionada ã composição mineral da rocha primãria e ao grau de

destrui ção sofri do pel os consti tui ntes '

0

de acordo com a

tectôni cas , Drot
bl astomi I oni tos
tos e mi I oni tos

As brechas tectônicas
o i nicio do processo de catacl ase ' ca

tai s fraturados, atravessados por pl a

com bordos granulados. Nos protomilon

dura aparece ao redor de antigos porf
da segundo as fa'ixas compostas da f ar

magamento de zonas menos resistentes '

rivados de rochas migmatíticas, as mi

pri mei ros m'inerai s a serem des truídos

s termos petrogrãticos for
i ntens i dade de mi'loni ti zaç

omi 1 oni tos , mi 1 oni tos , ul t
(Hi ggi ns , I 969 ) , dos quai s

são os termos mais abundan

am
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ram

c1 as s i fi cados
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F0T0 Z0 - Brecha tectôn i ca desenvol ví da em rocha quartzít i

ca com bandas feldspåticas (microcl ina) e mosco-
vít i cas subord i nadas. A presença de quartzo re-
cristal izado é acentuada.. Rodovia SP-50, região
do Bai rro da Á9ua Soca (0ll\96lSJ).
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F0T0 2l - Deta I he de protomi I on i to ocel a r que most ra os

porfi roc I astos e mo I durados por q ua rtzo mo ído, bran

co. 0s pontos negros são porf i roc I astos de horn-
blenda. Região da Fazenda Santa Luzia(997395/SJ),
estrada Ba i rro do Caeté-garragem do Rîo Jaguari .
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Freitas e da região da Fazenda Santa Lu

resentes são o quartzo, p'lagioclãsio (al
o ) , bi oti ta e hornbl enda, com os acessõr
ita, allanita e opaco. A rocha é melanoc

com fol i ação conspícua dada por fai xas

s intercalados com zonas de quartzo recr
a aos porfiroclastos de plagioclásio e h

ação sofre ondulações, contornando-os. A

em minúsculas palhetas que tendem a se

fol i ação ( Foto 2l ) .

p

j

t
n

m

r
o

m

i
ai

d

0s porfi rocl astos exi bem exti nção ondul ante,
assim como os cri stai s de quartzo m<jído. Não apresentando
tat característica, o quartzo em cordões forrna lâminas mi-
I imõtricas em espessura, €ñQuanto que os porfirocldstos de

forma arredondada ou el i psoi dal chegam a ul traDassar trâs
centímetros de diâmetro.

0s protomi'loni tos ocel ares aci ma descri tos

são profundamente semelhantes em composição minera'l6gica
e estrutura, aos mi gmati tos homogêneos embrechiti cos da re
gião da barragem do Rio Jaguari, situados no Bloco São Jo-
sã dos Campos, o que sugere uma orìgem a partir destas ro-
chas. 0 domíni o destes protomi I oni tos na Fal ha do Buqui ra

6-a SH do bairro Ponte do Costinha.

Nas faixas onde é menor a quantidade de oca

los de feldspato, as zonas menos afetadas são constituidas
de quartzo e fel dspato esti rados , formando I amel as concor-
dantes com a f ol'iação e com os cordões de quartzo.
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0s milonitos (Foto 22) são rochas onde o

processo de moagem reduziu a uma farinha mais de 50% dos

componentes da rocha, criando uma maSSa de foìiação pronun

ciada onde Se intercalam grãos e cordões de quartzo recris
tal i zado e fenocl astos de fel dspatos (mi crocl i na e pl agi o-

clãs'io) que tendem a sofrer diminu'ição de tamanho.0s dimi



F0T0 22 - Milonito com

A face super

ção e contém

ré, 500 m a

SJ).
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fol iação cataclástica pronunciada.
ior da amostra é p"raìela ã fol ¡a
numerosas I i neações. Ba i rro do Cae

N!/ do Córrego do Pau-de-Sa ï a ( 02042Q1

For0 23 - Porfiroblastos desorientados de moscovita poiqui
loblástica (mo) et mi lonito parcialmente decom-

posto. 0 cordão de quartzo não tem ext i nção ondu

I ante e é pa ra I e lo ã f ol iação cia rocha. Rodov ia

SP-50, a I km da ponte sobre o Rio Taquar i no

bai rro homônimo. Nícoi s cruzados , 25X.
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nutos cri stai s de bi oti ta estão mui tas vezes cl ori ti zados

e os cristais de titanita, oDaco e apatita tendem a manter

seu pequeno tamanho. 0s bl astomi I oni tos são restri toS na

ãrea, e sua di sti nção para com os mi I oni tos se faz pel a

maior intensidade de recristalização do quartzo.

Moscovi ta porfi robl ãsti ca e poi qui t obt ãsti -

ca ã encontrada englobando cristais de quartzo, dentro da

poeira nicroscópica que constitui os mjlonitos (Foto 23).

Ultramilonitos que se assemelham a quartzo-

xistos de granulação muito fina foram registrados em a'l

guns pontos da ãrea estudada. Meso e macroscofricamente' os

mi I oni tos e ul trami I oni tos possuem conspícuas I i neações i n

dicativas da movimentação.

Granada e siìlimanita não foram encontradas

nas zOnaS de falhamento, ã exceção de um afìoramento, si-
tuado na estrada que leva do Cõrrego Pau-de-Saia ã reprêsa

do Rio Jaguari (005409/SJ) ' onde o quartzo e plagioclãsio
da matri z do rni I oni to estão i ntensamente fragmentados e

recriStalizados, aparecendo em lamelaS, com pequenos cris-
tai s al ongados e de bordas mui to i nti mamente i nterl obadas .

0s porfi rocl astos são de fel dspato e granada, êrQuanto as

sillimanitas são idioblãsticas a subidioblãsticas. 0s agre

gados de si I I imani ta, fi brosos ' dão uma I i neação nas zonas

ci nzentas da rocha bandada.

No i nteri or das zonas de f al harnento foram

observados bl ocos e megabì ocos de quartzi to que ao mi cros-

c6pi o não se revel am afetados peì a mi 1 oni ti zação em grau

significativo. São ocasionais os planos de cizalhamento

cortando estas rochas ' consti tuídas de quartzo branco a

ci nza cl aro, onde ocas i onalmente se vêm porfi robl astos de

mi crocì i na ( Foto ?.4) -

Nos afì oramentos , os quartzi tos acham-se
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F0T0 24 - Ap ï ce de dob ra em qua rtz i tos do

rior do Falhamento do Buquira.
firoblastos de microclina são d

sos e afetam a estratificação
quiar. Fazenda Santa Maria, I k

sul da sP-50 (o8l47B/SJ).

inte-
0s por
isper-
re I i -



confi gurando ãpi ces de

cas, que parecem ter sido
tentes ã catacl ase ( Foto

4 . Rochas I ntrus i vas Bãs i cas

tos que na pr
cados no mapa

a foI i ação do

ximos ã zona

ri or da zona
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dobras , centi métri cas a decamétri'j
preservados como zonas mai s resi s

24) .

Roch

esente
. Fora

s meta

de fal
de f a'l

A granul ação 6 mãd'ia a f i na, €ffi ti pos mel ano

crãti cos , de cor negra, com pontos brancos de pl agì ocl ãsi o

espalhados no jnterior da rocha. A textura é a ofítica,cons
truída por augita, plagioclásio (andesina), olivina e horn

bl enda. 0s acessóri os são bi oti ta e mi neral opaco enquanto

a clorita é secundár'ia.0s cristais de piroxênio e m'ineral

opaco São euhédricos, menores que oS de oìivina, também eu

hedral a subhedral. 0s cristais de plagiocìãsio são subhe-

dra'i s e por vezes apresentam-se zonados.

as i ntrusi vas aparecem

escal a de mapeamento

m encontrados 5 corp
morfi tos encai xantes
ha do Rio Jaguari (2

ha do Buquira (3 cor

em pontos restri-
foram apenas indi-
concordantes comos

5 . Sedi mentos Terci ãri os

e que se

corpos )

pos ) , Fot
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da .l955
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F0T0 25 - "S¡llt¡ de diabásio
do Buqu î ra. Reg i ão

ßgSl93/sJ) estrada
do Rio Jaguari.

em milonitos do Falhamento

da Fazenda Santa Luz î a,
Ba i rro do Caete-garragem



Na folha de São Josã dos Ca

conhecidos sedimentos referiveis ã tormaçã

parece ser subsuperfi ci al , pel o exame de d

A maior parte dos autores admite uma disco
ralel a separando esta unidade da superior
cit.). No corte do km 333 da Estrada de Fe

Taubaté e Pindamonhangaba, a literatura f
seixos de sedimentos argilosos da formação

superior.

A formação superior estã representada na qua

drícula (vide Mapa Geotõgico) por camadas de sedimentos are

no-argi I osos de cores pál i das, bege a amareì adas, que se al

ternam com I ei tos de argi'las de cores também pál i das e va-

rì adas: brancas, amarel aS, vermel haS, roXaS e Verdes. Na

mai or parte dos afl oramentos a argi ì a é avermel hada. 0s se-

di mentos arenosos contêm pequenos sei xos de quartzo e quart

z'i to, bolas de argiìa branca a cinza e cristais de feldSpa-

tos agora 'intemperìzados. A matriz é de areia m6dia a fina,
e os seixos tôm em mãd'ia I a 2 cn, localmente excedendo 5

cm de d'iâmetro.

A aì ternânci a que se veri fi ca entre as cama-

das , as cores di sti ntas e a resposta di ferenci al ã erosão

emprestam aos afl oramentos um aspecto bandado, rel ati vamen-

te uni f orme e repet'i t'i vo (Foto 26) . 0corrênci as I ocal i zadas

de nívei s 'l ateríti cos i rregul ares foram encontradas .
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Nas bordas setentri onai s da

tação se deu em cond'i ções mai s en6rgì cas,
gì omerados grossei ros, com sei xos, bl ocos

quartzi tos, quartzo de vei os e rochas grani tó'i des, de um me-

tro de d'i âmetro ou mai ores. 0s af I oramentos onde tai s con-

glomerados estão presentes si tuam-se no baj rro Al to da Pon-

te e em alguns cortes da estrada que segue a margem norte

do Rio Jaguari.

Bacia, a sedimen

desenvol vendo con

e até matacões de
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FOTO 26 - Camadas sedimentares da Bacia de Taubaté no Com-

partimento Parateí. A atuação de processos erosi
vos sobre o corte de estrada acentua as d i feren-

ças I i tológicas. Estrada de ecesso ã garragem do

Rio Jaguari, a 4 km da Rodovia Presidente Dutra'



6. Sedimentos Modernos

0s sedimentos quaternãrios estão

rede de drenagem atual, particularmente aos vales

Paraíba do Sul, Buquira e Jaguari (vide Mapa Geol

tuam-se em niveis de atê 60 metros abaixo dos a

mais elevados dos sedimentos terciãrios (Freitas,

São dep6s i tos
de cores pãlidas, bege a amar

cos de rocha pouco

chuvas torrenci ai s
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As sequências metamõrficas que constituem o

arcabouço geolõgico da região Leste do Estado de São Paulo

têm sido relacionadas aos Grupos Açungui e São Roque (Pré

Cambri ano Superi or) e ao Compl exo Cri stal i no ou Complexo

Gnã i ss i co-Mi gmatíti co.

0 Grupo Açungui não mais tem sido considera-
do como de natureza essencialmente ectinitica. Rochas migma

títicas foram incluídas no Grupo Açungui (Hasui, 1973) com

base em semelhanças estruturais, metamõrficas e de magmatis

mo entre rochas daqueìe grupo e do Complexo Cristalino. Es-

ta inclusão permitiu separar dois coniuntos litol6gicos: o

Complexo Ectinitico Piìar e o Complexo Migmatitico Embu (Hg

sui,1975a e .l975b). A concepção parte da premissa de que o

"front" de migmatização não tem significado estratigrãfico,
representando a passagem para condições mais enérgicas de

metamorfismo e feldspatização. Por outro ìado, os Grupos

Açungui e São Roque apresentam di ferenças estruturai s QU8,

a despeito das semelhanças ìitolõgicas e do sincronismo,não
permitem a reunião de ambos em uma s6 unidade estratigrãfi-
ca (Hasui, .l975a; Hasui et â1., 1975).

CAPfTU L O

ESTRATIGRAFIA
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0 Grupo São Roque

guinte, ao conjunto de blocos São

ao Conjunto Paranapiacaba (Hasui
gião a oeste da Capital.

As uni dades anteri ores ao Ci cl o Brasi I i ano

constituiram um embasamento ainda mal conhecido na regìão
entre São Paulo e Rio de Janeiro. As rochas do bloco Jun-

diai e do Conjunto Costeiro seriam, Pêlo menos em grande.

restri nge-Sê, por
Roque e o Grupo

e Sadowski, 1976

conse-
Açungui
na re-),
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parte, pré-brasilianas, presumivelmente pertencentes ao

Grupo Paraîba (Almeida et â.|., 1973). No dominio do Grupo

Açun9Ui , núcleos prã-brasi I ianos esparsos têm sido reconhe

cidos (Hasui e Sadowski, 1976; Melfi et â1., .l976).

As datações radiométricas vêm dar apoio ãs

considerações acima, uma vez que no dominio dos conjuntos

São Roque e Paranapiacaba as idades pertencem ao intervalo
do Ciclo Brasiliano (450-700 m.a.). Na extensão para o Va-

I e do Paraíba, embora fal tem estudos específi cos que carac

teri zem a conti nui dade dos conjuntos acima, ÊXi stem data

ções tamb6m pertencentes ao Ci cl o Bras i I j ano ( Vandoros e

0liveira, .l969; Minioli, l97l; |l|ernick et ôì., 1976)' As

rochas do Bloco Jundiaí e do Coniunto Costeiro são mais an

tigas (Hasu'i e Hama , 1972; l^lern'i ck et âl.,op.cìt')'

Na folha de São José dos Campos são encontra

das rochas referîvei s ao Grupo Açungui e rochas mai S anti -
gas . A di stri bui ção dessas rochas õ condi ci onada peì o pa-

drão de blocos iustapostos descrito em capitulo anterior.

Nos bl ocos Terra Boa, Montei ro Lobato ' São

Josã dos Campos e Serra do Jambeiro as rochas ectiniticas
e mi gmatíti cas pertencem ao Grupo Açungui . tvi dênci as de

evol ução pol i fãs i ca serão apresentadas adi ante '

As rochas mais antigas tãm seu domínio no

bl oco Bengaì a onde foram mapeados granul i tos afetados por

mi gmati zação e retrometamorfi smo que parecem rel ac'i onar-Se

ao Grupo Paraíba. A jnexistência de datações radiom6tricas
na folha de São José dos Campos impede a confirmação de

tal h'ipótese.

No bloco Monteiro Lobato as rochas ectinítt-
caS encontram-se no interior de grandes estruturas sinfor-
mai s, pâssando gradualmente para mi gmati tos cada Vez mai s

evoluídos em direção ao núcleo das feições cuìminantes' 0
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bloco São Josã dos Campos exibe um padrão semelhante, com

variações litológicas mais rãpidas,onde as exposições de ec

t'ini tos não são mapeãvei s na presente escal a de trabal ho.

Na região do Bairro do Morro Podre e em al-
guns pontos do Falhamento TranScorrente do Buquira foram en

contradoS "siLLsrr de diabãsio onde o plagioclãsio presente

é a andesina.

Na regi ão do Li toral Norte
(1976, p.'103) agrupa estas rochas bãs it.as

sob forma de di ques, num ci cl o magmãti co

104 e 130 fl.â., com base em datações forn
et al (1966), Vandoros (1966)' Melfi (196

(re7r).

0s sedimentos que preenchem a Bacia de Tauba-

té são separados em termos de depósitos antigos e modernos.

0s depósi tos anti gos são eng'l obados sob a denomi nação Grupo

Taubaté (Mezzal i ra, I 962 ) , subdi vì di do em duas formações

(Al mei da, I 957 ) : a basal é a Formação Trememb6, separada

por d'iscordânci a da Formação Super j or. Esta úl tima f o'i

nomi nada por Moraes Rego ( I 933b) de Formação São Paul o,

ma extrapolação baseada na litoìogia e no pressuposto

que as baci as de São Paul o e Taubaté esti vessem uni das no

passado.

do Es
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incronismo
al (ì976),
pecti vamen

ão é adequ

Em I 969, Ab'Saber, consi derando uma di scordân

cia pìano-paralela encontrada nos esp'i gões entre os rios Ja

guari e Paraíba do Sul, subdivid'iu a Fornração Superior em

ção das duas bacias foi ìndependente '
, conforme demonstram Ab'Saber (1957b)

duas outras formações: a Formação 
-!-Lq

p0

te.
ado

r cri téri os geomorfol ógi cos e estru
Por consegttinte, o llome formação

cog-
nu-

de

!ojé_!9!__ç-qmpos e



Formação Parateí-do-Mei o, i untando-as
para compor o Grupo Paraíba do Sul (Ab'Saber, .l969 a).

Carneiro et al (1976) preferem manter a de-

nominação Grupo Taubatã "poo príoridade e pa.rd euitar eon-

fusã.o d.o nome Paraíba do sul eom o da unídade prê- cambría

na (Ebert, Lg5?)n. Considerando que a discordância mencio-

nada por Ab'Saber não havia sido reconhecida nem em ãreas

prõxi mas (Ti tarel I i , I 975) , estes autores preferi ram man-

ter a Formação Superior indivisa, adotando o nome Formação

Caçapava. A formação ã bem exposta nos cortes ao longo da

Vi a Dutra.

0s níveis de terraceamento e de sedimenta

ção em vãrzeas atuai s desenvol veram-se ap6s o assoreamento

da Bacia, de tal modo que não são englobados na denomina-

ção Grupo Taubaté. São denominados genericamente de depõsi

tos quaternãri os.

-56-

ã rormacão Tremembé'
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1 . Rochas bãs i cas ,

tos, em corpos

CAPITU LO

A atividade ígnea estã representada na

MAGMAT I SMO

2. Rochas grani tõi des de natureza s i ntectôni ca:

VI

Estas rochas apresentam-se intimamente

ciadas a migmatitos evoluídos no núcleo de estruturas
nantes e são principalmente granitos orientados ' aos

metamorfi zadas em

restritos (Fig.3).

se subordinam tipos porfiroblãsticos e sem orientação.

No maciço do Roncador, maior corpo granitóide
da ãrea, a natureza sintectônica das rochas ã ¿enunciada pe

I a fol i ação, pel a forma aì ongada do corpo e por uma fei ção

de contatos parcialmente transicionais, conforme a classifi
cação de Marmo (1971). A existência de contatos abruptos e

de tipos litolõ9icos porfiroblãsticos de foliação incipien-
te ou até inexistente vem favorecer a idéia de que se trata
de corpo sintectonico para=autõctone no conceito de Read

(1957), possuindo contatos parcialmente intrusivos mas sem

efeitos de metamorfismo de contato.

-57 -

anfibolitos e metabasi

a rea

3 . Peq uenos 's iL'Lsttde d i abãs i o, na reg i ão

Podre, na região da Falha do Buquira

grao

cionadas as rochas metabãsicas, afetadas por metamorfismo

regi onal , e os corpos grani tõi des s i ntectoni cos para-autóc-

tones. 0s "siLZs" de rochas bãsicas estão vinculados ã Rea-

ti vação t'|eal deni ana da Pl ataforma Sul -Ameri cana (Almei da

ìe67).

da Fazenda São Sebastião.

asso

cul mi

quais

A evol ução do Ci cl o Brasi I i ano estari am rel a-

do Bai rro
(Foto 2t+)

do Morro

e da re-
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Nos blocos Monteiro Lobato e Terra Boa o meta

morfi smo regi onal deu-se no fãci es xi sto verde a anfi bol i to'
ori gi nando, no bl oco Montei ro Lobato, desde fi I i tos at6 mi9

mati tos cuio pal eossoma tem associ ações mi nerais compatí

vei s ao f ãci es anf i bol'i to.

No bl oco São José dos Campos as assembl 6i as

mi nerai s são referívej s ao fãci es anfi bol i to, êrQuanto que

no bl oco Benga'l a desenvol veram-se paragâneses corresponden-

tes ao fãcìes anfi bol i to e granul i to. Paragêneses de dese-

quilîbrio foram constatadas nas associações de biotita-clo-
rita, hornb'lenda-biotita, piroxênio uralizitado e plagioclã
s i o sauss u ri ti zado.

CAPÏTULO V I I

METAMORFISMO

- 58-

0 metamorfi smo di nãmi co

põs o i nici o do metamorfi smo regi ona 1

fal hamentos transcorrentes que separam

Considerando o aumento progressivo da intensi
dade do proceSSo, as brechas tectônjcas representam um estã

di o i n j ci al da sequênc'ia, êfi que se desenvol vem f I exões de

pì anos de cl i vagem e de I amel as de gemi nação, fraturas noS

crjstais, gFônuìação em seus bordos e fragmentação dos cris
tai s de mi cas. Uma etapa segui nte é a representada pel os

protomilonitos, onde a fragmentação dos crìstais de biotita
e qua rtzo 6 acentuada, a textura em moldura é conspicua ao

redor dos fenocl astos de fel dspato e hornbl enda e a fol i a-

ção da rocha estã claramente perceptível'

que se desenvolveu a-

estã associ ado aos

os bl ocos tectôni cos.

Nos mi I oni tos , a massa moída representa uma

parcel a consj derãve1 da rocha, j mersos na quaì oS fenocl as-
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tos tendem a diminuir de tamanho e a desaparecerem. A folia
ção da rocha estã bem desenvol vi da ê, Por esti ramento ou

fri cção de cri stai s, surgem I i neações nos pl anos de fol i a

ção, paralelas entre si e ã direção de movimento. Nos estã-
gi os fi nai s, os ul trami I oni tos consti tuem-se em rochas fi -
nas, de granul ação submi crosc6pi ca e fol i ação pronunci ada

0s acess6rj os ai nda rel ati vamente i ntactos nos mi I oni tos '
ti tani ta , âpôti ta e epidoto, iã passam a sofrer moagem. Re-

cri stal i zação de quartzo em grãos e cordões paral el os aos

pl anos de fo'l ì ação é efei to de temperaturas el evadas exi s-

tentes nos úl timos estãgi os do processo di nâmi co.
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0 intervalo de tempo que separa as úttimas ma

ni festações do Cj cì o Brasi I i ano dos fenômenos rel aci onados ã

Reati vação llteal den'i ana da Pl ataforma pode ser tomado como re

f erênci a para se separar, com f ins de abordagêrlì, as estrutu-
ras presentes na região em duas categorias distintas no tem-

po: as estruturas próprias do embasamento e as estruturas re

I aci onadas ã Reati vação da Pl ataforma.

CAPfTU LO

EST RU TU RAS

VIII

l. Estruturas do Embasamento

A estrati fi cação re1 i qui ar é observãvel nos

fi I i tos do bl oco Montei ro Lobato através da al ternânci a de

I âmi nas ou camadas mi I i mãtri cas a centi métri cas de cons ti tui
ção metapelítica com outras, de composição mais quartzosa.
Nas rochas mi gmatíti cas, camadas de quar tzi tos e quartzi tos

calcossilicãticos, em geral intenrompjdas, denunciam a estra
tificação reìiquiar. Algumas bandas de composiçã0, cores ou

granul ometri a di ferentes entre si podem ai nda servi r para ca

racteri zã- ì a.
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gi ão da zona de fal hamento do Buqui ra,

ade, no conceito de orientação P1a-

ou prismãticos e de agregados de

aqui entendi da como correspondente
de l^lhi tten (l966 ) , à cl i vagem de

ana de outros autores (Hobbs et ô1,
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de quartzi tos da re

encontramos xi stos i da
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'de plano-axial atravessando a estratificação reliquiar no'

ãpi ce das dobras. Nas demai s uni dades rochosas, esta fei ção
é mais rara, jã que as dobras são configuradas peta estrati
ficaÇão, peìa xistosidade e pelo bandamento metamõrfico, pâ

ral el os entre si . 0 bandamento metamõrfi co õ aqui entendi do

como a intercalação de bandas de neossoma concordantes com

a xistosidade nos migmati tos.

Esta fei ção de dobras deformando a xistosi da-

de levou Hasui (1973) a considerar uma primeira fase de do-

bramento gerando dobras isoclinais recumbentes com xistosi-
dade plano-axial e transposição intensa. Em uma segunda fa-
sê, a superposi ção cri ari a dobras de p'l anos axi ai s subverti
cais.
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Boudi nage de camadas quartziti cas e rochas

ca'lcossi I i catadas é comum no i nteri or de mi gmat j tos de pa-

ìeossoma xistoso. Apices isolados de dobras destas rochas

de natureza mai s competente são mai s raros. São ãpi ces i n-

trafol i ai s gerados na pri mei ra fase do dobramento e i sol a-
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FCT0 27 Dob ra fechada an i sõpaca em q ua r tz i to do B I oco Ben

gala exibindo espessamento de ápice. Notar a exis
tência de intenso fraturamento transversal ao ei-
xo da dobra. Ba i rro Ponte do Cost i nha, a I km da

SP-50. (olrol68/sJ).
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F0T0 28 - Pormenor da

foto 17. Dobra cerra-
da an i sópaca em mi gma

t i to homogêneo do b I o

co Benga ì a. A banda

de neos soma dob rada
(cent ro da foto) so-
f reu estricção e bou-
dinage. Bairro dos

Fre i tas, a sul do Cól
rego do Benga I a.
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títicos. As feições antiformais apresentam um aumento da in'

tensidade de migmatização das bordas para o núcleo' com

transições desde rochas estromatiti cas heterogãneas para

mi gmati tos bandados homogôneos afé ati ngi r os mi gmati tos em

brechíti cos ou de estruturas mai s compl exaS no núcl eo. Nas

fai xas si nformai s, a si tuação 6 i nversa ' com os mi gmati tos

dando lugar, em direção ao núcleo das grandes estruturas, a

rochas ectníti cas.

No bloco Monteiro Lobato tal situação ã mais

cl ara, pOr encontrarmos três zonas s j nformai s SeparadaS por

duas, de estrutura anti formal . De suì para norte ' temos o

sinclìnõr io do Morro Podre, a antiforma da Agua Soca, o sin
clinório do Rio Turvo, a antifo'rma do Roncador, e a sinfor-
ma do Rio do Pe'ixe. Nesta úl tima, não Se observam oS mergu-

lhos para o núcleo em ambos os lados da estrutura sinclino-
ri al , tal vez devi do ao f al hamento l'lontei ro Lobato ' que trun

ca seu flanco noroeste.

fechadas nos

Ri o do Pe'i xe

paral el os aos

tam para o centro da

No bloco São José dos Campos, a principal fei

ção antiformal reconhecida situa-se na região da Serra do

Palmì tal . Dobras de pì ano axì al i ncl i nado para fora da es-

trutura foram observadas em aìguns pontos dos flancos.

No Si ncl i nóri o do Ri o Turvo, dobras reversas

estromatitos dos cortes da estrada Água Soca

(048525/SJ ) tâm pì anos ax'iai s i ncl i nados e sub

merguìhos do bandamento metamõrfico que apon-

Estruturas de crenuì ação e transposi ção são

vi sîveis nos ecti ni tos e m'igmati tos. 0s pl anos de ci sal ha

mento que Se desenvolvem ondulam e deformam a xjstosidade '
chegando a transpô-l a i ntei ramente, como é o caso de um

sinclinal em xistos, na região do Bairro do Juarez (9895191

sJ). Neste afloramento, em ambos os flancos da dobra' os

.mergulhos da xjstosidade são convergentes e' aproximando-se

estrutura.
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do núcleo da estrutura, surgem planos de crenulação chegan-'

do a desenVolver uma noVa "xistosidade" no ãpice do sincli-
nal.

Esta evolução não é tão completa nas demais

ãreas, onde se constata a presença de mi crolítons mi I imétri
coS separados por pì anos de ci'sal hamento nos quai s a xi sto-
sidade ã deformada em ondulações sigmoidais, indicativas do

sent i do da movi men tação.

No tocante ãs estruturas di s ruptj vas , as fa-
I has transcorrentes são as fei ções ma'i s express i vas da ãrea

estudada e o seu arranjo confi gura oS bì ocos tectôni cos des

cri tos anteri ormente. A i ntens i dade do processo de moagem õ

vari ãvel no ì nteri or das zonas de catac I ase , gerando mui tas

vezes uma fo'l i ação conspícua, em pì anos que mergul ham geral

mente para SE ou então são verti cai s.

Li neações nos

pel o processo di nãmi co, são

tação e i ncl i nam-se em geraì
da ao des I ocamento rel ati vo

res i stentes cri ando estri as

te ri a I moído .

I i ação

res de

atingir

No fal hamento transcorr
mergul ha si stemati camente Para
atê 459 de mergulho. (v.Foto 25

até 209 de i ncl i nação para NE

pl anos de fot i açã0, ori 9i nadas

paralelas ã direção de movimen-

para Nt. Sua origem estã l'i ga-

de al guns grãos m'i nerai s mai s

nas superfícies formadas Por ma

0 rejei to destas faì has e o senti do de movi -

mentação não puderam Ser observados no campo. Na falha do

Buqu'i ra, contudo, um argumento favorãvel a um possível des-

I ocamento dextraì parece-nos ser a di spos'i ção dos protomi -

I on'i tos ocel ares mui to Semel hantes em cor ' granul açã0, com-

posi ção mi neral õgi ca e estrutura ' aos mi gmati tos embrechíti

cos que sustentam a barragem do rjo Jaguari. 0s embrechitos

ente do Buquira, a fo-
SE, al cançando val o-

).As lineações podem

(Foto 29).
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foram mapeados atã a região do bairro do Caetã e os proto-
mi 1 oni tos ocel ares são constatados para nordeSte ' até oS

afloramentos do bairro Ponte do Costinha' na luz da falha.
Ainda não se dispõe de dados acerca da existência e loca'li
zação de rochas embrechiticas equivalentes no bloco norte

da fal ha do Buqui ra.

FOT0 29 - Lineaçoes
tidas em

n i tos. 0

Bairro da

bre o Rio

na zonâ de fal hamento do Buqui rarcon-
plano de fol iação subvertical dos mi ìc

conjunto é cortado por pequenas juntas.

Agua Soca, proximidades da Ponte sg

Buquira. (oZeq97/sJ).
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0 Mapa de Lineamentos Fotogeolõgicos (em anq

xo) foi construído segundo descrevemos na pãgina 4 , consi

derando excl us i vamente aquel es I i neamentos re'l aci onados ao

traçado de cursos d'ãgua. 0 conceito de lineamento ã contu-

do, mai s ampl o, entendendo-se todas as fei ções retí'l ineas

da superfície da Terra que aparecem nas fotos aãreas como

linhas distinguíveis por sua tonalidade (Ricci e Petri '
I 965 ). As causas destes I i neamentos podem ou não estar rel a

ci onados aos caracteres estruturai s do terreno '

Doi s padrões gerai s de 1 i neamentos destacam-

se na fol ha estudada: um del es desenvol ve-se sobre os sedi -

mentos da Bacia de Taubatõ e o outro, sobre as rochas do em

basamento metam6rfi co. Neste segundo caso 'as rel ações dos

I i neamentos para com as estruturaS presentes foram ';ObJeto

de aná1 i se estrutural em domíni os homogêneos especi fi camen-

te defi ni dos com base na regul ari dade de orj entação das I i -

nhas e nas condições de afloramento das rochas.

As ãreas homogêneas foram escolhidas sobre

os pri nci pai s bl ocos tectôni cos e fal has transcorrentes da

ãrea, conforme i ndj cado na Fi g.4, de modo a permi ti r a de-

termi nação dos padrões de ori entação preferenci al das i un-

tas e da foliação das rochas e um exame adequado das rela-

ções entre os sistemas de iuntas e outras estruturas preSen

tes.

bt diagramas obtidos são do

reograma de SCHMIDT-LAMBERT, representando

normai s aos pl anos no hemi sf6ri o i nferi or

rência (Figuras de 5 a l0).

0s bl ocos un'i tãri os ã di rei ta dos di agramas

foram construidos segundo o método descrito por Ruhland

(.l973), com base nos sistemas preferenciais de juntas, ã

exceção da ãrea ì, onde consideramos tamb6m a foliação' As

representações foram fei tas em di agrama de scHMI DT-LAMBtRT '

ti po rI ¡ em este-
as proieções das

da esfera de refe



I-BAIRRO DO CAETE - Mig-
motitos homogêneos embrg
chíticos e milonilos

z-BAIRRO DE BOMSUCESSO -
Migmotitos homogêneos es-
tromotíticos e embrechítkæg

3-BAIRRO PONTE DO COSTI-
NHA -Quortzitos com colo-
close

4-BAIRRO PONTE DO COSTI-
NHA - Quortzitos

5-BAtRhO On ÁeUA SOCA -
Migmotitos heterogâneos e¡
tromatíticos

6-SERRA DO PALMITAL-M|g-
motitos homogêneos estro-
motfticos

Fi s.4 - DOMíN|OS HOMOGÊNEOS
DE JUNTAS.

ESCOLHIDOS PAR¡ AN¡ÁUSE DO PADRÃO GEOMÉTRICO
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hemisfãrio inferior de referôncia, de tal modo que a forma

dos blocos 6 ¿eterminada por:

l. i nterseções entre

reì ação entre os

mesmo sístema.
2.

Para facitidade de compreensão dos bìocos u

ni tãri os , deve-se I embrar que a projeção estereogrãfi ca em

hemi sfãri o i nferi or admi te, por defi ni ção, o observador si

tuado acima do diagrama, no polo norte da esfera. 0s blo

cos unitãrios, pOf sua Vez, são construidos com arestaS e

faces paralelas, rebatidas para o plano horizontal ' o que

implica necessariamente num observador situado acima do

diagrama, no infinito. Esta dualidade de sistemas de proie

ção deve ser considerada para observação dos blocos.

Pela observação dos diagramas î das figuras
5 a t0 constatamos que nas ãreas de I a 5 hã doís ou três
sistemas predominantes subverticais e um ou dois subhori-
zontais. Na,ãrea 6 hã maior dispersão de polos porãm o pa-

drão ainda ã mantido. A foliação é subvertical em todas as

ãreas, excetO na ãrea 6, como se verifica no exame doS da-

dos da tabela l, onde são fornecidos tamb6m os valores mé-

dlos obtidos para os sistemas preferenciais de iuntas.

os sistemas

espaçamentos

de pl anos .

médios de plaños de um

Na ãrea 1, o fraturamento das r
i ntenso nos mi I on i tos da Zona de Fal hamento do

mas a orientação das fraturas 6 constante ao s

ra os migmatitos do Bloco São Josã dos Campos

dois si stemas subtransversai s ã to'l i açã0, um

outro subhori zontal . Um tercei ro conjunto é

maì0r
ciais
ção e

Na ã

(Foto 30) e

(Fig.6),que e

um subhori zon

rea 2, o espaçamento entre as iuntas 6

muda a ori entação dos si stemas prefere!
nglobam dois conjuntos obìíquos ã folia
taì subtransversal . 0 si stema subtrans- '

ochas ã mais

Buqui ra,
e passar pa-

(Fis.5). Dos

verti caì e

'l iq uo.

â

ob
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JUNTAS:

Subverti cai s

transversai
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fol i ação

paralelos

I

*N64E 76SE

Subhorizontais
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3
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N75E 25SE

N72E TOSE
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N26E 25SE

N3BT 47SE

*N24tl vert
*N28E vert

N68E 85SE
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*N38E 3SE

N54l,l 46NE

N34!,t t 5NE

*N86E 24SE

I
oì
æ
I



i. Folioçõo (6 polos)

FIG.5 -DIAGRAMA 
'1 

DE JUNTAS E FOLIAçÃO NA ÁREA

DOS STSTEMAS PRINCIPAIS DE JUNTAS 
^E 

FOLIAçÃO.
rÉnIo INFERIOR DA ESFERA DE REFERENCIA.

15 20 25o/o

I ,O BLOCO UNITÁRIO À OINCITA RESULTA

DTAGRAMA DE SCHMIDT-LAMBERTTHEMIS-

i. rotioçõo (4polos)

Jr¡ntos (78 polos)

nIIIT[.ff,ær-
o 8 t6 24 32 40 48o/o

FIG.6 -DIAGRAMA 1T DE JUNTAS E FOLIAçÃO NA ÁREA2. O BLOCO

DOS SISTEMAS PRINCIPAIS- DE .'UNTAS. DIAGRAMA DE SCHMIDT-
OR DA ESFERA DE REFERÊruCI¡.

Drreçõo do
ststemo

Lsooçomen
10 (cm)

Rd"çõ"-

UNITARIO A DIREITA RESULTA
LAMBERT, HEMTSFÉR|O INFERI-



F0T0 30 - Pedrei ra no estromati to homogêneo do Bloco HoI
teiro Lobato. 0s planos do bandamento metamór-

f i co

tados
quase

suces
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ão pa ra le I

por juntas
perpendicu
o, margem

sao
subh

areS
t re I

I

d

plan
rizo
entr
a do

o

nt
e

da

ais
si.
.Tu

foto e são cor-
e subvert i ca i s

Bai rro do Bon-

rvo (979\48/sJ)

F0T0 3l S i stemas de j untas cortando uma ant i forma

zitos. A incipiente xìstosidade estã em

plano-axial. A dobra da foto 28 situa-se
mo corte de estrada. Bairro Ponte do Cost

r km da sP-50 (040468/sJ).

em quart
pos i ção

neste meg

ì nha, a



versal subverti cal
que não se destaca

A ârea 3 6 situada no interior da zona de

falhamento transcorrente, e as medidas foram feitas em ro-
chas quartziti cas catacl asadas. 0 fraturamento ã bastante
intenso e a orientação das fraturas obedece a um padrão

mais complexo que nas demais ãreas, com maior dispersão
dos polos (F'ig.7). 0s sistemas Dreferenciais incluem: um

subverti cal e subtransversal ã fol iação, ur sistema obl i-
quo subverti cal e outro obl iquo subhori zontal . 0s doi s út -
timos acham-se associados a outros de menor expressão, res
ponsãveis pela dispersão de polos constatada.

teve frequência menor que

no di agrama.

0 afloramento estudado na ãrea 4 compõe -se
de uma sequência de ãpices de dobra anìsõpaca em quartzi-
tos, que apresentam notãveis sistemas de iuntas (Foto 3l ).
Dos três grupos subverticais, uffi é transversal ä toliação,
outro é oblíquo, e o terceiro 6 subparalelo (Fig.8). 0s

s i stemas subhori zontai s vari am em ori entação.

- 70-

8%, de sorte

ì i açã'o, dos qua i s

tal; e um quarto
foliação (Fig.9).

A ãrea 6 conta com

obl íquo ã f oì i ação, urn verti cal
ma subhori zontal paral el o ã mesma.

certa dispersão de poìos (Fig.l0).

Na ãrea 5, hã doi s si stemas obl iquos ã fo-
um é subvertical; hã um sistema horizon-

s i stema , subverti cal e subtransversal ã

Em

t6 trôs sistemas
subtransversa'l ã

que este seria de

quos ã foliação,
I aci ona ai nda um

e mostra um sistema paralelo aos planos axiais do úìtimo

todas as ãreas, portanto, constatamos a-
de j untas subverti cai s, uÍì dos quai s ã

foìiação. A geometria dos sistemas sugere
parti ção e os outros doi s coni untos ,obl i

de cisalhamento. Sadowski (1974, P.88) re
sistema subhorizontal a iuntas de al'ivio

um sistema vertical
transversal e um siste-
Tamb6m veri fi ca-se uma
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dobramento ou da transposiçã0. Atribui tal distribuição sim
ples de juntas em uma ãrea polideformada a um comportamento
rigi do dos maci ços apenas nas fases fi nai s de deformação.

Na extrapol ação destes resul tados para o Ma-

pa de Li neamentos Fotogeol õgi cos vemos que os s i stemas de

juntas subverti cais e a fo'l iação tâm grande importância no

traçado da rede de drenagem.0s 'longos col etores tâm seu cur
so encaixado paratelamente äs direções da foliação e dos

ei xos do dobramento, enquanto seus numerosos tri butãri os re
fletem a orientação dos sistemas de juntas, particularmente
o sistema de partição.0s pequenos cursos d'ãgua QUe, sul-
cando as vertentes menores procuram aquel es tri butãri os, a-
companham novamente as direções de fraqueza dadas peìa fo-
liação e por "sets" menores de juntas e pequenas falhas lon
gitudinais.

A comparação entre os bl ocos uni tãr'ios reve-
la guê, ã exceção da ãrea I, onde se considerou a foliação,
todos têm uma forma que tende ã p.ismãtica de base sublosan
gular, com variações na posição espacíal e no tamanho, con-
sequênci a das di ferentes ori entações e espaçamentos das i un

tas . Esta constânci a na forma dos b'locos , se ja em ãreas a

fastadas dos falhamentos transcorrentes ou em ãreas no seu

interior,6 indício de que as juntas não se formaram contem
poraneamente aos fenômenos de mi I oni ti zaçã0.

Considerando as rochas regionais e as rochas

afetadas pela cataclase, dentro de uma mesma ãrea homogênea

como na área l, ou em ãreas homogôneas prõximas, como nas

ãreas 3 ê 4, verificamos inexistirem fortes contrastes no

padrão de ori en tação .

Estes fatos vâm dar apoio ã idéia de que as

juntas foram as úl timas estruturas brasi I ì anas a se formar
na ãrea, cortando i ndi sti ntamente todas as uni dades 1 i tol 6-

'gicas presentes, inclusive os produtos de milonitização.
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2. Estruturas Relacionadas ã Reativação da ptataforma

0s movimentos gerados pela Reativação l,,lealde
niana (Atmeida, 1967) condicionaram o aparecimento de intru
sões bãsicas, falhas de gravidade, reativações de falhas
antigas e consequentes deslocamentos de blocos. 0 graben do
Paraíba do sul , que cont6¡ir a Baci a de Taubaté, desenvol veu
se sob estas. condições tectôni cas.

As intrusões bãsicas não foram ainda datadas
por meios radi om6tri cos, mas parece-nos pl ausível a sua I i -
gação aos episóaios iniciais de movimentação e reativação
de falhas antigas. Formam estruturas concordantes, "siLLs,,
tabulares e estreitos da ordem de decímetros a poucos me-
tros. 0 diaclasamento é puralelo ãs paredes nas bordas e

transversal a el as no núcl eo. A ocorrênci a das mani festa
ções ã nas proximidades da Falha do Rio Jaguari e no inte-
rior da Zona de Falha do Buquira.

A reati vação de fal has anti gas foi veri fi ca
da pela existência, nos planos de foìiação dos milonitos,de
estrias de atrito acompanhando o mergulho dos planos e sec-
cionado as lineações subhorizontais anteriores. Isto carac-
teriza uma segunda fase de movimentaÇão, normal ou inversa,
afetando as fal has do Bom Reti ro e do Buqui ra (Fi g. I I ).

As falhas geradas durante o Estãgio de Reati
vação não são do mesmo tipo. Correspondem a vãrias superfí-
ci es e pl anos de ci sal hamento prõximos , subparal el os e anas
tomosados, compondo zonas de disjunção a que chamaremos, pa

ra simplificar, de falhas.

São as falhas do Parateí,
e do Ri o Compri do, descri tas por Carnei ro

0 mapa da figura ll abrange uma

Palmital, São

et al (1976).

ãrea da ba-

José
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cia maior que a da folha de São José dos Campos, de modo a

permi ti r um exame mais adequado da estrutura da Bacia. Da

sua comparação com o esquema de compartimentação tectônica
apresentado, emerge que a bacia se instalou em um substra-
to constituido pelo bloco São Josã dos Campos e por uma

parte margi nal do b'loco Serra do Jambei ro.

0s fa t hamentos trans correntes , embora pos-

sam ter control ado parci al mente a movi mentação de bl ocos ,

parecem exercer i nfl uânci a secundãri a na det'i mi tação da Ba

cia. As faìhas do Parateí e do Palmital limitam os sedimen

tos a norte, enquanto as do Rio Comprido e do Bom Retiro

os limitam a sul. A falha de São José caracteriza uma seg-

mentação na uni dade sedi mentar, de vez que i sol a e concli -

ci ona a evol ução de doi s compartimentos di sti ntos do 9ra-
ben: os Compartimentos Paratei e Jacareí (Carneiro et ô1.,
r e76 ) .

Nos perfis da figura 12 constatamos'tque o

Comparti mento Parateí tem Seu embasamento adernado para

Nl^l, com maiores espessuraS provavelmente para este'lado,eÎ
quanto que a SE o embasamento se expõe em ianelas iunto ã

fal ha de São José.

0 Compart'imento Jacarei 6 segmentado por

uma fatha subsuperfjcial, que se estende por Jacarei e Ca-

çapava, em do'i s subblocos, suavemente adernados para Nl¡|.

As espessuras de sedimentos são mai ores neste senti do '

0s dados de sondagens profundas assi nal am

uma subcompartimentação'long'i tudinat da depressão' com zo-

nas mais profundas situadas entre Jacareí e São José dos

campos e entre esta cìdade e caçapava (Fig.l2). De fato'ex
pos i ções do embasamento ex'i stem no i nteri or da baci a ' como

o afloramento no Rio Putins e o do Bairro do Menino Jesus'

em Caçapava.
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Falhas nos sedimentos são verificadas em vá-'
rios locais, como na região dos Bairros Pernambucano e Alto
da Ponte (Foto 32\, em São Jos6 dos Campos. As falhas são

geral mente normai s , ãs vezes com anti téti cas ou conj ugadas

aSSoci adas. Podem ser I ocal mente i nversaS, tal vez represen-
tando falhas coniugadas associadas a outras, de carãter nor

mal.

tos aparecem na rodovia SP-50 e na

ra. Naquela, o corte de estrada e

adernado para Nl^| que tem,

uma falha normal N30E subv

Fazenda Santa Luzia, sobre

de sedimentos terciãrios é

de fal ha s ubverti cai s e mu

Falhas cortando pequenas

na

ert
a
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prõ
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FOT O 32 - Camadas de sedimentos da Bac

e embut i dos por fa I ha nos mi

São José dos Campos . Rodov i a

Ponte sobre o Rio Paraíba do

ia adernadas para NtJ

gmatitos do Bloco
SP-50, ã 2,5 km da

sul (ozllrto/sJ).



No coniunto de fatores que determinam as for
mas-atuai s do rel êvo, é rel evante a parti ci pação das I i tol o

gi as e das estruturas condi ci onando o modeì ado topogrãfi co.

0 propõsito destas breves notas é apresentar alguns dados

sobre as formas predominantes do relevo na quadricula e a

i nfl uênci a do substrato rochoso em sua escul tura.

CAPfTULO IX

GEOMO RFO LOG I A

do Pl anal to
contra-se no

da Serra da Manti quei ra defi ni das por aquel e autor. A pri -

merra zona e desmembrada na subzona dos

Si tuada i ntei ramente na

Atl ânti co (Almej da, I 964) '
domíni o das Zonas do 14édi o

e na subzona da Bacia de Taubaté, €rQuanto a segunda zona

acha-se representada tão somente pela sua subzona 0cidental'
A fi gura I 3 del i nei a os I imi tes entre estas zonas e Subzo-

nas , com base na descri ção forneci da por Al mei da (op. ci t. ) '
e em nossas observações.
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A descrição destas zonas geomorfol6gicas en-

contra-se, detal hada , na obra de Al mei da ( 1 964 ) . Destacamos

aqui as observações de interesse para a quadrícula estudada,

englobando oS novos dados que coìetamos na presente pesqui-

sa.

Provincia Geom6rfica
a folha estudada en-

Vale do Paraíba e

l. Zona do Médio Vale do Paraíba

0cupa cerca de 58% da

presentada pelas subzonas dos Morros

de Taubat6.

Morros Cri s tal i nos

folhaestudada,eere
Cri staì i nos e da Baci a
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A. SUBZONA DOS MORROS CR I STAL I NOS

Esta subzona, no sentido adotado
tê, corresponde ãs paisagens de "mar de morros,,
mente esculpidas pela drenagemr QUê se instalou
trol e das estruturas e da I i tol ogi a .

Ao procurar os rios Jaguari, Buquira e Paraí
ba , os col etores d 'ãgua pri nci pa i s desenvol vem curvos traça
dos na .maior parte de seus percursos, contrastando com o

padrão retilineo e paralelo com que se estendem seus tribu-
tãrios menores, refletindo particularmente o sistema de jun
tas subtransversais ã toliaçã0.

0s morros são de modesta altura, com desní -
veis em geral menores que 200 m sobre o fundo dos vales.Man
chas irregulares de sedimentos terciãrios no tôpo ou nas en

costas destas el evações são di spersas pel a regi ão a norte
do Rio Paraiba'(vide Mapa Geo'lõgico). As formas topogrãfi-
cas resul tantes possuem um perfi l. suavi zado, de tôpo I.eve-
mente achatado onde se instalam, por vezes, pequenas depres
sões circulares. Este tipo de feição é mais comum nas chapa
das da subzona da Bacia de Taubaté.

-77-

originalmen
r pFofunda-
sob o con-

B. SUBZONA DA BAC IA DE TAUBATÉ

A fai xa sedimentar apresenta, na sua porção
central, relevo de baixas e extensas chapadas, ãs quais se

associ am, nas partes margi nai s , ampl as col i nas de perfi s

pouco i nc I j nadas e s uave convexi dade .

A chapada de São José dos Campos, que Almei-
da {1964) aponta ser a mais extensa da Bacia,6 caracteriza
da por Medeiros e Ab'Saber (ì969) como ,uma espâeíe de tabu
Leíro de pLanalto, embutído na grande depressão teetõnica
reqíonal". E atravessada por rios e cõrregos que buscam o
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Paraíba a Nl,l, orientação em que o p16prio tabuleiro exibe

um suave pendor, atribuivel ã inclinação das camadas que o

sustentam Almeida (op.cit. ) indica cotas de 600 m em São

Jos6 dos Campos, que atingem 695 m rumo a SE. l'{a carta t0pg

grãfica estudada, cotas de 585 m e 710 m são estabelecidas
para pontos si tuados respecti vamente nas porções Nl'l e SE da

chapada.

0s rios e cõrregos que cortam a chapada for-
mam cal has al uvi ai s 'l ongas e achatadas, em desnívei s que em

geral não excedem 
.l00 m do topo dos morros.0s perfis são

maduros e hã uma tendência ao alargamento das cabeceiras

por erosão remontante, QUê vai desfazendo aS formas tabula-
res em col i nas mui to recortadas. Nestas porções as verten-

tes das chapadas são profundamente festonadas, com frequen-

tes vestígi os de anti gas boçorocas.

Na borda SE da Baci a, Ab'Saber

I a a exi s tênc i a de uma depressão peri f6ri ca ,

estrada de São Josã dos Campos a Paraibuna.

A porção sedimentar, no compartimento Para-

teî, no pro'longamento que da vãrzea do Rjo Paraiba avança

rumo ã Serra do Palmital e em zonas mais restritas iunto
aos ì imi tes SE da Baci a, caracteri za-se por uma pai sagem de

ampl as col i nas de perfi s suavi zadoS que mui tas Vezes exi bem

topo conVeXo e vertentes suavemente côncaVaS, herdadas de

ant'i gas boçorocas . Local mente, a const'i tui ção repeti ti va

das camadas chega a emprestar ao relevo o aspecto de disfar

çadoS degraus que se delineiam em traços aproximadamente ho

ri zontai s nas encostas .

As vãrzeas atuai s são amp'l as e sua l argura a

tinge até 6,1 km na altura da Faz. Monte Alegre, excedendo

de 4 vezes a t argura de sua f ai xa de meandros. A cont'inui da

de das vãrzeas maìores é apenas quebrada na regìão do Bair-
.ro Santana, em São Josã dos Campos, onde a largura da faixa

(1956) assina
observada na



' al uvi onar não supera 500 m.

Niveis de terraços
são apontados por Ab ,Saber ( I 969a )
raços encontram-se em cotas de 3 a

p'l aníci e de i nundação.

2. Zona da Serra da Manti que'i ra

A. SUBZONA OC I DENTAL

De acordo com Al mei da ( I 964 ) ,
c0rresponde, na zona da Serra da Mantiqueira,
rodido do bLoco de faLha ,,, j ncl ui ndo t¡gz,and.e

Leuo z,esu'Lta da pnofund.a esauLtuna d.o planalto
r¿ão sri peLos rios d.a bacía d.o Þaraíba eomo d.a

em testemunhos i sol ados
dos quai s os bai xos ter
8 m acima de nível da

delado do relevo
tor, que atri bui
ter de el evações
gz'andes escarpas
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Ãqueì a descri ção cabe ressal tar mai s uma

vez o importante papel assumi do peì as fe'i ções estruturaj s

como juntas , fal has e pl anos de fol i açã0, descri tos em ca-
pítul o anteri or e que conduzem ao apareci mento de um pa
drão de drenagem paralel o e subretangul ar.

Ao papel das es trutu ras soma-se o efei to
condicionante das I ito'log'ias, posto que as zonas mais bai-
xas são sustentadas por rochas heterogâneas , xi stosas , ao
passo que as e I evações são suportadas por rochas mai s homo
gêneas. As mai ores al ti tudes na fot ha estudada se encon-
tram nesta subzona, sobre as serras do Palrnital e do Ronca

A 'importãncia da erosão di ferencial no mo-

6 cui dadosamente descri ta
ãs serras do Palmital e do

testemunhas, "qun o recuo
uem abandonando".

esta subzona
a o t'fronte e

atea. cuJ o Te

suL-mineiro,
do TLetã".

por aquele au-
Buqui ra o carã

ey'osíuo das
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'dor e na região do Morro do Jacu. No alto da primeira, uma

espãcie de platô desfeito em morros situa-se acima dos 900

metros de altitude, €ñguanto nas duas últimas hã vestigios
de erosão do núcleo das antiformas, criando depressões em

forma de anfiteatros, com vertentes bastante recortadas pe

la drenagêrrì, num arranjo subdendritico.

A

gando seus vales
formando dep6si t
se locais. Estes
curso dos riacho
a juzante (Fotos
5 destes patamar

tas abaixo de 90

geomorfol õgi cas

drenagem encaixou-se de modo notãvel,alar
onde a resi stência oferecida era menor, e

os al uvi onares rel aci onados a nívei s de ba

depõsitos são autênticos patamares no per

s e cõrregos, logo sucedidos de cachoeiras
33 e 34). Na região da Serra do Palmital,

Na região da Faìha do Buquira, merece ser
assi nal ada a di stri bui ção não uni forme dos terraços al uvi o

nares. Longos soal hos al uvi ai s cortam a fai xa catacl ãsti ca,

e são deixados por tributãrios da margem esquerda do Rio

Buqui ra. Em vi rtude da bai xa res i s tênci a ofereci da pel os

mi I oni tos , a i nexi stênci a de tai s assoal hos na margem di
rei ta estari a expl i cada , mas não se pode descartar a hi põ-

tese de uma reativação moderna do fa'lhamento, elevando o

bl oco a Nl'l e possi bi I i tando a i ntensi fi cação da erosão. De

fato, na região do bairro da Ãgua Soca todos os tributã-
ri os que de Nlll procuram o Buqui ra desenvol vem cachoei ras

nos últimos 200 m de seus percursos.

ES

0,
fu

foram reconheci dos, sucessi vamente a co

740, 700, 660 e 580 m. Investigações
turas poderão vi r a expl i car sua gênese.



FOT0 33 - Patamar a meia encosta, sucedido de

no curso dtágua a j uzante, i nsta I ada

tos do Bloco Monteiro Lobato. Bairro
(gglr¡14/sJ), t,5 km a SE das margens
Pe i xe.
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corredeiras
em migmati
do J ua rez
do Rio do

F0T0 3\ - Patamar no relevo instalado sobre rochas cata-
clásticas da falha do Buquira. Depósîtos alu-
vionares formam-se a montante das pequenas ca

choei ras. Região da Fazenda Santa Luzia, estra
da Bairro do Caeté-garragem do Rio Jaguari,
997395/SJ.



Não foram encontrados na literatura dados sg
bre ocorrânci as de mi nerai s metãl i cos dentro dos t i mi tes da

foìha estudada. A extração de minerais não metãlicos consis-
te principalmente em portos de areia e pedreiras, embora e-
xistam numerosas olarias em atividade e algumas pequenas la-
vras de caul im abandonadas.

CAPfTULO X

RECURSOS MINERAIS

0s portos de arei a (Foto 35 ) , encontram- se

êsDalhados em ambas as margens do Rio Paraiba aumentando de

número nas proximidades de São Josã dos Campos. A areia do

fundo do canal do rio é retirada por meio de dragas e separa
da granul ometri camente em si I os ou penei ras i ncl i nadas. 0 ma

terial obtido é considerado de boa qualidade, peìo baixo
teor em argi 1 as. E uti I i zado na i ndústri a de construção ci -
vil, inclusive em estruturas de concreto. Dados sobre produ-

ção e reservas atual i zados não são di sponívei s.

As pedreiras são de pequeno porte e em sua

maioria encontram-se abandonadas. Nas pedreiras em atividade
o materi al extraído 6 uti I i zado para cal çamento, e as pri nci
pais são a situada a norte do bairro do Morro Podre e na re-
gião do bairro Ponte do Costinha. Na primeira,6 explorada u

ma rocha embrechiti ca, bastante fo'l i ada, de granul ação m6di a

e porfi robl astos rõseos de mi crocl i na. A faci I i dade com que

a rocha se parte em placas favorece o seu uso como material
de ca'lçamento (vide Foto 30).4 segunda pedreira, recentemen

te i nstal ada ( t 974) , aprovei ta o quartzi to de uma I ente embu

ti da nos mi I oni tos da Fal ha do Buqu'i ra. A rocha é Uas tante
fraturadar Corì sistemas de iuntas bem pronunciados, QUê faci
I i tam sua quebra em materi al de caScal ho, usado como I astro
para as estradas de terra da região.
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F0T0 35 Portos de areia na várzea do Rio Paraíba' As cons

t ruções urbanas ã d i re i ta da foto (ao fundo) fa-

zem Parte da cidade de Jacarei' Pel¿ estrada de

acesso ã barragem do rio Jaguari , a 3 km da Vi a

Dutra.
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As mai ores pedrei ras abandonadas I ocaì i zam-

SenasencostasdaSerradoPalmitaì,ondeseextraiubri-
ta dos migmatitos homogêneos, na Fazenda são Sebastião e

na região do bairro do Pedregulho. Esta úttima foi explora

da pela fãbrica da Providro em Caçapava'

A extração de caulim foi feita em alguns

pontos na quadrícula, onde se retirou o material de bol-

sões de neossoma mais possantes. A pequena lavra abandona-

da situada no bairro Alto da Ponte é a maior delas'

Finalmente, cumpre lembrar a existência de

numerosas olarias explorando os sedimentos de aluviões mo-

dernosparaaf'abricaçãodetijolos.Situam-setodaSnas
vãrzeas associadas aos Rios Buquìra e JagUari e aìguns de

seus tributãrios. A estimativa de uma produção globaì ã di

fi cul tada pel o grande número del as '



vavelmente com os episõdios vinculados ao

nico, representados na quadrícula de modo

I os granul i tos do Bl oco Bengal a ' A fal ta

métricas nestas rochas impede conclusões

CAPfTULO

EVoLUÇAo GE0L0GICA

A evoì ução geol õgi ca

Segui ram-se os fenômenos

clo Brasiliano e ã Reativação Tectônica

são aqui resumidos como segue:

XI

1 . Sedimentação geossi ncl i nal : 0s pacotes sedimentares que

constituem * grupos são Roque e Açungui foram deposita-

dosproVavelmenteemsulcosgeossinclinaisdistintoS'con
forme propuseram Hasui et al (1975), explicando que a sì

tuação atual ã ¿evida aos movimentos regmagênicos poste-

ri ores.

da ãrea iniciou-se Pro-

-85-

Ci cl o Transamazô-

ai nda i ncerto, Pê

de datações radi o-

seguras a resPeito.

2. Magmatismo bãsico:
tou sofreu a ação

que relaciona-se ã

contemporaneamente

rel aci onados ao Ci -

da Pl ataforma , QU€

3. Metamorfi smo regi onal : 0correu em fãci es anfi bol ì to nos

b]ocosSãoJos6dosCamposeBengalaeemfãciesXisto
verde a anf i bol i to nos bl ocos Ì'lontei ro Lobato e Terra

Boa. A Sua ação foi contemporãnea ã primeira fase do do-

bramento prìncipal, posto que a migmatização e o redobra

mento afeta ram metamorfi tos i ã desenvoì vi dos ' A xi s tos i -

dadedotipoplano-axiaìéaindaobservadaloca]mente.

A at'i vi dade magmãti ca que se mani fes-

do metamorfismo regional, de tal sorte

fase de sedi mentação geoss i ncl i nal '
ou I ogo após seus estãg'ios f i nai s '
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4. Dobramento: Afetou as rochas da quadricula estudada em

duas fases que se distinguem em termos de seus efeitos,
mas que provavelmente não Se separaram de muitO nO tem-

po. 0 dobramento da primeira fase teria gerado dobras

i socl i nai s ou cerradas , recumbentes e i ntensamente

tranSpostaS , que estão rerlresentadas nos afl oramentos

pel as dobras i ntrafot i ai s portando xi stosi dade pl ano

axial. A segunda fase é o dobramento principal ' resp0n-

sãvel pelas dobras da xistosidade e do bandamento dos

migmatitos observadas nos afloramentos e pelas estrutu-
ras regronais culminantes e deprimidas. Tat feição de

redobramento ã comum em outras regiões, conforme assina

I aram Hobbs et al ( ì 976 ) .

5. Migmatizacão: 0correu durante ou logo apos

mo regional e a primeira fase de dobramento

ção aci ma ci tada. Como os mi gmati tos estão

te dobrados, este epis6¿io deu-se antes da

do dobramento. A exi stênci a de mi gmati tos

dos no núcleo das estruturas antiformais 6

tuação estrutural criada pela segunda fase

to.

6. Maqmati smo

con carãter s i ntectôni co

mais evoluidos. 0s dois
cialmente discordantes'
ra-autõctones.

si ntectôni co:

7 . Crenul ação e transpos i ção: A dimi nui ção da i ntensi dade

dos fenômenos termo-tectônicos deu enseio aoS eventos

de crenutação e transposição de estruturas, que afeta-

ram as sequônci as ecti níti cas e mi gmatíti cas, crì ando

I ocalmente, dobras de ci zal hamento. Estas dobras repre-

sentam uma terceira geração na evo'lução dos dobramentos'

o metamorfi s

e trans pos_i

freq ue n teme!
segunda fase
mai s evol uí-
devida ã si-
de dobramen-

Rochas de natureza
se associam aos

corp.os maiores têm

dando uma feição de

granj tói de

mi gmati tos
contatos Par
grani tos Pa



8. Retrometamorfismo: Fenômenos de retrometamorfismo
ram as rochas da ãrea, particularmente as rochas

ti cas do bl oco Bengaì a. A cronol ogi a rel ati va aos

eventos não foi estabel eci da.

9. Fal hamentos transcorrentes e metamorfi smo di nâmi co: A

ação dos movi mentos regmagôni cos parece ter se i ni ci ado

de modo precoce na evolução da faixa dobrada, interessan
do ao intervalo de tempo que se estende do final do do

bramento pri nci pal até os úl ti mos movi nlentos havi dos no

Ciclo Brasiìiano. As deformações deram-se de modo espas-

mõdi co, afetando I i toì ogi as di versas e produzi ndo rochas

típi cas do metamorfi smo di nâmi co, submeti das a fenõmenos

de recrì staì i zação atã mesmo posteri ores ao mov'i mento.

S'istemas de juntas: 0s s j sternas de iuntas desenvol veram-

se no encerranlento tttovimentos regmagênicos e afetaram

todas as rochas consti tuídas até entã0, de modo general i
zado. Representam as últinas estruturas formadas no

Ciclo, sucedidas pela fase ortoplataformal.

Intrusões bãsigq1: Após a consol i dação da Pl ataforma Sul

Americana, ao final do Ciclo Brasjljano, a Reativação

Tectônica que Se iniciou no Mesozóico afetou a ãrea, for
mando pequenos corpos i ntrusi vos concordantes de rochas

bãsicas, nas cicatrizes deixadas pelos falhamentos trans

conrentes ou proximi dades.

10.
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afeta-
granul í

dema i s

11.

12. Fal hamentos de gravi dade e formação do Graben: Fal has de

gravi dade i nstal aram-se em tempos ol'i gocên j cos a

ni cos , oFi gi nando desl ocamentos de bl ocos. Estas

tações criaram as feições que compõem o Sistema

da Serra do lrlar (Almeida, 1976).

Na região estudada, parte da Bacia de Tauba-

té acha-se representada, condi ci onada por di versos fal hamen-

tos de gravi dade que mostram evi dênci as de uma evol ução epi -

pliocã-
movimen

de Ri fts
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.sõdi ca, acompanhando a sedi mentação terci ãri a e prossegui n-

do apõs seu término. Falhas transcorrentes foram reativadas

e os úl ti mos des I ocamentos ocorri dos são responsãvei s por

um bascu'l amento de bl ocos e pe1 o aparecimento de deforma

ções nos pacotes sedimentares.

13. Sedjmentação recente:0s fenômenos mais recentes regis-
trados na ãrea são oS relacionados ao aparecimento das

formas de relevo atuais e ã sedimentação aìuvionar mo-

derna, que ocupou os fundos de vales dos rios Paraíba '
Jaguari e Buquira, bem como de alguns de SeuS tributÁ
rios. Fases nesta evol ução têm sido reconhecidas ' atra-
vés dos nívei s de terraços dei xados pel a drenagem.



A fol ha de São Josõ dos Campos encerra I i to-

log'ias reDresentativas de pelo menos dois importantes episõ

dios da evolução geolõgica da porção sudeste da Plataforma

Sul-Americana: o Ciclo Brasiliano e a Reativação l'lealdenia-

na. A existêncja de um núcleo pré-brasiliano foi adnjtiCa'

o que depende de estudos futuros oara comprovação.

Tendo em vista a exposição de resultados pre

cedente, podemos resumir as principais conclusões:

CAPfTULO XII

SUI{ÁRIO DAS CONCLUSOES

1. As falhas transcorrentes que cortam a folha permitem uma

abordagem em termos de bl ocos tectôni coS que apresentam

aspectos contrastantes entre si. são eles os blocos Ter-

ra Boa, l'lontei ro Lobato, Bengal a, São José dos Campos e

Serra do Jambei ro.

As rochas ecti níti cas e mi gmatîti cas presentes nos bl o-

cos exi bem gradações entre s i e vj ncul am-se ao Grupo

Açungui , correspondendo ãs I i tol ogì as engì obadas pel o

Compl exo Ecti níti co Pi I ar e peì o Compl exo Mi gmatíti co Er¡

bu (Hasui e Sadowski, 1976), respect'ivamente'

As rochas granul it'i cas f oram tentáai uamente correl ac'iona

das ao Grupo Paraîba, e sua di stri bui ção 6 restri ta ao

bl oco Bengal a. As rochas m'igmatíti cas deste bl oco mos-

tram al gumas caracterîsti cas de metamorfi smo de al to

9rau.
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2.

3.

4. As gradações entre os t'iPos

estruturais e os critérios
ção evi denci am a exi stênci a

I i toì õg i cos , s uas rel ações

de i ntens i dade de mi grnati za-

de grandes estruturas si nfor



mais e antiformais.
co Monteiro Lobato.

5.0s corpos granitóides sintectônicos atojam-se no inte-
rior de feições antiformais e são classificados como
para-autõctones, no conceito de Read (1957), abrange'ndo
uma di versi dade de ti pos petrogrãfi cos e exi bi ndo asso-
ciação íntima com migmatitos evoluidos.
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Esta disposição 6 mais clara no blo-

6. 0 metamorfismo regional deu-se
anfi bol i to, ã exceção do bl oco
fãci es granul i to.

7. A evol ução geol õgi ca

por Hasui e Sadowski
ranapi acaba, na regi ã

Do quadro evolutivo a que chegamos, ressaltam os seguin-
tes fatos:

a) A segunda fase de deformação foi a principal e gerou
as dobras do bandamento dos migmatitos, a maioria das
dobras observadas nos afloramentos e as feições anti-
formais e sinformais reconhecidas. As dobras mesoscõ-
pi cas apresentam geral mente espessamento de ãpi ces e

bai xo ângul o i nter-fl ancos, refl eti ndo condi ções de

Nivel Estruturaì Inferior (Mattauer, 1973).

b) As falhas transcorrentes apresentam t'ipos litolõgicos
que refletem, pelo grau de moagem e recristaì ização,a
i ntens'idade vari ãvel da mi I oni ti zação no i nteri or das
fai xas. Não são fal has de rejei to puramente cli reci o-
nal , posto que contãm i neações i ndi cati vas de uma

si gni fi cati va componente verti cal ;

c) As juntas relacionam-se aos eventos finais da evolu-
ção da faixa dobrada e parecem ter-se formado ao fi-
nal dos movimentos regmagên'icos e apõs as movinlentai

em fãcies xi sto verde
Bengal a, onde ati ngi u

reg i on

(re76)
oaoe

al 6 semelhante
para o Conjunto

ste da cidade de
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ções de massas grani t6i des '

B. As manifestações mesozóicas e terciãrias associam-se ao

efeito tracional da Reativação blealdeniana da Plataforma'

quando forarn gerados fathamentos de gravidade e reativa-

das fal has anti gas.

g. A Bacia de Taubat6 é constituída peìos compartimentos Pa

rateí e Jacareí; neste úl timo, as espessuraS encontradas

são mai ores.

.l0. Das duas

Taubaté,
gião de

dos por

formações sedimentares que consti tuem 0

apenas a formação Caçapava estã exposta

São José dos Campos. 0s sedimentos foram

tectoni smo, mesmo apõs a sedimentação '

ll. A evo'lução da rede de drenagem

fortemente condi ci onada Pel as

mente na Porção Pré-cambriana

presentes.

atual e do relevo esta

I i tol ogi aS ê, Parti cul ar-
da fol ha, Pel as estruturas

Grupo

na re-
afeta



0 mapa geolõgico da folha de São Josê dos Campos

(SF-23-Y-D-II-l) foi elaborado em escala l:50.000 e 6 apresentado neste
trabalho, onde se descreve a geologia da folha e se reconstitui sua evo

1ução geol6gica, com particular interesse ao Pré-Cambriano.

A folha abrange ãreas de sedimentos pertencentes ã

Bacia de Taubatã e de rochas de seu embasamento. Este úl timo é caracte-
risticarBnte cortado por zonas de falhamento transcorrente que separam

as litologias em blocos tectônicos distintos. As rochas regionais são

filitos, xistos, quartzitos, migmatitos de tipos diversos e rochas gra-
nitõides, bem como granulitos expostos em um núcleo restrito. Pela ine-
xistência de datações radiomõtricas, estes granulitos foram corelacio-
nados tentativamente ao Grupo Paraíba, enquanto as demais rochas perten

cem ao Grupo Açungui (Ciclo Brasiliano).

Algumas litologias exibem passagem gradual e estão

dispostas em grandes feições antiformais e sinformais, reconhecidas a

través de variação de intensidade de migmatização e de estruturas meno-

r€s associadas. 0 dobramento regional, ern escala mesosc6pica, afetou a

xistosidade das rochas e o bandamento dos migmatitos, criando dobras de

ãpices espessados. 0s movimentos regmagênicos geraram rochas cataclãsti
cas de tipos variados, desde protomilonitos até milonitos, ultramiloni-
tos e b'l astomi'loni tos . As I i tol ogi as são i ndi sti ntamente cortadas por

sistemas de juntas que foram objeto de anãlise visando determinar os

padrões geomãtricos e suas relações para com as demais estruturas.

A reativação Meso-cenozõica da Plataforma conduziu

ao aparecimento de t'siLLs" de diabãsio, de falhas de gravidade e reati
vafões de falhas antigas.0s sedimentos da Bacia de Taubaté depositaram

se em depressão tafrogôn'ica relacionada ao Sistema de Rifts da Serra do

Mar, reconhecendo-se na folha de São José dos Campos dois compartimen-

tos da mesma separados por falha. 0s sedimentos foram afetados por tec-
tonismo ainda apõs a sua formaçã0. A geomorfoìogia atual estã intima-
mente relacionada ãs titologias e estruturas reconhecidas. 0s recursos

minerais em exp'loração consistem de materiais para construção, basica-
rnente pedreiras e portos de areia.

RES UMO
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