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RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido com o intui_
to de integrar os conhecimentos acerca do preenchimento sedimen-
tar terciãrio da Bacia de Taubaté com aqueles sobre o seu arca-
bouço tectônico, já bem conhecidos e dispersos em volumosa biblio
grafia.

Utilizou-se o conceito de sistema deposicio
nal como método de anãIise para esta bacia. Foram identificados
cinco sistemas deposic j-onais interrel-acionad,os, designados inf or
malmente com termos geogrãficos da região mais representativa:
Sistema Leque Aluvial JacareÍ, Sistema Fluvial Entrelaçado (brai
ded) Jacareí, sistema Fluvial- Meandrante caçapava, sistema Leque
AIuviaI Quiririm e Sistema Lacustre Tremembé.

Com base nestes sistemas deposicionais e
nos conhecimentos estruturais prévios, elaborou-se um modelo de
evolução tectono-sedimentar para a Bacia de Taubaté.

Durante a realização dos trabalhos de campo
foram, pela primeira vez, identificados e descritos aluviões an-
tigos do Rio ParaÍba do Su1, além de fácies turbidÍticas lacus-
tres, 9u€ permitiram esclarecer o significado real das intercala
ções arenosas no espesso pacote pelÍtico da Formação Tremembé.
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ABSTRACT

This dissertation integrates knowledge on
the tertiary sedimentary filling and tectonic framework of the
Taubaté Basin, eastern são pauro, Brazil. To this end, the con-
cept of depositional system have been used, and five interrela-
ted depositional systems have been identified. These are desig-
nated here informalry as the JacareÍ Alruvial Fan system, Jaca-
reÍ Braided Fluvi-al- system, caçapava Meandering Fl_uvial system,
Quiririm Alluvial Fan System, and Tremembé Lacustrine System. The
se strictly contj-nental systems, together with available struc-
tural data' serve as the basis for a model of tectono-sedimenta-
ry evolution of the Taubaté Basin.

During field work, ancient alluvial depo_
sits of the Rio Paraiba do sul and turbiditic facies within the
Tremembé Lacustrj-ne System were identified for the first time in
the basin. The latter rú/ere very important in interpreting the
sandy íntercalations within the predominantly pelitic Tremembé
Formation.
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CAP I TULO

I NTRODUÇAO

A Bacia de Taubaté é uma importante bacia
continental cenozóica do sudeste brasil_ej-ro, gu€ tem sido objeto
de estudo de vários autores devido às suas caracterÍsticas geolo
1ó9icas e estruturais peculiares, abundante e diversificado con-
teúdo fossirífero, presença de alguns recursos minerais e sua lo
cal-izaÇão no eixo são paulo Rio, que abriga um compl_exo indus_
trial e popuJ_acional em crescente expansão.

Desde os trabalhos pioneiros de prssrs
(1842) e DERBY (1895), acumulou-se acervo bibl-iográfico conside-
ráver versando sobre a origem da crepressão, a tectônica regio_
nal, os sedirnentos, os ambientes de deposição, a paleontorogia e
a idade, a topografia do embasamento, a geomorfologia, a hidro_
geologia e o aproveitamentrr de folhelhos pirobetuminosos, tur-
fas e argilas bentoníticas.

O trabalho de HASUI e

ziu um consideráveI avanço no entendimento
co da Bacia de Taubaté, estabelecendo uma
J-ação ao que se conhece da natureza do seu
tar.

t aL. ( 1 978) introdu_
do arcabouço tectôni-

certa defasagem em re
preenchimento sedimen

Assim sendo, dando continuidade aos estu_
dos de sucuro (19691 , reestudou-se o problema em confronto com
os novos conhecimentos estruturais, objetivando uma melhor com-
preensão das relações entre a tectônica e a sedimentação no pre_
enchimento desta bacia.

Com base em anáIises de afloramentos e uti_
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Iizando-se o conceito de sistemas deposícionais foi elaborado um
modelo de evolução tectono-sedj_mentar para a bacia.

1,1. AneR ne ESTUDo

A Bacia de Taubaté, objeto do presente estu
do, situa-se no nordeste da capital paulista, tendo como extre_
mos as cidades de Jacareí e Cruzeiro (Figura 1 ) . Tem 170 km de
comprimenio, largura variável entre 10 e 20 km e ocupa uma área
de aproximadamente 2400 km2. Encontra-se embutida no complexo
cristalino pré-cambriang entre a Serra da lr{antiqueira, a norte, e
o Planalto da Bocainara sul; e entre as serranias das regiões
de Arujá, a oeste, e de eueluz, a leste.

Os principais acessos da área são a Rodovia
Presidente Dutra (BR-'l 16) , a Estrada de Ferro central_ clo Brasil
(RFFSA) e as vias transversais que, do vare do paraíba, cremandam
campinas, caraguatatuba, ubatuba, campos do Jordão, cunha, rtaju
bá, Passa euatro e São José do Barreiro.

L2, TRAços FIstoGRÁFIcos E cLIMÁTIcos

A Bacia de Taubaté faz parte da área das Co
linas sedimentares, subzona do Médio vare do paraíba , zona do
Planalto Atlântico, uma província geomorfológica situada na re-
gião reste do Estado de são pauro (ALMETDA , 1964, e poNçANo et
aL., 1981).

A bacia é, em sua maior parte, emoldurada
pela subzona Morros cristal-inos, com artitude média de 700 m, que
representa o relevo de transição da bacia para o planalto da Bo_
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caina (denominação local da Serra do l,lar) e para a Serra da Man-
tiqueira.

O Rio Paraíba do Sul- entra na bacia na re-
gião de Jacareí e apresenta marcada tendência a se encostar na
sua borda norte até a região de Pindamonhangaba, fato apontado
por SUGUIO (1969) como prova de adernamento do embasamento para
NW. Entre Pindamonhangaba e Cruzeiro, a tendência se inverte e

o rio passa a flanguear a borda sul da bacia.

O curso do Rio Paraíba do Sul é meandrante,
em meio a areas alagadiÇâs r com uma planicie de inundação de lar
gura variável entre 2,5 a 4 km (PONçANO et aL., op cit). Borde-
jando descontinuamente as várzeas dispõem-se terraços modernos,
3 a B m acima do nível da planície de inundação, que são comumen

te mantidos por cascalhos e areias.

As colinas sedimentares são, em geral, am-
plas, de encostas suavemente incLinadas e de topo chato, com alti
tudes variáveis de 560 a 600m.

AB'SARER & BERNARDES (1 958) distinguiram
três domínios de formas de relevo na Bacia de Taubaté: o primei
ro se estende da extremidade sudoeste da bacia (km 187 da Rodo-
via Presidente Dutra) até Jacareí, com as mais elevadas colinas
sedimentares güê, se não fossem os cortes da rodovia, seria im-
possíver distingui-1as das erevações do cristalino; o segundo,
desde pouco antes de são José dos campos até pindamonhangaba,

com colinas mais extensas e suaves, cujos altos correspondem a

um platô que caracterizaria, segundo estes autores, o nível supe
rior de sedimentação da área (f'oto 1); e o último, situado en-
tre Pindamonhangaba e Cruzeiro, com colinas muito suavizadas e

de pequena amplitude topográfica, dando um aspecto de tabulei-
ros.

O clima atual do Médio VaIe do Paraíba é do
com inverno seco e verão quente), com tem-tipo C (mesotérmico'wa
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F0T0 1 - Colinas sedimentanes da reg.i ão de Jacare(.I primeiro pìano) contrastando cori o pìatô da r.gião de São José dos Campos (ao fundo).

peratura média anuar de 2c 0c e pluviosidade anual entre
1300 mm (PONçANO et aL., op citl.

120 0

Os campos e os cerrados constituiam a vcge_
tação originaJ. nos domínios da Bacia de Taubaté. Nas planÍcj-es
aluviais predominam hoje as culturas, principalmente hortifruti-
cultulîa, arroz e pastagens.

T,3, AGRADEcIMENTOS
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CAPITULO I I

GEOLOGIA GERAL

2,I, ESTRAT I GRAF I A

A Bacia de Taubaté foi descoberta por PfS-
SIS (18421 , que mencionou a existência de sedimentos pliocênicos
no VaIe do Paraíba, mais tarde descritos e mapeados por DERBY

(18e5).

FLORENCE & PACHECO (1929) foram os primei
ros a denominar de Taubaté os sedi¡nentos terciários do VaIe do

Paraí ba.

Em 1930 WASHBURNE já reconhecia a existên-
cia de dois pacotes sedimentares na bacia, um inferior de origem
Iacustre e um superior de origem f1uvlal, ao referir-se aos es-
tratos tercíãrios do Panaíba: "EIa é constituída principalmente
de areias inconsolidadas, seixos e argila de origem fluvial. A

parte inferior da formação é em sua maior parte argila não conso

lidada de coloração variegada, com camadas locais de linhito e

folhelho petrolífero". Mais adiante, Dâ discussão sobre falhas,
disse: "O vale, âo sopé da escarpa, está cheio de uma espessura
desconhecida de argilas do Terciário Superior, evidentemente de-
pósitos lacustres, capeados por arej-as grosseiras e seixos". E-
videntemente o termo formação não foi empregado com o seu signi-
ficaclo formal. Mais tarde, I1ORAES REGO (1937-41). chamou o paco-
te inferior de eamadas do Paz,aíba, âs quais passariam gradualmen

te para as camadas de São PauLo, eüê se estenderiam até São Pau-

1o.

ALMEIDA (1955) distinguiu duas formações na
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Bacia de Taubaté, separadas por uma discordância: "Verificamos
na região de Caçapavar €ttì cortes da via Presidente Dutra, terenn
em sua base, as camadas de areia e argila correlacionáveis às de
São Paulo, seixos rolados de folhelho piro-oleífero que se thes
subpõem. fsso indica uma discordância cronológica equlvalente a

intervalo de tempo suficiente para que esses sedimentos pelíti-
cos fossem litificados e erodidos. Portanto, no vale do Paraíba
há duas formações, a inferior contendo os fósseis, a superior
sendo a única correlacionáveI, a base precária da litologia, às

camadas de São Pau1o". Praticamente ao mesmo tempo, SETZER

(1955, 19561 também distinguiu duas formações na bacia, datando
a inferior de terciária e a superior de quaternária, sem maiores
discussões geocronológicas. Mais tarde , AB ' SABER ( 1 95 I ) propôs
para o pacote superior a designação Formação Taubaté, enquanto
ALIIEIDA (1958) propôs Formação Tremembé para o pacote inferior.

A partir daí, muitos autores (fnfCenf & SIL
VA, 1 958 ¡ I{EZZALIRA, 1961-62; FRANGIPANI & PANNUTI, 1 965; SU

GUIO, 1969¡ CARNEIRO et aL., 1976; HASUI & PONçANO, 1978r HA-
SUI et aL., 1978; RAGONHA, 1982) reconheceram a existência de
duas formações na Bacia de Taubaté, mas surgiram controvérsias
sobre a sua nomenclatura.

IVTEZZALIRA (op citl propôs a designação For-
mação São Paulo para o pacote superior, nome usado pela primeira
vez por MORABS REGO (op citl, e manteve a denominação Formação
Tremembé, conforme proposição de ALMEIDA (1958), Þara o pacote
inferior, reunindo-as em urna série com o nome Série Taubaté (mais

corretamente Grupo faubaté), de acordo com FLORENCE & PACHECO

(op citl.

Mais tarde, AB'SABER (1969) observou uma

discordância no vale do Rio Parateí e em função dela propôs o

desmembramento do pacote superi-or nas formações São José dos Cam

pos e Parateí-do-Meio¡ âs quais, com a Formação Tremembé, compo-
riam o Grupo Paraíba do SuI. Segundo HAStTI & PONçANO (op cit) ,

essa terminologia não ganhou repercussão porque a dÍscordância
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presumida poderia ser um diastema e o nome Paraíba do SuI acha-
se comprometido com o da unidade pré-cambriana.

CARNEIRO et aL, (op citl sugeriram a substi
tuição da Formação São Paulo por Formação Caçapava baseados em

que a Formação São Paulo deveria ser restrita à bacia homônima,
já que esta evoluiu independentemente da Bacia de Taubaté,se bem

que possam ser parcialmente sincrônicas. HASUI & PONÇANO (op

citl concordaram com a idéia de CARNBIRO et aL. (op citl e propu
seram a manutenção do Grupo Taubaté, incluindo as formações Tre-
membé e Caçapava. Esta nomenclatura ganhou grande aceitação e

será adotäda no presente trabalho.

2,2, IDADE

Desde .o
cou-se certa tendência de se

mentos da Bacia de Taubaté.

trabalho de PISSIS (1842) verifi-
atribuir idade terciária aos sedi-

O rico conteúdo fossilífero da Formação Tre
membé (mamÍferos, aves, répteis, peixes, crustáceos, moluscos,
espongiários, insetos e vegetais) logo despertou o interesse dos
pesquisadores preocupados em definir sua idade e

deposicional.
paleoambiente

Até 197 1, a maioria dos estudiosos da sua pa
leoictiofauna (MORAES REGO, 1932¡ TRAVASSOS & SANTOS, 1955;
PAULA COUTO, 1958¡ SANTOS, 19701 atribuia idade quaternária ou
terciária superior a estes sedimentos. MEZZALIRA & PAULA COUTO

(1971) identificaram mamÍferos pertencentes ã família Leontini-
dae, gênero Leontínia, concluindo pela idade oligocênica ou, no

mínimo, miocênica inferior para a Formação Tremembé. Esse traba
tho dividiu as opiniões dos pesquisadores: uma a1a passou a con

cordar com a idade oligocênica, enguanto outra conservou a idéia
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de que estes sedimentos teriam sido depositados em tempo bem maj-s

recente.

VIICKERT (197 4) estudou o conteúdo palinoló-
gico de quarenta e seis amostras da Formação Tremembé e concluiu
por urna idade terciária inferior ou até cretácea. De acordo com

BRITO (19791 a bacia ter-se-ia formado no final do Cretáceo e re
cebido sedimentos, com ou sem interrupções, durante todo o Ter-
ciário, âs camadas mais superficiais tendo sido depositadas du-
rante o Pleistoceno ou Holoceno.

ALVARENGA (1982) descreveu uma ave gigantes
ca (Physov'nis brasiLiensis sp. n. ) encontrada na argila bentoní-
tica de Tremembé e, embora não tenha entrado em maiores discus-
sões sobre a idade, lembrou que o gênero Phgsornis viveu no oli-
goceno Inferior da Patagônia.

Recentemente,LTMA et aL. (1983) anaÌisaram
o conteúdo palinológico de doze amostras da sondagem 42 do Conse
tho Nacional do Petróleo, descrj-ta detalhadamente por SUGUIO
(19691 , e obtiveram, para a porção fértil da secção estudada
(100 m superiores), idade oligocênica. Contudo, estes autores
não descartam a possibilidade de uma idade mais antiga para a
porção basal da Formação lremembé, já que sua espessura nesta re
gião atinge 400 m.

PeIo exposto, pode-se atribuir à

Tremembé uma idade mínima oligocênica.
FormaÇão

A idade da Formação Caçapava tem gerado mui
to mais controvérsÍas. EIa pode ser considerada praticamente a-
fossj-1ífera, pois a única descrição que se conhece é cle peixes
em precário estado de conservação e sem valor estratigráfico (VI
CALVI, 19821. AJ-guns autores acreditam numa discordância erosi-
va entrê as duas formações (CAI,IPOS , 1952¡ ALMEIDA, 1952, 1955,
1958, 1964, 1976; TRICART & SILVA, 1958¡ FRANGIPANI & PANNUTI,

1965; SUGUIO, 19691, enquanto outros são adeptos da continuida-
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de entre elas (HASUI & PONÇANO, 1978; HASUI et aL., 19781, afi!
mando que as discordâncias observadas são de caráter local (dias
temas). Estas duas versões conduzem a idades muito distintas pa
ra a Formação Caçapava: pliocênica, no primeiro caso, e miocêni
ca ou mesmo oligocênica superior, ño segundo.

Assim, a questão da idade da Formação Caça-
pava permanece em aberto.

2,3 , ARcABoUço TEcTÔN I co

A origem tectônica da Bacia de Taubaté foi
aventada por IiùASHBURNE (1 930 ) e, na mesma época, MAULL (1 930 )

Ievantou a possibilidade de se tratar de um graben, com falhas
conjugadas nas bordas NW e SE.

MORAES REGO (1932) foi o único a discordar
da idéia, argumentando guê, na ausência de vestígios claros de
falhas, talvez fosse preferíve1 considerar o vale tão somente co

mo resultado da erosão.

Posteriormente, todos os autores que consi-
deraram os aspectos tectônicos na gênese dessa bacia aceitaram a

origem por falhas (DEFFONTAINES, 1939¡ DE MARTONE, 1943, 1944¡
RUELLAN , 1943, 1953; AIÀIEIDA, 1946, 1964, 1967 ¡ RrcH, 1953¡

FREITAS, 1956¡ TRICART & SILVA, 1958; FRANGIPANI, 1963; FRA\

GIPANI & PANNUTI, 1965; BJORNBERG ¿ú aL., 1965; SUGUTO, 1969¡

CORDANI et aL. , 1974't. Contudo, a identificação precisa das fa-
thas só aconteceu na década de 70, com os trabalhos de CAVALCAN-

TE & KAEFER (19741, CARNEIRO et aL. (19761, CARNEIRO (19771, HA-

SUI & PONçANO (1978) e HASUI et aL. (1978).

Hoje, a grande maioria dos autores é adepta
de que a Bacia de Taubaté está implantada num graben, que faz par
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te do sistema de fossas tectônicas (rifts) continentais que bor-
dejam a Bacia de Santos (ALMEIDA, 19761.

O Graben do Paraíba, como e conhecido, é

rigido para E - NE, por uma distância de 220 km, onde corre
curso médio do Rio Paraíba e possuj- largura média de 20 km.

desnível entre a base dos sedimentos que preenchem o val-e e

picos das Serras da Mantiqueira e Bocaina (denominação IocaI
Serra do Mar) é de 1900 m (ALMEIDA, 19761.

O graben ê assimétrico, com subsidência
mais acentuada junto à serra da Mantiqueira (borda norte da Ba-
cia de Taubaté), e complexo, com três altos estruturais transver
sais: O Alto do Rio Putins, gue chega a expor o embasamento no
vale do Rio Putins, Do meio da baciai o de Caçapavar guê também
expõe o embasamento a norte da cidade; e o de Aparecida, mais
amplo, gu€ parece estar associado ao granito, que foi delimitado
nas proximidades de Aparecida do Norte (HeSUf & PONçANO, op cit l.

As bordas escarpadas que margeiam o Graben
do ParaÍba são resurtado de um sistema de pequenas fal.has nor-
maj-s, subparaleras, argumas das quais seriam reativações com re-
jeitos normais de antigas falhas transcorrentes do pré-cambriano
(HASUI et aL., op eítl.

A Figura 1 mostra o contorno da Bacia de
Taubaté e as farhas que o delimitam. Além destas, falhas trans
versais cortam inclusive os sedÍmentos mais novos da Formação Ca

çapava, como será vj-sto no capÍtu1o subseqüente.

Cabe ainda ressaltar que a borda su1 da ba-
cia é essencÍarmente erosiva e do tipo transgressivo, enquanto a

do norte é caracterizada por faLhas normais (HASUI , GIIvIENEZ &

MELO, 19781.

di
o

o

OS

da
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CAPITULO I I I

TRABALHOS DE CAI4PO

Os trabalhos de campo compreenderam levanta
mentos de se ções colunares e perfis esquemáticos, amostragem de
sedimentos e observações geológicas gerais, onde se procurou dar
ênfase à tectônica, fácies sedimentares e suas interrelações, äfiì

bientes e processos deposicionais.

Para a realização deste estudo foram despen
didos vinte dias de campo.

3,I, SECÕES cOLUNARES

Foram levantadas dez seções colunares em su
perfície, principalmente em cortes de rodovias, sendo seis em a-
floramentos da Formação Capaçava, três da Formação Tremembé(mais
rara em superfície) e uma em afloramento de aluviões antigos do
Rio Paraíba do SuI.

Usou-se um al-tímetro "Terra" para determi-
nar as artitudes das bases das seções, sempre medidas em relação
à estação ferroviária mais próxima da seção em estudo. As espes
suras das di-versas unidades foram medidas com trena. procurou-
se, sempre que possíver, amarrar a localização das seções aos
marcos quilométricos das rodovÍas.

A cl-assificação textural dos sedimentos no
campo foi feita com uma escal-a de wentworth comparativa, que per
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mite confrontar visualmente, com auxíIio de uma lu¡:a de mão, o

sedimento em questão com as diferentes granurações da fração a-
reia embutidas em um plástico transparente. As cores dos sedi-
mentos foram descritas de acordo com a tabela de cores das ro-
chas (rock color chart) da sociedade Geológica da América (G.s.
A. , reimpressão de 1 963 ) .

As seções colunares foram levantadas ern de-
talhe, procurando-se caracterizar as variações texturais dentro
das camadas, as relações de contato entre as diversas uniclades e

as estruturas sedimentares presentes, além de situar estratigra-
ficamente as amostras coletadas.

Ãs representações gráficas das seções foram
acrescentadas duas colunas, referentes ao mecanismo de transpor-
te predominante e interpretação ambiental, que facilitarão o de-
senvolvimento do capítulo subseqüente, relacionado aos sistemas
deposicionais.

3.1.1. SEçÃO COLUNAR SCN-1

Localização: Rodovia Presidente Dutra, saí
da 170.

A seção tem a¡rroximadamente 34 m de espessu
ra (Figura 2) de sedimentos pertencentes à Formação Caçapava, €R
contato brusco e irregular com embasamento gnáissico. A Iitolo-
gia é bastante variáve1, ocorrendo conglomerados finos, arenitos
grossos, médios e finos e lamitos, com leve predomi-nância dos
clásticos finos, guê perfazem cerca de 609 da seção. É lnteres-
sante notar a presença de dois intervalos, na base da seçãorcons
tituídos de brecha lamítica com fragmentos milimétricos a decimé
tricos de quartzo, feldspato e raros de afrisita, eü€ aparecem i
mersos em matriz lamítica, sem contato entre si, sugerindo trans
porte por movimentos de massa, c1o tipo fluxo de detritos ou cor-
ridas de lama (¡'oto 21 . Bolas de argila (clay balls) aparecem
em dois níveis arenosos superpostos a camadas de lamito. Vários
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FOTO 2

tricos
ros de

- B rec
a deci
afrisi

ha I amít j ca contendo f ragmentos m'i I i mé
métri cos de quartzo, fel dspato e ra-
ta.

niveis apresentam fragmentos angulosos de quartzo e feldspato, a

testando, além da imaturidade mineralógica, o curto transporte
sofrido pelos sedimentos.

Observam-se sete tipos de estruturas sedi-
menLares: estruturas maciças (conglomeráticas, arení.ticas e ta-
míticas) ; estratificações horizontais incipientes (nas brechas,
aonde aparecem níveis com concentrações de fragmentos, e num ní-
veI de arenito fino) e evidentes (em lentes de arenito medio ¿ì

grosso); estratificações gradacionais (nas brechas, por diminui
ção de tamanho dos fragmentos da base para o topo, e num nivel
de conglomerado fino, por diminuição de freqüência dos seixos da

base para o topo); estratificações cruzadas de pequeno porte em

arenito médio a grosso; pequenos diques clásticos (injeção?) cle

material arenoso em lamito; diques clásticos de arenito em l-amr
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to, com arranjo poligonal sugerindo gretas de contração preenchi
rì¿rs (f'oto 3 ) ; escavação e preenchimento em lamito.

A cor dos sedimentos em toda a seção é

10 Y 6/2 (verde-oliva pálido), com exceção de um nível de areni-
tc) de cor branca. ARAI (1982) estudou as relações existentes en
t rc a cor e a potencialidade paJ-inológica dos sedimentos em mais
cle 200 amostras de várias litologias e idades, provenientes prin
r;i¡';almente da Bacia do Paraná. concluiu que a concentração de a

mostras férteis é máxima na matiz neutra (N), decrescendo nas ma

trzes com pigrnento amarelo (5Y, 10Y e 5Gy), e tornando-se quase
r-ìu1d rnas matizes com pigmento vermelho (5yR e 10yR) . Estes da-
clos levaram a autora a col-etar diversas amostras, além daqueJ_as
destinadas a granurometria, para estudos parinorógicos, já que a

;natiz 10Y, gu€ caracterj-za toda esta seção, é potencialmente fér
til. Lamentavelmente, âs amostras analisadas mostraram-se com-
pletamente estéreis para póJ-ens e esporos.

F0T0 3 - D'i
arranjo pol
enchidas.

ques clãs
igonaì su

ticos de areni
gerì ndo gretas

to em ì amì to, com
de contração pre



-19-

3.1.2. SEçÃ,O COLUNAR SCN-2

Localização: Rodovia D. Pedro I, a 2,5 km

da saída 170 da Rodovia presi
dente Dutra.

Esta seção (nigura 3) dista 2,5 km da seÇão
anterior em direção à Serra da Mantiqueira e está topograficamen
te sobreposta a era. o conteúdo litológico das duas seções é se
melhante, e a razão cIásticos grossos/clásticos fínos é aproxima
damente a mesma (2/31.

Aqui, âs estruturas sedimentares e as rela-
ções de contato entre as camadas diferem um pouco daquelas obser
vadas na seção anterior. Enquanto na seção scN-1 raramente ob-
servam-se contatos bruscos entre as diversas unidades litolóqi-
cas ' na presente seção são comuns camadas de arenÍto e conglome-
rado com contato inferior brusco, muitas vezes j-rregular, com es
truturas de sobrecarga (roto 4l e/ou escavação e preenchimento,
marcando o inÍcio de ciclos de gradação granulométrica. Al-ém

destes ciclos maiores de gradação, aparecem gradações dentro de
uma nesnìd unidade litológica como, por exemplo, camad.as de areni-
to grosso com freqüentes nÍveis conglomeráticos defini¡rdo estrati
ficações cruzadas de pequeno e médio porte com gradações nas ca-
madas frontais (Fotos 5 e 6) , e de congromerado com seixos dis-
postos em níveis horizontais ou cruzados com freqüentes gradações
(r'oto 7). Destacam-se aj-nda estruturas de escorregamento e de
boudinage .

As cores dos sedimentos são a 10 y 6/2 (ver
de-oliva pálido) e 10 y 8/2 (amarel-o esverdeado páIido). É notá
veI a mudança na coloração dos sedimentos da Formação Caçapava
quando se vai da região de Jacarei para São José dos Campos. En
guanto em Jacareí predominam os sedimentos esverdead.os, alguns
quj-lômetros antes de São José dos Campos esta coloração desapare
ce completamente para dar lugar a diversas tonalidades de púrpu-
râ, vermeJ-ho, marrom e laranja. Esta mudança de col-oração dos
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F0T0 4 - Estruturas de sobrecarga de aren'i to em I a-
mi to.

sedimentos coincide com mudanças na conformação da bacia, que so
fre um estrangulamento na região de Jacareí (Figura 1) ¡ no per-
curso do Rio Paraíba, quando entra na bacia, Dê artura de Jaca-
rei; no padrão de drenagêfr, essencialmente dendrÍtico na parte
da Bacia de Taubaté situada antes da entrada do Rio Paraíba no
vale sedimentar, desde o km 187 da Rodovia presidente Dutra, êfr
contraste com os percursos mais rongos, retilíneos e com poucos a

fl-uentes do resto da bacia (SUGUIO, 19691 ¡ e no cenário geomor-
fológico (já discutido no capítulo 1). Estes dados sugerem, con
forme já observou sUGUro (1969), um levantamento pós -deposicio-
nal da área entre o km 187 da Rodovia Presidente Dutra e a cida-
cle de Jacareí i os sedimentos esverdeados de Jacareí representa-
rram, provavelmente, a porção basal da Formação Caçapava. Daí a

importãncia de tentar-se datar palinologicamente estes sedimentos
(c1ue são os únicos representantes da Formação Caçapava potencial
nente férteis para pórens e esporos) pois, como foi discutido no
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F0T0S 5 e 6
nas camadas
co.

- tstratificações
frontais em areni

cruzadas com gradações
to grosso, congl omerãti



capÍtul-o precedente, a idade desta formação é ainda bastante con
trovertida. rnfelizmente, âs amostras da presente seção também
se rnostraram palinologicamente estéreis. Talvez uma amostragem
enì subsuperfícÍe possa Lrazer resultados positivos.

F0T0 7 - Congl omerado com sej xos di spostos em nive i
hori zontais ou cruzados com freqüentes gradações.
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intermediários de solo gue a

construção de bermas (patama

não devendo ser confundidos
sedimentos não intemperizados.

Os dois níveis
parecem na seção são resultantes da
res) quando da abertura da rodovia,
com paleossolos intercalados entre

3. 1 . 3. SEçÃ,O COLUNAR SCN-3

Localização: Rodovia SP-1 23, km 12,8

É uma sequência peculiar de sedimentos da
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i¡ormação Tremembé, apresentando brechas sedimentares de matriz a

renosa e arenitos, intercalados com os siltitos e argilitos es-
verdeados e acinzentados, típicos desta formação (Figura 4 ) .

As brechas e os arenitos são ricos em estru
turas sedimentares, Iistadas a seguir: estruturas de sobrecarga
c' urâdação normal nas brechas, marcas onduladas com estruturas
ce chama (flame structures) locais e laminações paralelas (poto
8).

Os siltitos e argilitos apresentam lamina-
ções paralelas, perfurações por organismos (tubos preenchidos) e

moldes de ostracodes.

A característica diagnóstica do mecanismo
de transporte atuante na deposição destes sedimentos é a seqüên-
cia das seguintes estruturas: sobrecarga e gradação norrnal- no

F0T0 I - Brecha
e gradação norma
onduladas e lamì
mi nado.

arenosa c0m
I sobreposta
naÇões panal

estrutura de
por aren j to

elas e por a

sobrecarga
com marcas

rgì'l ìto la-
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prj-meiro nivel de brecha, laminações paralelas, raminações ondu-
ladas e, novamente, J-aminações paralelas, acompanhadas por de-
créscimo na granurometria da base para o topo da seqüência, até
o início de um novo ciclo com a superposição de um níver de bre-
cha idêntico ao anterlor. Tal seqüência de estruturas sedimenta
res caracteriza a seqüência de BOUIÍA (1962]| e identifica as cor-
rentes de turbidez como agentes de transporte e deposição destes
sedimentos, observa-se a superposição de, pelo menos, três se-
qüências distintas.

O depósito e contínuo e

por aJ-gumas centenas de metros.
pode ser seguido

3.1.4. SEÇÃO COLUNAR SCN-4

Localização: Rodovia Presidente Dutra, km

122,5.

Trata-se de uma seqüência de cerca d.e 15 m

de sedimentos da Formação Caçapava (figura 5), de titologia va-
riável de arenito muito grosso até argilito, com predominância
dos cIásticos finos (cerca de 75å). E uma seção pobre em estru-
turas sedimentares, sobressaindo as camadas maciças. Na base ob
serva-se um níve1 de arenito grosso com estratificações crvzadas
de médio porte, com pelotas de argila (clay gaIJ-s) acompanhando
as camadas frontais, superposto por um nível de arenito médio
com estratificações cruzadas incipientes. Ocorrem dois ciclos
de gradação granuJ-ométrica.

Os sedimentos possuem coloração bastante va
riada, com tonaridades de laranja, púrpura e marrom. Deve-se res
saltar gue as diversas tonalÍdades de púrpura, vermelho,ì-aranja
e marrom na Formação Caçapava são muito provavelmente de origem
primária, já que se apresentam homogêneas, seguindo ininterrupta
mente as camadas r €ITt perfeita concordância com as estruturas se-
dimentares singenéticas.



FIGURA $:
Seeõ'o Colunor SCN-4
Rodovio Prcsidenle Dutro, km 124,5 (morgem direilo, rumo Rjo de Joneiro)
Altifucte do bose, 592 m
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3.1.5 SEçÃO COLUNAR SCN-5

Localização: ArgiIa Virgílio, bairro Esti-
Vâ, Taubaté.

Neste local são exploradas as argj-Ias esmec
títicas da Formação Tremembé, tipicamente verdes e conhecidas co
mercialmente como bentonitas, muito eficientes como agente tixo-
trópico para perfuração rotativa de poços, como agromerante de a

rej-as de moldagem para fundição e como irnpermeabilizante para
barragens e canais, dentre outras aplicações.

tlo estági-o atual de exploração, estão expos
tos 8 m de sedimentos da Formação Tremembé, superpostos por 2 m

de sedimentos que se acredita serem aluviões antigos do Rio pa-
raíba do sul, dada a grande semelhança com os sedimentos da se-
ção SCN-7 (descrita maj-s adiante) e a proximidade do leito a-
tual deste rio (Figura 6).

A litologia presente é essencialmente cons-
tituída de clásticos muito finos, argilitos e ritmito de lâminas
argilosas, ora mais sílticas ora menos sílticas, com intercala-
ções de camadas lenticulares de calcário fino, microcristalino,e
de um nivel de folhelho pirobetumj-noso.

São distinguidos três tipos de estruturas
sedimentares: estruturas maciças dos argiLitos, ramj-nações do
ritmito e do folhelho, e bioturbações constituídas de tubos pre-
enchidos de material arenoso, acompanhando a laminação do folhe
tho.

As cores presentes são a 5 Gy 2/ I (preto es
verdeado), 10 Y 6/2 (verde-oliva pátiao¡ e 5 y 3/2 (cinza-oliva).

Segundo informação verbal do Sr. Hercul¿rno
Alvarenga, têm sido encontrados freqüentemente neste local- res-
tos de mamíferos, répteis, aves, peixes e vegetais.



FIGURA S:
Secõ'o Colunor SCN-5
Argilo Virgílio, boirro Esf ivo, Toubote, 4km o porlir
Quiririm - Touboté
Alfitude do bose, 556 m
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3. 1 . 6. SEçÃO COLUNAR SCN-6

Localização: Rodovia SP-99, km 7,0.

A seção é constj-tuída de aproximadamente 3'l

m de sedimentos da Forrnação Caçapava (Figura 7l, caracterizados
pela diversidade l-itológica, ocorrendo desde conslomerados até
lamitos. A razão cl-ásticos grossos/clásticos finos está em tor-
no de 1. Observa-se quantidade razoável- de sedimentos grossos e

finos misturados (arenitos argilosos), sugerindo um baixo grau
de seleção. Nota-se que cerca de 508 das unidades descritas con

têm feldspatos, caulinizados ou não, sob a forma de seixos e grâ
nulos. Este fato )a foi assinalado nas seções SCN-1 e SCN-2.

KRYNINE (1935) demonstrou que o relevo, mais
que o clj-ma, é o fator determinante do conteúdo feldspático de a

reias e arenitos. PETTIJOHN (1975) enfatizou que a velocidade
de erosão é uma função do relevo. Relevos acentuados são respon
sáveis por erosão rápida de materiais ainda não totalmente intem
perizados, promovendo a formação de sedimentos muito feldspáti-
cos e outros igualmente imaturos. Como o relevo é um produto do

tectonismo, a maturidade dos seus resíduos superficiais é um ín-
dice da atividade tectônica. Assim, os arenitos e conglomerados
ricos em feldspatos da Formação Caçapava são indicadores do rele
vo abrupto exj-stente na área durante a deposição desta formação,
ou seja, da atividade tectônica sinsedimentar.

Observam-se nesta seção as seguintes estru-
turas sedimentares: estruturas maciÇêsr estratificações horizon
tais incipientes, estratificações onduladas, laminações ondula-
das, vários ciclos de gradação normal e inversa, estratificações
crúzadas de escala moderada (locais, num único nível de arenito
grosso) e bioturbações (numa peguena camada de arenito fino).

As cores dos sedimentos são variegadas, pre
dominando as diversas tonalidades de púrpura e vermelho.
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3.1 .7. SEçÃO COLUNAR SCN-7

Localização: Rodovia SP-66, km 164,5

Esta seção afl-ora em um pequeno ',porto de a

reia", próximo ao leito atual do Rio paraíba, constituído de a-
proximadamente 7 m de sedimentos extremamente inconsolidados su-
perpostos, em contato brusco e irregular, a pelitos da Formação
Tremembé (Figura B).

a seqüência inicia-se com 2 m de cascalho
de matriz arenosa grosseira, intercalado por camadas e lentes de
areia grossa com abundantes estratificações cruzadas acanaladas
de pequena escara, superposto por 3r5 m de areia média, argllo-
sâ, de aspecto mosqueado devido à intensa bioturbação, intercala
da por 1 m de areia médi-a, feJ-dspática, rica em estratificações
cruzadas de médio porte.

As características Iitológicas e as situa_
ções estratigráfica e geográfica levam a concluir que estes sedi
mentos representam os aluviões antigos do Rio paraíba do sul,pro
vavelmente correfacionáveis, em termos lito1ógicos e em idade,aos
al-uviões antigos dos rios Pinheiros e Tietê, reconhecidos e estg
dados pela primeira vez por SUGUIO & TAKAHASHI (1970) e hoje de-
nominados formalmente de Formação Itaquaquecetuba por COfUBRA et
aL. (1983).

3. 1 . B. SEÇÃ,O COLUÌ,TAR SCN-B

Localização: Estrada Guaratinguetá
nia Piagui, 300 m antes de

gui.

É uma seção com cerca de 9 m de sedimentos
da FormaÇão Tremembé, rnuito parecida quanto à ritorogia e geome-
tria dos litossomas com a seqüência descrita na seção scN-3.

Co lô
Pia
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Trata-se de uma alternância de arenitos e

sil-titos, pobres em estruturas sedimentares quando comparados com
os sedinentos da seção SCN-3 (Figura 9) . O arenito da base da se_
ção apresenta raras e incipientes estratificações horizontais e
cruzadas, e marcas onduladas de interferência; o arenito supe_
rior contém laminações horizontais incipientes. Ilntre esses
dols níveis de arenito, encontra-se uma camada de siltito conten
do lentes de extremidades lobadas de arenito, com pel-otas de ar-
gila na base e estratificações cruzadas, mostrando vários ciclos
de gradação granulométrica; l-ocalmente o siltito apresenta inú-
meras camadas deformadas de arenito fino. o sirtito do topo da
seqüência é maciço.

A semelhança com a seqüência da seção SCN-3
e a presença das lentes e camadas contorcidas de arenito dentro
do siltito, sugerem a atuação de três diferentes mecanismos de
transporte e deposição para estes sedimentos: suspensão, fluxos
gravitacionais subaquosos (escorregamentos) e provavelmente cor-
rentes de turbidez.

3. 1 .9. SEçÃO COLUNAR SCN-g

Local-ização: Estrada Guaratinguetá Colô
nia Piagui, 3 km antes de pia-
gui.

Trata-se de uma seqüência pouco espessa
(^'4 m) de sedimentos finos, maciÇos, da Formação Caçapava (Figu-
ra 10). Provavelmente representam depósitos de transbordamento.

3. 1 . 10. SEçÂ,O COLUNAR SCN-10

LocaIi zação z Estrada Lorena-piquete, Fazen
da São José.

Trata-se de uma exposição
Formação Caçapava (figura 11) ,

de cerca de 14 m

constituídos es-de sedimentos da
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sencialmente de arenitos médios e finos, ora mais ora menos argl

losos.

A seção é pobre em estruturas sedimentares '
predominando os níveis maciços e aqueles que mostram leves grada

ções por aumento ou diminuição do conteúdo argiloso da base para

o topo. Na parte méaia da seção observa-se uma camada de areni-

to médio com contato inferior brusco marcando o início de um ci-

cIo de gradação granulométrica, contendo, [â base, intercalações.

de níveis argilosos definindo tênues marcas onduladas €, no to-

po, estratificações cruzadas de escala moderada'

Este é o único af l-oramento da Formação Caça

pava que se conhece fora da região de Jacareí, com sedimentos de

cor 10 y 6/2 (verde-oliva pálido) superpostos por sedimentos com

tonalidades de púrpura e vermelho. Esta observação, aliada ao fa

to de este afloramento estar praticamente no mesmo níveI topográ

fico dos afloramentos da Formação Tremembé na região, constitui

mais um argumento a favor da idéia de que os sedimentos esverdea

dos da Formação Caçapava representam a sua porção basal.

3 ,2, PERF I S ESOUEMÁT I COS

Os perfis esquemáticos foram muito importan

tes para mostrar o comportamento lateral das camadas no que dLz

respeito à sua geometria, interrelações entre aS diversas unida-

des, variações texturais e de estruturas sedimentares, bem como

obter informações de caráter estrutural e tectônico.

Foram elaborados oito perfis, por vezes com

plexos e extensos , razão pela qual empregou-se a seguinte técnj--

ca na sua confecção: numa primeira etapa os afloramentos foram

fotografados em toda sua extensão i as fotos foram montadas sob

plástico transparente (ultraphan) I e as principais unidades sedi
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mentares reconhecidas e delimitadas; a etapa final consistiu no

detalhamento dos perfis no campo, com descrição das diversas uni
dades presentes, acompanhada de eventual amostragem.

3 .2 . 1. PERFIL ESQUEM.Á,TICO PE- 1

Localização: Rodovia D. Pedro l, a 3,J km

da saída 170 da Rodovia presi
dente Dutra.

Este perfil dista 1,2 km da seção colunar
SCN-2 (e do perfil esquemático PE-2, gu€ será discutido no próxi
mo item) rumo a Serra da Mantigueira, e topograficamente super-
põe-se com a metade superior daquela seção.

Trata-se de uma exposição, êrlt corte de rodo
via, de sedimentos fluviais da Formação caçapava (rigura 12),com
mais de 150 m de extensão por 3-5 m de artura, ond.e se acham pre
sentes fácies de preenchimento de canal, fácies de barra de ca-
nal e possÍveis fácies residuais de canal-.

Observam-se diversos paleocanais truncando
següências de barras de canal e paleocanais mais arrtigos. Os

dois paleocanais mais evidentes, 17 e 20 , encontram-se preenchi-
dos por arenito grosso, feldspático, o primeiro, maciço e conglo
merático na base, e o segundo, conglomeráLico co¡n incipientes es
tratificações horizontais e cruzadas. o paleocanal 20 possui u-
ma das margens truncada por falha normal, evidenciando tectonis-
mo pós -sedimentar.

As raras estruturas sedimentares presentes
(estratificações horizontais quase sempre incipientes, estratifi
cações cruzadas com boLas e peJ-otas de argila e seixos de quar-
tzodefinindo os estratos cruzados, estratificações cruzadas aca-
naladas, estratificações cruzadas incipientes e diques de areni-
to grosso injetados em arenito fino) e a geometria dos corpos su
gerem deposição por rios entrelaÇados (braided).
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3.2.2 PERFIL ESQUEMÁTICO PE-2

Localização: Rodovia D. Pedro T, a 2,5 km

da saída 170 da Rodovia Presi-
dente Dutra.

Este perfil retrata o afloramento aonde foi
levantada a seção colunar SCN-2 e visa mostrar as variações late
rais e interrelações entre as diversas unj-dades IitoIógicas (r'i-
guras 13a, b, c). Conforme foi ressaltado na descrição da seção
SCN-2, a presença de bermas (patamares) causou a subdivisão do a

f J-oramento, para efeito descritivo, €h três níveis.

Destacam-se diversos corpos de arenito e con
glomerado com caráter marcadamente Ienticular e de dimensões va-
riadas. Os maiores apresentam contato inferior geralmente brus-
co, muitas vezes irregular, truncando camadas de brecha larniti-
câ, lamitos e argilitos. Contêm as seguintes estruturas sedimen

tares: estratificações cruzadas de pequeno e médio porte, ora
incipientes, ora evidentes, com gradações nos estratos frontais
(5 e 1 1 níve1 inferior) ; estratificações cruzadas acanaladas
de pequeno e médio porte, também apresentando gradações ('11 -ní
vel inferiori 1, 3 e 5 - nÍvel intermediário); convoluções (11

níve1 inferior); e estrutura maciça (¡ nÍvel inferior; 6 -
nivel- intermediário). As lentes menores de arenito são maciças
e com contatos quase sempre transicionais.

o nÍvel basal de brecha lamítica com fragmen
tos do embasamento (foto 9l , os diversos niveis de lamito conten
do grânulos de quartzo e feldspato, a geometria e relações de

contato dos corpos arenosos e as estruturas sedimentares presen-
tes caracterizam transporte por movimentos de massa (corridas de

Iama, fluxos de detritos, fluxos de grãos e fluxos de sedimentos
fluidizados) associados a fluxos aquosos, mecanismos típicos de

ambiente de leque aluvial. Esta idéia é reforçada pela associa-
Ção desta seqüência com aquela descrita no perfil PE-1, sugesti-
va de deposição por rios entrelaçados (braided).
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F0T0 9 - Brecha lamiti
rochas do embasamento.

ca contendo fragmentos de ro-

3 .2 . 3. PERFI L ESQUEI{.6,TICO PE-3

Localização: Rodovia SP-99, km 9,4

Trata-se de um afl-oramento da Formação Caça-
pava (Figura 141, muito semelhante quanto ã constituição facioló
gi.ca ãquele descrito no perf i I PE-'l .

Observa-se uma série de pal-eocanais (1 a 9)

r)reenchidos principal-mente por arenitos e conglomerados, €nì con-
tato através de falha normal (lado direito da figura) com depósi
tos de transbordamento (10 a 13), provavelmente fácies de dique
marginal e talvez, a porção superior de fácies de barra de canal.

O preenchimento dos canais por material cjros





serro ocorreu
comuns em rios

provavelmente sob condições
entrelaçados (braided) .
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de fluxos torrenciais,

A seqüência de eventos de escavação e preen-
chimento, do mais antigo para o mais novo, é a seguinte: 1+2, 3,
4+5, 6=8 e 9.

As únicas estruturas sedimentares presentes
são incipientes estratificações horizontais (1) e cruzadas (9),
e bioturbações (12) . As cores são variegadas, com tonalidades
de marrom., púrpura, vermelho e rosa.

3.2.4. PERFIL BSQUEMÁ,TICO PE-4

Localização: Rodovia Presidente Dutra,
124,5.

Este perfil retrata parte do afloramento on
de foi levantada a seção colunar SCN-4, localj-zada cerca de 20 m

mais adiante, num ponto onde as camadas não estão perturbadas
por falhas. Aqui, a Formação Caçapava está representada principal
mente por depósitos de transbordamento, constituídos de arenitos
finos, siltitos, argilitos e lamitos (rigura 15).

Observam-se as seguintes estruturas sedimen-
tares: estruturas maciÇâsr incipientes estratificações horizon-
tais, Iaminações horizontais, Iaminações onduladas e bioturba-
ções constituídas de tubos preenchidos por material arenoso.

A litologia, as esttutrrr"s sedimentares e a

atitude das camadas, quase sempre horj-zontal-, são sugestivas de

fácies de planície de inundação associada à fácies de preenchi-
mento de canal (4, B e 1i) e, talvez, à porção superior de fâ-
cies de barra de meandro (12 e 1 6 ) .

No lado esquerdo da figura observa-se um pe-
queno gr.aben or:-ginado por falhas normais pós-deposicionais.

km
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Uma feição que chama muita atenção no aflora
mento é um trecho com guase 20 m de largura de material areno-ar
giloso (11¡, isento de estruturas sedimentares, cortando a se-
qüência sedimentar. observando-se cuidadosamente o mat-eriaI e

suas relações de contato com os sedimentos, verificou-se que se

trata de colúvio, assim posicionado por falhas normaís mais ou
menos paralelas. As linhas de seixos (stone l-i-nes), situadas no

interior do colúvio, acham-se fortemente inclinadas acompanhando
os ¡:lanos de falhas. Esta situação constitui uma importante evi
dência de tectonismo pós-sedimentar bastante recente na Bacia de

Taubaté, pois até o co1úvio foi afetado pelas falhas.

3.2.5. PERFTL ESQUEMÁ,TICO PE-5

Local-ização: Rodovia Presidente
122 ,1 .

Dutra, km

Trata-se de um afloramento da Formação Caça-
pava onde se observam fácies de preenchimento de canal, consti-
tuídas principalmente de arenitos, desde muito grossos até fi-
nos, e siltitos (figura 16).

A única estrutura sedimentar que se observa,
além da maciça, é a estratificação horizontal incipiente (13).

Acham-se presentes dois pequenos grabens ori
ginados por falhas normais e uma zona de brecha com cerca de 15

m de largura, de prováve1 origem tectônica.

3 .2.6. PERFIL ESQUE¡,TÁ,TICO PE-6

Locali zação: Rodovia Presidente
120 .

Dutra, km

Neste loca1 a

sentada por sedimentos de litologia
glomerados ¿ité lamitos (Figura 17ì. ,

Formação Caçapava está repre-
variada, ocorrendo desde con-
apresentando as seguintes es-







-52-

truturas sedimentares: estruturas nnaciçasi estratificações ho-
rizontais (8); estratificações cruzadas de pequeno porte, tan-
genciais na base ( 1 ) ; marcas onduladas com 3-4 cm de comprimen-
to de onda e 1 cm de amplitude (1); laminações cruzadas (1, 3

e l)¡ laminações horizontaj-s incipientes (4 e 5); e bioturba-
ções (3).

A litologia, âs estruturas sedimentares e as

interrelações entre as diversas unidades permitiram a identifica
ção de depósitos de acrescência principalmente vertical (l a 6)

e de acrescência principalmente l-ateral (7 a 15). Os primeiros
representam fácies de planícÍe de inundação, possivelmente asso
ciadas a fácies de dique marginal e talvez fácies de rompimento
de dique marginal (5); os últimos representam fácies de barra
de meandro (7 a 13) e fácÍes residual de canal (1a¡.

3 .2.7. PERFIL ESQUEÌ"Í.Á,TICO PE-7

Localicação: Rodovia Presidente Dutra,
107 ,5.

km

Trata-se de uma alternância de siltito bio-
turbado e arenito fino, argiloso, fêIdspático, incipientemente
laminados, pertencentes à Formação Caçapava (r'igura 18).

A litologia e as estruturas sedimentares são
sugestivas de depósitos de transbordamento, provavelmente a por-
ção superior de fácies de barras de meandro associ.adas a fácies
de diques marginais.

As camadas apresentam-se falhadas e fortemen
te basculadas. As falhas são do tipo normal e afetam não só to-
do o pacote de sedimentos da Formação Caçapava como também o co-
lúvio, deslocando quase 3 m a linha de seixos (stone line) (lado
esquerdo da figura). Esta é mais uma evidência muito clara de

tectonismo recente na Bacia de Taubaté, güe vem somar - se àqueIa
observada no km 12415 desta mesma rodovia (perfil PE-4).
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Cabe ainda ressaltar que a porção abaixo da

linha de seixos falhada, representada na figura como corúvio, tra
ta -se provavelmente dos sedimentos da Formação Caçapava intempe
rizados, cujas incipientes laminações devem ter sido obliteradas
pelos processos pedogenéticos, impedindo sua diferenciação do co
lúvio sobrejacente. Outra possibilidade, menos prováveI, seria
a de considerar-se duas fases de coluviação.

3 . 2. 8. PERFIL ESQUEMÁ,TICO PE-B

Local-ização: Estrada Taubaté-Tabuão, a 2,2
km da saída 109 da Rodovia pre

sidente Dutra.

Neste local afloram sedimentos finos da Forma-
ção Caçapava, constituídos de uma alternância de arenitos finos
e siltitos argj-l-osos, mostrando vários ciclos de gradação inver-
sa (Figura 19) .

Excetuando-se o depósito 4, que deve repre-
sentar uma fácies de preenchimento de canal, o resto da seqüên-
cia representa depósitos cle acrescência vertical (transbordamen-
to), provavelmente fácies de planície de inundação de rio mean-
drante.

A alternância de camadas mais argilosas e

mais arenosas deve estar ligada a flutuações cLimáticas cícli-
cas sem que, contudo, se possa precisar a duração de cada ciclo.

A seqüência mostra-se intensamente perturba-
da por falhas normais, que atestam o tectonismo pós-sedimentar.

3,3, AMOSTRAGEM Dos SEDIMENTos

Foram col-etadas 68 amostras do tipo pontual ,
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nas principais unidades lÍtológicas das seções colunares (TabeIa
1 e Figuras 2 a 11) e perfÍs esquemáticos (Tabela 1 e Figuras 12

e 141, além de 13 amostras esparsas em pontos com o prefixo EST

(estação) (tabeta 1l , para serem submetidas a anáIises granulomé
tricas.
mas.

O peso de cada amostra foi de aproximadamente 500 gra-



SEÇAO COLUNAR LOCALIZAÇÃO

SCN- 1

SCN -2

TABELA 1 - LOCALIZAÇAO DAS

SCN- 3

SCN-4

SCN -5

Rodovia Presidente Dutra, saída 120
margem direita, rumo Rio de Janeiro

Rodov'ia D.Pedro I, a 2,5 km da saida
170 da Rodovia Presidente Dutra
margem direita, rumo Campìnas

Rodovia SR-123, km 12,8
margem direita, rumo Campos do Jordão

Rodovia Presjdente Dutra, km 124,5
margem direita, rumo Rìo de Janeiro

Arg'iìa Virgiìio, ba'irro Estìva, Taubaté,
4 km a part'ir do trevo da estrada Quìri-
rim - Taubatõ

Rodovia SP-99, km 7,0
margem esquerda, rumo Paraibuna

Rodovia SP-66, km 164,5
margem di r ei ta, rumo Rosei ra

Estrada Guaratinguetã-Colônia Pìagu'i
rnargem esquerda, 300m antes de pìagui

SCN-6

SCN -7

SCN-8

Ai4OSTRAS COLEIADAS

AMOSTRA

BI-1 a

Bï-8 a

BT -7

BT -12

BÏ-13

BT-24

BT-28

FORMAçAO

a BT-15

a BT-27

Caçapava

Caçapava

tsT-38

BT-6I

BT-66

Tremembé

Caçapava

Tr emembé

a BT-49

a 8T-65

a BT-71

CaçaPava

Contato Tremembé-
Al uv'iões Anti gos

Tremembã

I
L¡
-l

I



SEçÃO COLUNAR LOCALIZAÇÃO

SCN-9

SCN- 1 O

PERFIL ESQUEMATICO

PE-1

Estrada Guraratinguetã-Colônia piagui
margem direita, 3 km antes de piaguì

Estrada Lorena-Piquete, Fazenda São José,
2 km apõs o cruzamento com a estrada dé
ferro

PE-3

TSTAçOES

EST-.I

EST-2

EST-3

TABELA 1 - conti nuação

Rodovia D.Pedro I, a 3,7 km da saida 170
da Rodovia Pres'idente Dutra
margem d'i reì ta, rumo Campi nas

Rodovia SP-99, km 9,4
margem djneita, rumo Panaibuna

Rodov'i a SP- 123 , km 18,3
margem dìreita, rumo Campos do Jordão

Rodovia SP-123, km 18,5
margem dine'ita, rumo Campos do Jordão

Rodov'ia SP- 123 , km 19,3
margem esquerda, rumo Campos do Jordão

AMOSTRA

BT-74

81-76

e BT-75

a BT-81

FORMACÃO

BT-29 a BT-37 Caçapava

Caçapava

Caçapava

BT-53 a 8T-60 Caçapava

8T-16 a BT-18

BT-19

BT-20

Tremembã

Tremembé

Tremembé



SEÇAO COLUNAR LOCALIZAçÃO

EST-4

EST-5

EST-6

Rodovia SP-123, km 19,7
margem dìreita, numo Campos do Jordão

Fazenda Santa Fé, bairro Padre Eterno,
Taubaté

Argi'la Menegaldo (desat'ivada), bairro
Esti va, Taubaté, 3,5 km a part'i r" do
trevo da estrada Quìrirìm-Taubatã

Estrada Guaratìnguetã-Colônia Piagui
margem esquerda, 1,5 km antes de Pìagui

EST-7

IABTLA 1 - conclusao

AMOSTRA

BT-21 a BT-23

BT-50

BT-51 a BT-52

FORMAçÃC

BT-72 e BT-73 Tremembó

Tremembé

Tremembé

Tremembé

I

UN
\o

I



-60-

CAPITULO IV

SISTEMAS DEPOSICIONAIS

Dentre os vários métodos que têm sido pro-
postos para a análise de bacias sedimentares e reconstrução de
ambientes antj-gos de sedimentação, o conceito de sistema deposi-
cionar atraiu a atenção dos pesquisadores, dada a arta resorução
revelada pelo método.

Entre os trabal-hos desenvolvidos no Brasil,
com a apricação deste conceito, pode-se citar os de FrsHER, GA-
¡14 JR. & OJEDA (1973) na Bacia de Sergipe-Alagoas, FISHER eú aL.
(1974) nas Bacias de Mucuri, Cumuruxatiba e Jequitinhonha, GA¡1A

JR. (1977 ) na tsacia de Campos, cAt"tA JR. (1979) na Bacia do para-
ná, POIJTE & MEDEIROS (1981 ) na Bacia do Recôncavo e cARVALi{o et
aL. (1982) na Plataforma de São I'tateus.

Este capítulo dedica-se à apresentação do
referido conceito e sua aplicação na Bacia de Taubaté, a partir
de observações de campo.

¿{,1. O cONCEITO DE SISTEMA DEPoSICIONAL

o

a ser utilizado por di
(1964), BOYD & DYER (t
dos depósitos recentes
E. U. A.

conceito de sistema deposicional começou
versos autores, dentre eles, HAYES & SCOTT

964') e FISHER & MccowEN (1967 ) na anáIise
e terciários da Bacia Costeira do GoJ-fo,
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Este conceito foi criado no intuito de orde
nar as informações sobre os ambientes de sedimentação e suas as-
sociações faciológicas, faciritando as suas interpretações. sua
aplicação traduz-se num método de anáIise de depósitos sedimenta
res, que utiliza uma sistemática própria e que conduzr êrr úl-tima
i nstância , à e J-aboração de mode Ios deposicionais.

Sistema deposicional é um conjunto de ro-
chas sedimentares r rêlacionadas por suas fácies, ambientes e pro
cessos associados, objetivando sua melhor compreensão e facil-ida
cle de análise (MEDEIROS, 1980). Assim, este termo é aplicado na
análise de uma unidade tridimensional de rochas, reconhecida por
crj-térios litológicos e por um termo genético como, por exempÌo,
:;ís tema f LuuiaL meandv,ante. seu uso permite anarisar grupos de
fácies componentes, em geral complexos, mas geneticamente rela-
cionados, como se fossem unj-dades deposicionais simpres.

A apli-cação do conceito de sj-stemas deposi-
cionais em anáLises regionais de depósitos sedimentares modernos,
implica em se dar maior ênfase às dimensões e geometria, distri-
buição e interrelações das fácies componentes, composições lito-
lógica e fossilífera e estruturas sedimentares do que à correla-
ção e persistência de unj-dades estratigráficas localmente estabe
l-ecidas (SUGUIO & Bf GARELLA, 1979,t .

O reconhecimento de sistemas deposicionais
em sedimentos antÍgos é feito por comparação com os sistemas de-
posicionais atuais, facilmente identificados pelas suas caracte-
rísticas fisiográficas.

4,2, SISTEMÁTIcA DE INTERPRETACÃO

Inicialmente foi feito o reconhecimento das
fácies através da anáIise das seções colunares, perfis esquemáti
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cos e observações complementares de campo, não considerando a dr
v-Lsão estratigráfica formal, mas tão-somente a similariclade de
propriedades ritorógicas, paleontológicas (quando possíver)e geo
métricas, e de estruturas sedlmentares.

Seguiu-se a identificação dos mecanismos de
transporte atuantes na deposição dos sedimentos, e dos processos
scdimentares responsáveis pelo d.esenvolvimento das diferentes fá
cies.

A úrtima etapa consistiu na icrentificação
dos sistemas deposicj-onais, consj-derando-se os seguintes atribu
tos: processos sedimentares básicos, ambientes e suas associa-
ções, f ácies principais , geometria interna e externa, dJ-rnensões
e relações espaciais entre as fácies.

Foram identificados cinco sistemas deposi_
cionais na Bacia de Taubaté, designados informalmente com termos
ocográficos da região de ocorrêncla mais representatj-va: siste-
Ìna Leque AIuvlal Jacareí, Sistema Fluvial- Entrel-açado (braided)
J¿rcarei, sistema Fruviar Meandrante caçapava, sistema Leque Àlu_
vial Quiririm e Sistema Lacustre Tremembé.

4,3. sISTE}IAS LEOUES ALUVIAIS JAcAREf E QUIRIRIM

Os Sistemas Legues Al_uviais Jacarei e euiri
rim ocorrem na borda norte da Bacia de Taubaté e provavel_mente
fazem parte de um sistema maior de leques aluviais coalescentes-

lada incluem:

mentares contendo
contato entre si,

As feições que diagnosticam a origem postu_

a) Litologia: a presença de brechas sedi_
fragmentos de diversas litologias imersos, sem
em matriz lamítj_ca, areno-argilosa ou arenosa,
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de ramitos maciços com grânulos de quartzo e feldspato, e de ban
cos de arenj-to maciço, indica transporte por movimentos de mas-
sâ, do tipo fruxos de detritos, corridas de lama e fluxos de
grãos, e caracterLza o ambiente de leque aluvial.

b) Maturidade: sedimentos textural e mine-
ralogicamente irnaturos, contendo fragmentos de tamanho variável
de argila a matacões imersos em grande quantidade de matriz, e

feldspatos detríticos em quantidade significativa, evidenciam de
posição e soterramento relativamente rápidos, típicos de J-eques
aluviais.

c) Textura: o decréscimo na granulometria
com o aumento da distância da Serra da Mantiqueira é mais uma e-
vidência da origem postulada.

d) Associação com outros sistemas: os Sis-
temas Legues Aluviais JacareÍ e Quiririm estão associados, res-
pectivamente, com o sistema Fruvial Entrelaçado (braided) Jaca-
reí e com o Sistema Lacustre Tremembé, associações estas perfei-
tamente compatíveis com as dos sistemas deposicionais atuais.

A estas feições soma-se a existência de uma

área fonte com relevo acidentado, a serra da ttantiqueira, con-
trastando com o sÍtio deposicionar em forma de gnaben. sabe-se
que o contraste no relevo é fundamental para a formação de re-
qLres aluviaj-s.

Os leques aluviais são constituÍdos normal__
mente peJ-a fácies proximal, originada principalmente por movimen
tos de massa e pela fácies distal, desenvoLvida predominantemen-
te por fluxos aquosos. No SÍstema Leque Aluvial Jacareí foi pos
síveI identificar a fácies dÍstal, cujas características corres-
podem àquelas descritas nas seções colunares scN-1 e scN-2 e no
perfil esquemático PE-2. No Sistema Leque AluviaI euiririm foi
reconhecida a fácies proximal, consti-tuíc1a de brechas polimicti-
cas e bancos de arenito maciço. As brechas possuem matriz are_
no-argirosa ou arenosa grosseira, feì-dspática, micácea, cores
10 R 6/2 (vermelho pálido) e 10 R 4/2 (vermelho acinzentado), e
fragmentos angurosos de gnaisse, guartzo-mica-xisto, quartzíto,
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rluartzo, feldspato e pegmatito, caoticamente arranjados, de diå-
:irctro variável de nìm a 1 ,5 m (f'oto 10 ) , mostrando granodecrescên
cia ascendente (fining upward). Intercalados nas brechas apare-
cem bancos de alguns metros de espessura de arenito fino, argil-o
s(), muito micáceo, cores 10 Y 6/2 (verde-oliva pátido) e 10 R 6/2
(vermelho pálido) , contendo, às vezes, nÍveis de congl-omerado f i
no apresentando granodecrescência ascendente. Ocorrem também

bancos espessos (r10 m) de arenito médio ou fino, muito feldspá-
trco, maciço, cor 10 R 6/2 (vermelho pálido), intercaÌado por ni
veis de algumas dezenas de cm até 1 m de arenito nruito fino, âr-
,Jrloso, muito micáceo, laminado, freqüentemente bioturbado, com

tubos preenchidos por areia mais grossa cortando perpendicular-
mente a laminação. Exposições tipicas desta fácies podem ser
vistas na Rodovia SP-l23, entre os quilômetros 1B e 20.

F0T0 10 - Brecha poìimictica de matrjz areno-arqilo
sô, mu jto m jcãcea, com fragmentos m jl'imétri cos atã
quase 1 m de gnajsse, pegmatito, quartzo-mjca-xis-
to, quartzito, quartzo e feldspato.
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¿] , ¿{ , S I STEMA FLUVI AL ENTRELAÇADO (gNNI DED ) ¡NCNNT f

O Sistema FIuviaI Entrelaçado (braided) ¡a-
careí foi identificado nas proximidades de Jacarei, associado ao

Sistema Leque Aluvial Jacareí, e nas proximidades de São José

clos Campos. Admitindo-se a existência de dois grandes sistemas

de leques aluviais coalescentes nas bordas norte e sul da Bacia

de Taubaté, relacionados com aS Serras da Mantiqueira e do Mar,

não é difíciI imaginar a existência de diversos sistemas flu-
vi.ris entrelaçados (braided) associados aos vários Ieques alu-
viais.

As características Qüê, somadas, indicaram
a origem fluvial do tipo entrelaçado (braided), podem ser visua-
l-izadas nos perfis esquemáticos PE-1 e PE-3 e na seção colunar
SCN-6, e incluem:

tinuidade lateral.
a) UnÍdades deposicionais com limitada con

b) AÌto conteúdo arenoso.
c) Seqüência vertical- sem tendência defini-

da de variação na textura.
d) Contatos abruptos entre muitas das unida

des.
e) Geometria multilateral.
f) Fácies de planície de inundação e de di-

ques marginais raras ou ausentes.
g) Raras estruturas sedimentares.

Às características supracitadas somam - se o

relevo acidentado da região durante a sedj-mentação e a associa-

ção com o Sistema Leque Aluvial Jacareí.

As principais fácies de um sistema fluvial
entrelaçado (braided) são: fácies arenosas de preenchimento de

canal, fácies de barras longitudinais e fácies de barras trans-
versais. A distinção entre el-as é feita somente pela análise
das estruturas internas. SMITH (1970, in SUGUIO & BIGARELLA,
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1979) em estudos de sedimentos recentes do Rio Platte, Estados U

nidos, mostrou que as barras longitudinais predominam nas partes
superiores dos rios entrelaçados (braided) e caracterizam-se por
estratificações horizontais i as barras transversais ocorrem
principalmente nas partes inferiores deste sistema e são portado
ras de camadas frontais de estratificações cruzadas. Acanalamen
tos podem ocorrer secundariamente.

No Sistema FluvÍal Entrelaçado (braided) .ta
careí foram reconhecidas as três fácies supracitad.as, embora com

certa precaução, pois não é uma tarefa fácil distinguir barras
longitudinais e barras transversais em afloramentos. Mesmo as-
sim, a unidade 5 do perfil esguemático PE-1 pode ser interpreta-
da como uma barra longitudinal, enquanto a unidade 14 deste mes

mo perfil possui características sugestivas de barra transver-
sal. As fácies de preenchimento de canal estão bem caracteriza-
das nas descrições dos perfis PE-1 e PE-3.

4 .5 , S I STEMA FLUVI AL MEfiNDRANTE cAÇAPAVA

O Sistema Fluvial- Meandrante Caçapava é o

slstema deposicional predominante ao longo do eixo longitudinal
da Bacia de Taubaté, e está associado aos Sistemas Fl-uviaI Entre
1açado (braided) Jacareí e Lacustre Tremembé. Sua ocorrência em

superfície é registrada princlpalmente entre São José dos Campos
e Pindamonhangaba, aIém de ocorrências esparsas a

localidade até a borda leste da bacia.

Este sistema parece tender ao tipo meanclran
te pelítico, isto ê, aqueJ-e onde há predominância das fácies de
transbordamento sobre as fácies de canal. contudo, não se deve
esquecer que pelítico e psamítico são termos aplicados aos mem-

bros extremos de um espectro contínuo onde, êfr geral, predominam
os termos intermediários.

partir desta
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A assocj-ação faciológica foi a feição defi-
nitiva no reconhecimento deste sistema. Fácies de planície de i
nundação bem desenvolvida associada às fácies de dique marginal,
rompimento de dique marginal, barra de meandro e

de canal são típicas de rios meandrantes.
preenchimento

per
dg

Estas fácies estão bem caracterizadas nas
descrições dos perfis esquemáticos pE-4, pE-5, pE-6, pE-7 e pE-B

e da seção colunar SCN-4.

4,6. SISTEMA LAcUSTRE TREMEMBÉ

O Sistema Lacustre Tremembé e o si_stema de-
posicional dominante na região central da Bacia de Taubaté. Sua
ocorrêncj-a em superfície é registrada principalmente nas proximi
dades de Quiririm, Taubaté, Tremembé e pindamonhangaba, além de
ocorrências esparsas entre Guaratj-nguetá e Lorena e entre Caçapa
va e Monteiro Lobato.

PICARD & HIGH JR. (1972) enfatizam que não
existem critérios guê, sozinhos, sejam suficientes para reconhe-
cer depósitos lacustres antigos, já que não existe seqüência ou
padrão faciológico, biota, assembléia mineral ou estruturas sedi
mentares caracteristicamente lacustres e nem textura, evidências
geoquímicas, padrões de pareocorrentes ou litorogia que sejam ex
clusivas deste ambiente. Assim, as características gu€, combi-
nadas, indicaram a origem lacustre desses depósitos, compreendem:

a) Litotogia e estruturas sedimentares; â

predominância de sedimentos pelÍticos finamente laminados, as ve
zes com aspecto mosqueado devido à intensa bioturbação, e a pre-
sença de calcárj-os microcristalinos são indicativas de deposição
em águas cal-mas.

b) Continuidade lateral e vertical_: a

sistência lateral- das unidades sedimentares e a espessura dos
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pósitos, que ultrapassa 200 m (SUGUIO , 19691 entre Tremembé e

Pindamonhangaba, é sugestiva de origem lacustre.
c) Conteúdo fossilífero: a abundante e di-

versificada biota fossilisada contida nestes sedimentos, repre-
sentada por mamíferos, aves, répteis, peixes de água doce' crus-
táceos e vegetais, entre outros, sustenta a origem aventada.

d) Composição faciológica: a associação
de fácies com as características acima descritas com fácies tur-
bidíticas é compatíveI com o ambiente lacustre.

cidas duas fácies:
turbidíti ca.

No Sistema Lacustre Tremembé foram reconhe-
fácies lacustre propriamente dita e fácies

A fácies lacustre é constituída de silti-
tos, argilitos, folhelhos pirobetuminosos e sub-betuminosos e

cal-cários. A cor predominante é a verde-oliva, com tonalidades
variáveis segundo o teor de umidade. Quando aumenta a concentra
ção de matéria orgânica, a cor torna-se mais escura, aproximan-
clo-se do preto. As principais estruturas sedimentares são a ma-

c1ça, a laminação, em geral, fina e as bioturbações, gu€ muitas
vezes chegam a destruir quase que compl-etamente a laminação, con

ferindo à rocha um aspecto mosqueado. O conteúdo fossilífero, já
mencionado, é rj-co, dj-versificado e caracteristicamente continen
tal. As maiores e mais típicas exposições desta fácies podem

ser vistas no bairro Estiva em Taubaté, onde se encontram as mi-
nerações de bentonita "Argila Menegaldo" (desativada) e "Argila
virgílio" (seção colunar sCN-5), e no bairro Padre Eterno em Tre
membé, onde se acha a mineração de bentonita da Fazerda Santa Fé.

A fácies turbidítica merece destaque espe-
cial, já que está sendo reconhecida pela primeira vez na Bacia
cle Taubaté. Deve ser entendida como uma fácies depositada por
correntes de turbidez, ou seja, correntes de densidade produzi-
das pela suspensão de sedimentos na água, tornando-a mais densa

do que o meio envolvente com a mesma temperatura ou salinidade
(MEDEfROS, SCHALLER & FRIEDMAN, 19711. Esta fácies foi identifi
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cada num afloramento existente no km 12rg da rodovia SP-123 (se-
ção colunar SCN-3), onde pode ser vista uma seqüência de Bouma

completa Ta-e: a-intervalo gradacionaJ-, b-inten¡alo inferior de

laminações paralelas, c-intervalo de laminações onduJ-adas, d-in-
tervalo superior de laminações paralelas, e-intervalo pelítico
(roto 8). AIém dessa seqüência completa, ocorrem mais duas se-
qüências de Bouma incompletas, indicando a superposição de, pe-
lo menos, três ciclos distintos. Apenas mais um afloramento, si
tuado na estrada Guaratinguetá - colônia Piagui (seção corunar
SCN-B), parece mostrar novamente a fácies turbidítica, com duas
seqüênci-as de Bouma incompletas, associada a depósitos origina-
dos por escorregamentos, gu€ serão discutidos a seguir.

Os depósitos supracltados são constituídos
de siltitos argilosos, verdes, contendo pequenas camadas deforma
das de arenito, diques de arenito irregurares e contorcidos, e

Ientes de extremidades lobadas de arenito com estratificações
cruzadas e gradações. Estes corpos de arenito que aparecem imer
sos nos slltitos são aqui interpretados como resultado de escor-
regamentos sub-aquosos, gerados por condições de instabilidade
no lago. Fenômenos de fluidização dos arenitos originaram os di
ques, gü€ ocorrem contorcidos devido ã compactação posterior.
Estes depósitos foram observados em dois afl-oramentos cla Estrada
Guaratinguetá - Colônia Piagui, 1,5 km e 0,3 km antes daquela
l-ocalidade.

O reconhecimento da fácies turbidÍtica no
Sistema Lacustre Tremembé vem modificar sobremaneira a interpre-
tação das ditas intercalações arenosas nos sedimentos da Forma-
ção Tremembé gu€, segundo HASUr & poNçANo (1978), seriam de ori
gem fluvial e resultantes da passagem gradativa de predominância
de condições lacustrinas a predominância de condições fluviais.
As camadas de sedimentos arenosos, gu€ aparecem intercaladas em

vários níveis do pacote sedimentar petítico atravessado pelo fu-
ro 42 do Conselho Nacional do PetróIeo, estudado em detalhe por
SUGUIO (1969), são aqui interpretadas também como fácies turbidí
ticas lacustres.
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CAPITULO V

ANALISES GRANULOMETRICAS

5.1, FINALIDADES E MÉTODo

Essas análises objeti-varam principal_mente a

classificação textural e a caracterlzaÇão granulométrica dos sedi
mentos da bacia. Os prováveis processos de transporte e de deposi
ção também foram estudados a partir dos resultados de anáIises
granulométricas.

Foram estudadas, além das amostras da auto-
râ, setenta e oito amostras coletadas por SUGUIO (1969) quando
da realização da sua tese de doutoramento (tabela Z). Um rápido
exame das Tabelas 1 e 2 mostra que a amostragem realizada pela
autora teve o intuito de completar a amostragem anterior de SU-
GUIO (op citl.

fnicialmente, âs amostras, secas previamen-
te em estufa, foram quarteadas para se chegar a porções adequa-
das, conforme a litologia, sendo cerca de 50 gramas para os mate
riais argilosos e sílticos e 100 gramas para os materiais areno-
sos e conglomeráticos. A seguir, procedeu-se a desagregação das
amostras, manualmente ou com auxílio de um martelo de borracha.

Após o quarteamento e a desagregação, as a-
mostras foram colocadas em suspensão e homogeneizadas por meio
de agitador rotativo, utilizando-se pirofosfato de sódio
(NaqP zOz . 10 HzO) como def loculante.

o método seguido nas aná1ises granulométri-
cas foi o do peneiramento para as partículas entre 4,000 e



SEçAC COLUNAR

SC-1

SC-3A

IABELA 2 - LOCALIZAÇÃO DAS

SC-4

sc-6

SC-7

SC-9

SC-1 1

SC-12

sc-16

Rodovia Presidente Dutra, km 187,1
margem djreita, rumo Rjo de Janeiro

E.F.C.B., Vjaduto dos Remédios (km
177,6 da Rodovia Presidente Dutra)
margem esquerda, rumo Rio de Janeìro

Rodovia Pres'idente Dutra, kn 115,2
margem èsquerda, rumo Rio de Janejro

Rodov'ia Presidente Dutra , kn 173,2
margem esquerda, rrlmo Rio de Janeìro

Rodovia Presidente Dutra, kn 172,3
margem esquerda, rumo Rio de Janejro

Rodovia Presidente Dutra, km 168,7
margem esquerda, rumo Rio de Janeiro

Rodovìa Presidente Dutra, kn 123,2
margem esquerda, rumo Rio de Janeiro

Rodovia Pres'idente Dutra, km 136,2
margem esquerda, rumo Rio de Janejro

Rodovia Presidente Dutra, kn 121,5
margem dire'ita, rumo Rjo de Janejro

LOCALI ZAÇÃO

AMOSTRAS COLETADAS POR SUGUIO (1969)

Ai'1OSTRA FORI4AÇÃO

J-6 a J-8

J-20 a J-26

J-31 a J-36

J-41 a J-43

caçapav a

Caçapava

J-44 a J-50

J-54 a J-60

T - 9 a T-15

T-17 a T-?4

T-40 a T-46

Caçapava

Caçapava

Caçapava

Caça pav a

C aÇapava

C açapav a

Caçapava

I

\J
P
I
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SC-17

SC-18

SC-19

SC -20

SC-2 1

PONTO

ST-18

Estrada Taubaté_Iabuão , à Z,Z km da saí_
da 109 da Rodovia presidente Dutra
margem direita, rumo Tabuão

E.F.C.B., km 333,0

Rodovj a presj dente Dutra, km 1 03,0
margem esquerda, rumo Rjo de Janeiro

Guaratinggq!ã, bajrro Nova Guarã, prõxi
mo ao Estadio Mun j c.ipaì

Rodovia presidente Dutra, 1 km apõs a
entrada pana Guarat.inguetã
margem djreita, rumo Rio de Janeiro

Estrada Guarat.inguetã_Colôn.ia pìagui,
5,5 [<rn após a ponte vel ha sobre o-R.io
Paraiba em Guarati nEuetã

tstrada Guarati nguetã_Colônia piaguì _

Lorena, 2,6 km apõs o cruzamento ña
Col oni a Pi agui

A localização estratigrárica exata das amostras pode ser vista
1:^gyì ìometragens aqui citadas para a Rodovia presidente Dutra( reovJ, com base em tabela fornecida pelo Departamento Nacional

LCCAL I ZAÇAO

TABTLA 2 - concl usão

ST-19

0BS.: 1-
¿-

AMOSTRA

T-51 a T-53, Caçapava
T-55 a T-57

G-B a G-10 Contato Trenrembé-
Al uvi ões Antì gos?

G-12 a G-15 Caçapava

G-17 , Caçapava
G-20 a G-23

G-28, G-30 Cacapava
e G-31

FORMAçAO

G-24 Tremembõ

G-27 Tremembé
(?)

em SUGUI0 (1969).
fo ranr atua I i zadas a part'i r das de SUGUI C

de Estradas de Rodagem. I

!
N)

I
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0,062 mm de diâmetro, enquanto que aquelas entre 0r062 e 0,004
mnì foram dimensionadas por pipetagem, processo baseado na rei de
sroKES (1851, in sucuro, 19731. o valor 0,062 mm, rimite entre
os dois processos, corresponde ao diâmetro inferior da arej_a mui
to fina na classificação de I¡TENTWORTH (19221 e está próximo ao
rimite de aplicabilidade da 1ei de stokes. os seixos maiores
clue 4,000 mm foram todos enquadrados numa única classe, o mesmo
acontecendo para as partículas menores que 0r004 mm de diâmetro.

Na fase de peneiramento utilizou_se uma ba_
teria de. peneiras com aberturas de 4,000 i 2,830; 2,000; I ,410;
.l 

,000 ì 0,707 ¡ 0,500; 0,354¡ 0,250¡ 0,177 i 0,125¡ 0,088 e
0,062 mm e a escala granulométrica adotada foi a de tvENTWoRTH
(o!) cítl. Detarhes sobre o processo de pipetagem podem ser en_
contrados em SUGUIO (1973).

5,2, CARAcTERIZAÇÃo TEXTURAL DOS SEDIMENToS

5.2. 1. PARAMETROS ESTATÍSTTCOS DAS DTSTRTBUTçÕES

Os parâmetros estatísticos foram calculados
utilizando-se as fórmulas propostas por FOLK & WARD (1957). os
cálculos foram efetuados no computador HEWLETT PACKARD gB25 B do
rnstituto de Geociências da uNESp, campus de Rio claro, a partir
de programa desenvolvido pelo Prof. Dr. paulo MiIton Barbosa Lan
dim, em linguagem BASfC.

Os dados usados neste programa são o peso i
niciaÌ da amostra e os pesos de cada fração granuJ_ométrica, ob_
tendo-se então: as porcentagens de cada cl-asse granulométrica;
as porcentagens acurnuladas; os percenti s (ø5 , ø16, ø2s, ø50, Ø75 ,

ø84 e Ø9s¡ interpolados em curva acumulativa sobre paper de pro-
babilidade aritmética; os parâmetros estatísticos de FoLK &

ivARD (op citl para distribuição total (intervalos areia, silte e
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argila) e, se necessário, para distribuição areia. Pode-se ob-
ter aínda. a partir deste programa, as coordenadas do diagrama
de SAHU (19641 , calculadas a partir dos parâmetros estatÍsticos
de FOLK & WARD (op cítl para a distribuição areia.

Os resultados dos parâmetros estatísticos
(diâmetro médio, desvio padrão, assimetria e curtose) para as
distribuições total e areia encontram-se na Tabel-a 3. Os paråme
tros para a distribuição areia foram calculados para amostras
com mais de 358 de areia. Esta ci-fra foi escolhida arbitraria-
mente, objetivando enquadrar o maior número de amostras possível
nestes cál-cu1os.

5.2.2. ANÁ,LrsE DE FREOÜÊNCrA Dos pARÂ.¡.4ETRos ESTATÍ sTrcos

A análise de freqüência dos parâmetros de
FOLK & WARD (op ctt) foí efetuada no j-ntuito de se verificar o
comportamento conjunto desses parâmetros nas fácles de legues a-
luviaís, f l-uviais e turbidÍticas (Tabela 4).

5.2.2.1. Fácies de leques atuvÍais

São sedimentos heterogêneos do ponto de vis
ta granulométrico, varÍando de areia fina até sil-te muito flno,
com leve predominância de silte grosso (353) e areia muÍto fina
(252). A seleção varÍa de muito pobre (80e) a pobre (20?), com
assimetria predomi nantemente muÍto posÍtiva (85?), ou seja, com

seleção mais pobre para o lado dos clásticos finos, As curvas
variam desde muito platÌcúrticas até extremamente l-eptocúrticas,
com freqüências progre s s ivamente decrescentes do prÍmeiro ao úl-
timo tipo .

Considerando-se apenas a distribuição areia
das amostras, verifica-se que predominam as areias finas (38,9å)
e médias (33,39 ) , moderadamente sefecionadas (61 ,1Zl . A melho-
ria de seleção na distribuição areia en relação à clj-stribuìção
total já era esperada, devido à eJ-iminação das frações silte e

-J



TABELA 3 - RTSULTADOS DOS PARÂ¡,IETROS TSTATÍSTICOS DE FOLK & WARD (1957)
PARA AS DISTRIBUIçÕTS TOTAL E ARE]A DAS AI,IOSTRAS DA BACIA DE IAUBATE

Amos t ra
nq

BT - 't 5,192
BI - 2 6,870
BT - 3 4,242
BT - 4 4,737
BT - 5 3,921
BT - 6 2,461
BT -7 3,087
BT - B 3,467
BT - 9 2,630
BT-10 2,451
BT-'t 1 3,681
81-12 4,128
BT-13 4,278
Br-14 4,239
BT- 16 4,075
BT-17 3,756
BT-18 4, s83
BT-19 5,217
BT-20 4,725
BT -21 3 ,297gT-22 7,066
BT-23 4,169

->81-24 2 ,465
-':- BT -25 3 ,886
''-- Br -26 6 ,309
^, Br -27 4,496

Diãmetro D-iâmetro Desvio Assime Diâmetro Diâmetro Desvio
rnédìo(Ø) médio(mm) padrão tria- Lur¡ose 

'aJiãiôi '?¿iäj"l piå.a.

DISTRIBUIÇÃC TOTAL

0,027 2,246
0,009 2,356
0,053 1,872
0,037 2,747
0,066 2,508
0,182 1 ,4090,118 3,351
0,090 3,336
0,162 2,239
0,183 2,397
0,078 3,1 16
0,057 3,117
0,052 2,346
0,053 2,258
0,059 2,285
0,074 2,?82
0,042 1,996
0,a27 ?,390
0,038 2,856
0,102 2,744
0,007 1 ,8570,056 2,521
0,181 3,312
0,068 2,881
0,013 2,696
0,044 2,771

0,598 0,530 3,305 0,101
-0,7 16 1,375 1,870 0,2740,620 1,344 3,t10 0,1160,456 0,535 2,520 0,1740,619 0,839 ?,293 0,2a4
0,538 3,684 2,183 0,220
0,725 0,763 0 ,821 0,5660,553 0,879 1,30? 0,4060,553 1,948 1,649 0,319
0,728 2,756 't ,190 0,4380,540 0,964 1,684 0,311
0,464 0,553 1 ,917 0 ,2650,665 0,724 2,661 0,158
0 ,594 0 ,908 2,7 45 0 , 1 490,578 0,855 ?,538 0,172
0,472 l,oB1 ?,424 0,186
0,s59 1,0?3 3,214 0,1080,369 0,555 3,021 0,123
0,215 0,530 2,24A 0,212
0,852 0,837 1,404 0,378

-0,688 0,619
0,376 0,856 2,515 0,.t68
0,692 1,550 0,482 0,716
0,687 1,020 1,872 0,273
-0,743 0,552
0,403 0,897 2,639 0,161

DISTRIBUIÇÃO AREIA

0,430 -0,061 1,045
1 ,37 4 -0 ,07 2 0 ,789
0,512 -0,122 1 ,0070,847 -0,068 0,938
0,734 0,071 0,995
0,483 -0,065 1,249
0,892 0,283 'l ,0961,168 0,084 û,898
0,881 -0,084 1,194
0,606 0,036 1,183
1 ,114 -0,060 0,987
1,130 -0,115 0,953
0,585 0,103 0,977
0,638 0,033 0,885
0,669 0,218 0,937
0,866 -0,078 0,895
0 ,57 6 -0 ,246 0 , 978
0,590 -0,117 C ,9s10,999 0,31'l 0,6s8
0,484 0,3?4 1 ,604

Ass ì me

tr"ì a
Curtose

0 ,952 -0 ,117 0 ,693
1 ,036 0,2?7 1 ,0230,671 -0,106 0,963

1,078 -0,331 1,153



Amostra Di âmetro Diâmetro Desvio
ng médì o (ø ) médio(nm) padrão

Br -29 3,424 0,093 2,534
BT-30 5,586 0,021 2,358
BT-31 3,433 0,093 3,442
BT-32 3,509 0,088 3,328
BT-33 ?,876 0,136 3,645
BT-34 3,729 0,075 3,171
BT-35 4,878 0,034 3,225
8T-36 3,862 0,069 2,772
BT-37 3,325 0,100 3,243
BT-38 4,313 0,050 2,497
BT-39 ?,270 0,207 3,386
BT-41 3,006 0,1?4 3,573
Br-42 4,314 0,050 3,241
Bï-43 2,731 0,'151 3,612
BT-44 2,807 0,143 2,984
BT-45 3,010 0,124 2,927
BT-46 4.326 0,050 1,798
BI -47 5,432 0,023 2,390
BT-48 3,328 0,100 3,716
BT-49 4,7 43 0,037 2,713
BT-53 3,646 0,080 3,351
BT-54 5,964 0,016 2,819
BT-55 2,886 0,135 3,707
8T-56 4,501 0,044 2,923
BT-57 4,3s7 0,049 3,019
BT-58 2,784 0,'145 3,830
BT-59 4,590 0,04? 2,988
BT-60 4,499 0,044 ?,910

._ 8T-61 1,449 0,366 1,561

DISTRIBUIÇÃO TOTAL

IABTLA 3 - conti nuação

Assìme
trìa-

DISTRIBU]çÃO AREIA

currose :ååi:t;î ,?'o1îi'åi B::xå: 
o;:ìïe currose

0,227 1 ,489 ?,106 0,232
0,180 0,s61 3,090 0,111
0,543 0,531 0,828 0,563
0,584 0,707 1 ,305 0,405
0,707 0,780 0,353 0,783
0 ,684 0 ,548 1 ,282 0 ,411-0,049 0,523 1 ,659 0,317
0,813 't ,335 1,91 5 0,265
0,654 1 ,383 1 ,102 0,466
0,558 1 ,569 ?,767 0,147
0,743 2,230 0,121 0,920
0,682 0,691 0,584 0,667
0,294 0,537 1 ,806 0,286
0,708 1,017 0,225 0,856
0,534 1,121 '1 ,343 0,394
0,501 1 ,348 1 ,842 0,279
0 ,46't 1 ,008 2 ,440 0 , '1 84
0,287 0,520 3,084 0 ,1 18
0,433 0 ,525 0,836 0,560
0,s48 0,495 2,561 0,'169
0,465 0,740 1,713 0,305

-0,611 0,477 2,364 0,194
0,712 0,487 0,160 0,895
2 ,477 0 ,484 2 ,1 45 0 ,2260,406 0,544 1,983 0,253
0,612 0,543 0 ,265 0 ,83?0,263 0,576 2,167 0,223
0,443 0,5'19 2,?76 0,206

-0,03'1 1,796 1 ,340 0,395

1 ,256 -0,087 0,821
0,65? -0,420 ?,156
1 ,157 0,357 1 ,174
1 ,098 -0,225 1 ,199
1 ,005 0,166 1 ,220
0,772 -0,520 1 ,263
1 ,506 0,243 1 ,202
0,577 0,267 1 ,6360,933 0,059 1 ,135
0,672 -0,576 0,653
0 ,883 0 ,071 1 ,254
't ,09s 0,228 1 ,175
1 ,259 -0,009 0,733
ÎJ,920 0,C35 1,106
1 ,388 0,333 0,980
1 ,486 0,041 0,98'1
0,900 -0,085 0,767
0 ,543 -0 , 1 81 1 ,1311,517 0,009 0,940
0,667 0,079 0,653
1 ,461 -0 ,064 0 ,944
1 ,002 0,332 '1 ,0280,856 0,047 1,092
0,834 0,366 1 ,265
1,112 0,058 0,842
1,286 0,173 0,991
1 ,232 0,147 1 ,124
0,938 0,127 0,768
1 ,161 -0 ,289 1 ,188



DrsTRrBUlÇÃ0 l0rAL

Amostra Diâmetro Diãmetro Desvio Assime
nQ mé¿io(ø) médio(mm) Padrão tria- t'"tot"

' 'Br -62
-BT-63

... BT-64
:, BT-65

BT-66
BT-67
BT-68
BT-69
BT-70
BT-71
BT -72
BT-73
BT-74
BT-75
BT -76
BT -77
BT-78
BT-79
8T -80
BT-81
J-6
J -7
10

J -20
J-¿ I

J-22
J-23
¿-24
J -25

6,729
5,200
t,þot
4,7 09
4,515
4,224
4,217
2,359
2,156
4,890
4,237
4,531
3,912
4,?31
3 ,387
5,102
4,538
4,67 8
4,324
5,017
8,231
1 ,651
2,771
5,168
5,223
¿,Jt)
4,942
2,918
I )2-7

TABELA 3 - conti nuacão

0 ,009 2 ,101
0,027 2,143
0,316 1,011
0,038 1 ,895
0,044 1,9C5
0,054 1,197
0 ,054 2 ,035
0,19s 2,?99
0,224 2,117
0,034 1,585
0,053 ?,687
0,043 2,636
0,066 2,566
0,053 2,862
0,096 1,959
0,029 2,473
0,043 2,678
0,039 1 ,461
0,050 2,?75
0,031 1 ,667
0,003 0,395
c,319 2,108
û,147 3,085
0,028 2,962
0,027 1 ,985
0,201 ?,882
0,û33 2,34s
0,132 3,454
0,425 3,060

-0,551 0,726
0,620 1,480

-0,060 2,621
0,61 1 't ,118
0,613 I,359
0,612 1 ,840
0,407 '1 ,591
0,414 1,022
0,419 1 ,290
0,398 1 ,262
0,67? 0,67 1

0,626 0,598
0,693 0,870
0,643 0,517
0,164 1 ,2720,i44 1,170
0 ,273 0,717
0,527 1,459
0,336 0,928
0 ,369 1 ,355
-0,321 2,87?
0,278 1,748
0 ,253 0 ,834

-0,4û0 0,514
0 ,572 0 ,968
0,782 2,315
0 ,424 0 ,507
0,616 1 ,637

-0,532 0,590

DISTRIBU]ÇÃO AREIA

Di âmetro Diãmetro Desvio Assime
medio(Ø) médio(mm) Padrão tni a- LurLose

3,280 0,103
1,611 0,327
3,385 0,096
3,319 0,100
3,011 0,'t 19
3,168 0,111
1 ,411 0,376
1 ,477 0,359

2,459 0,182
2,578 0,167
2,384 0,192
2,141 0,2?1
2,589 0,166

2,393 0,190
3 ,567 0 ,084
3,072 0,'1 19

1,37? 0,386
1 ,421 0,373
1,649 0,319

0,540 0,688
2,898 0,134
0,622 0,650
1 ,823 0,283

0,730
0,965
0,442
0 ,483
0,617
c,745
1 ,164
1,097

0,825
0,749
0,905
0,693
1 ,058

0 ,983
0,47?
0 ,848

1 ,147
1,429
1,082

0 ,686
0,603
0,859
1 ,292

-0,726 2,684
-0,1 t 5 2,898
-0,102 1 ,312
-0,137 2,151
-0,424 2,016
-0 ,553 0 ,715
-0,141 1,221
-0,147 1 ,364

0,492 t,746
-0,206 1 ,26s
0,439 0,943
0,043 1 ,042

-0,244 0,909

a,262 0,94E
-0,517 1 ,930
-0,642 0,569

-0,010 1,023
-0,059 0,837
0,219 0,909

0,256 1 ,35 r

-0,131 0,764
û,081 1 ,122

-0,186 0,8'18
I
!\¡

I



Amos tra
nQ

J-?6
.J-J I

J-32
J-33
J -34
J -35
J-36
J-41
J-42
J-43
¿-44
J -45
J-46
J-47
J -48
J -49
J -50
J-54'r ÉE

J-56
1 E1

J -58
J-59
J-60
TO

T-'10
T-11
T -12
l- tJ

Di âmetro
médio(Ø)

DlSTRIBUIÇÃO TOTAL

Dì âmetro Desvio Assìme .,,.r^..
médio(mm) Padrão trit uur L\rJv

3,187
2,984
7 ,486
4,901
4,870
2,789
4,330
8,201
4,692
4,786
6,209
3 ,084
6,427
7 ,957
3,404
5,704
3,431
5,089
1 ,677
3 ,862
8,0 73
1,750
7 ,863
2,617
7 ,911
3,901
4,447
7 ,992
3,958

IABELA 3 - contì nuação

0,110 3,170
0,126 2,649
0,006 1,428
0,034 2,326
0,034 2,255
0,145 3,580
0,050 3,133
c,003 0,s 18
0,039 2,203
0,c36 ?,236
0,014 2,650
0,'t 18 3,226
0,012 2,34?
0,004 0,597
0,095 3,145
0,019 2,122
0,093 3,062
0,029 2,317
0,313 1,655
0,069 1 ,6870,004 0,36s
0,297 2,180
0,004 0,794
0,163 3,586
0,004 0 ,730
0 ,067 2,724
0,046 2,394
0,004 0 ,738
0 ,064 2 ,630

0,755 1,598
0,412 1 ,244

-0,836 2,955
0,453 0,513
0,508 0,601
0,637 1 ,404
0,093 0,s15

-0,399 3,815
0,621 0,639
0,534 0,600

-0,899 0,660
0,617 1 ,132

-0,848 0,941
-0,601 2,128
0,638 1,860

-0,014 0,528
0,707 2,366
0,335 0,507
0,445 2,544
0,591 2,168

-0,368 1 ,564
0,515 2,614

-0,696 ?,455
0,736 0,650

-0,692 3,786
0,744 1 ,141
0,743 0,599

-0,678 4,400
0,792 1 ,095

D]STR]BU]ÇÃC AREIA

Diãmetro Dì âmetro Desvio Assime
médjo(Ø) médio(nrn) pa¿rão tria- Lurf,ose

1,147 0,45?
1 ,699 0,308

2,909 0,133
2,992 0,126
0,521 0,697
't ,58'1 0,334

2,963 0,128
2,992 0,126

0,975 0,509

I,318 0,401

1 ,273 0,414
2,928 0,131
1,423 0,373
3,017 0,1?4

1,001 0,498

0,179 0,883

1 ,903 0 ,267
2,625 0,162

1 ,989 0,252

0 ,946
1 ,175

0,627
0 ,549
0,949
1,256

0,474
0,537

0 ,966

0 ,889

0,692
0 ,588
0,715
0 ,496

0,786

0,91'l

0,568
0,450

0 ,484

0,350 1,135
-0,023 0,895

-0,209 0,909
-0,212 0,827
0,058 1 ,020
0,131 0,782

0,092 0,805
-0,165 0,726

0,047 1 ,008

-0,033 0,907

-0,1 10 1 ,087
-0,137 0,766
0,044 0,947
-0,128 0,794

-0,108 0,965

0,242 1,496

0,041 1,164
0,082 1 ,152

0,184 1,241
I{

co
I



Amostra Di âmetro
nQ m6dio(Ø)

T-14
T-15
r -17
T-'t8
T- 19
T -20
T -21
T -?2
T -23
T -24
T-40
T-41
T -42
T-43
T -44
T-45
T-46
r-5 1

T -52
T-53
T trf
I -JJ

T-56
r -57
^o\f-o
G-9
G- 10

b-t¿
G- 13
G-14

DISTRIBUIÇÃO TOIAL

Diâmetro Desvio Ass'ime

'ã¿ìòl"l Þ;ã;å; ;;ì;= curtose

7 ,585
2,760
6,709
3,728
?,776
4,524
7 ,533
5,369
7 ,232
8,299
6 ,391
1,399
2,826
6,368
3,17 1

2,575
4,431
3,962
7 ,827
4,164
4,967
3,372
5 ,430
5,471
2,436
6,801
3,753
2,077
4,134

TABELA 3 - continuaçao

0 ,005
0,148
0,010
0,076
0,146
0 ,044
0,005
0,024
0 ,007
0, 003
0,012
0 ,379
0,141
0,012
0,111
0,168
0,046
0,064
0,004
0 ,056
0,032
0,097
0 ,023
0 ,023
0,185
0,009
0,074
0,237
0 ,057

1,057
2,661
2,151
2,945
3,767
2,?44
1,065
2,015
1,46?
0,232
2 ,300
1,965
3,638
2,572
3,011
2,917
2,932
2 ,358
0 ,802
3,151
2,533
2,197
2,107
3,052
2,197
1,748
3 ,006
2,289
3,048

-0,777 1,133
0,669 1 ,965

-0,890 2,661
0,635 0,659
0,492 0,576
0 ,394 0 ,7 65

-0 ,766 1 ,05 1

0,452 0,514
-0,828 1 ,075
-0,164 1 ,467
-0,793 0,617

0 ,330 2,204
0,577 0,473

-0,902 1 ,124
0,708 1 ,906
0,588 1,663
0,210 0,511
0,625 1 ,179
-0,722 3,976
0,195 0,522
0,163 0,511
0,645 1 ,925
0 ,'184 0 ,617

-0,618 0,633
0,669 1 ,221
-0,627 0 ,917
0,525 0,729
0 ,088 2 ,202
0 ,297 0 ,538

DISTRIBUIçÃO AREIA

Diâmetro Diãmetro Desvio Assime
mé¿io(ø) móoio(mm) padrão tria- Lurfose

1 ,220

1 ,647
0,754
2,775

0,429

0,319
0,593
0, 146

0,776

0,842
1,358
0 ,731

1,160
0,482

1,140
1,046
1 ,B?1
2,452

1,604
2,54?
2 ,180

0 ,057

0 ,053
0,108

-0,168

0 ,448
0,716

0 ,454
0 ,494
0 ,283
0, 183

0,3?9
0,17?
0,2?1

0,928

1 ,026
0,823
1,008

0 ,964
1 ,182

0,752
1,08'l
1 ,051
0,705

1 ,291
0 ,769
0 ,705

-0 ,036
0 ,108

0,064
0,125
0 ,064
0,060

0,038
-0 ,0 09
0,065

,690
,726
,938

0 ,984
0 ,988

0 ,988
0 ,916
0 ,931
0,922

0,845
0,845
1 ,C67

0,310
0 ,302
0,261

.01 4

,084
,.l91

-0 ,069
-0,487
-0,060

4,976
1 ,107
0,817

I\¡
I



Amostra Diâmetro
n9 médi o (Ø )

G- 15

G-17
G-2 0
G-?1
G-2?
G-23
G-24
G-27
G-28
G-30
G-3 1

DISTRIBUIÇÃO TOTAL

D'iâmetro Desvio ts jme Curtose
médi o(mm) Padrão trì a

6,153
3 ,369
4,493
7 ,398
2,924
4,875
3,966
4, 138
3,647
2 ,380
1 ,327

TABELA 3 - conclusao

0 ,014
0,097
0 ,044
0,006
0,132
0 ,034
0,064
0 ,057
0 ,080
0,192
0 ,399

2,682
3,054
2,529
1,295
2,753
3,302
3,091
2,797
3 ,071
3 ,069
0,769

-0,901 0,590
0,250 0,820
0,489 0,592

-0,813 1,163
0,334 1 ,1 31

-0,438 0,525
o ,390 0,768
0,538 0,484
0 ,562 1 ,006
0,404 1 ,169

-0,1 1 3 0,885

Diâmetro D'iâmetro Desv'io
médìo(Ø) mé¿io(nrn) Padrão

DISTRIBUICÃO ARIIA

1 ,643
2,499

1,654
1 ,138
1 ,893
1,969
1 ,606
1 ,241
1,331

0,320
0 ,177

0,318
0 ,454
0,269
0 ,255
0,329
0,423
0 ,397

Assi me

tri a-

-0,031
-0,013

o ,004
0. 175

-0,217
0,141
0 ,008
0 ,152

-0,110

1 ,318
0,727

'l ,337
1 ,245
1,176
0,827
1,061
1 ,324
0 ,765

Curtos e

0,824
0 ,876

0,750
1,081
1,148
1,041
1 ,0'l 3
0,946
0,882

I

æ
O
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TABELA 4 - FRtQÜEncln PoRcENTUAL Dos pnRÂNrrRos rsrRrisrrcos DE FoLK

PARA AS DISTRIBUIçOES TOTAL E AREIA

DiânBtro uédìo (ml
I,000-0,500 (areìa grossa)
0,500-0,250 (areia n€dia)
0,250-0,125 (areia fina)
0,125-0,062 (areia muito fina)
0,062-0,031 (sìlte grosso)
0,031-0,016 (si lte médio)
0,016-0,008 (siìte fino).
0,008-0,004 (silte muito fino)

<0,004 (argiìa)

5eìeção (Desvio Padrão)
.0,35 (muito bem seìecionado)

0,35-0,50 (bem selecionado)
0,50-1,00 (moderad¿mente seìecìonado)
1,00-2,00 (pobrenente selecionado)
2,00-4,00 (muito pobremente seìecionado)

>4,00 (extrem¿¡ìente nal selecionado)

Assimetria
-l,00 - -0,30 (assiretria muito negativa)
-0,30 - -0,,l0 (assinetria negativa)
-0,10 - 0,10 (aproxinødanente simétrica)
0,10 - 0,30 (assjretnia positiva)
0,30 - f,00 (assinetria muito positiva)

Curtose
<0,67 (muito platicúrtica)

0,67-0,90 (pìaticúrtica)
0,90-1,1 1 (nesocúrtica)
1,1 1-1,50 (ìeptocúrtica)
l.5Cr-3,ùù (rnuitc leptocûrtic¿)

'3,00 (extren¿nente leptocúrticð)

Núnrero i¿ anìostrôs

DISTR¡8UIçAO

Fácies de le- Fácies
ques aìuviais fluviais

- 5,0
15,0 18,0
?5,0 24,0
35 ,0 26 ,010,0 r0,0't0,0 5,0
5,0 9,0
- 3,0

- t,0
- 2,0
- 6,0

20,0 il,o
r:,0 r:,0

r0,0 20,0
- 2,0
- ?,0
5,0 16,0

85,0 60,0

30,0 38,0
30,0 t2,0
r5,0 9,c
r0,0 Ì7,0
1 0,Û 20,c
5,0 4,0

20 100

TOTAL

Fác i es
turb ì dít i ca s

16 ,7
8,3

':,0

:

25,0

': 
,o

:
100,0

25,0
16,7
16't'

':.u

t¿

& WARD (r957)

Fácres de ìe-
ques aluviais

5,6
22 2

38,9
,,:,

16.7
6t,l
,:,,

,1 o

50,0
il,1
ll,1

5,6
r6,6
55 ,6
tÞ.Þ
5,6

l8

DISTRISUICÂO ARTIA

Fãcies Fãcies
fìuviai s turbidlticas

17,9
46,2 36,4
?9,5 36,4

:'' 
u 

_'
:_

6,4 9, r

48,7 63,6

':'' u_'

9,0 18,2
15,4 45,4
44,8 9,r
23,1 18,2
7,7 9,1

3,8
25,7 2l ,242,3 r I,2
¿c.\ Jo.c
3.6 18.2
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argila. As distribuições são aproximadamente simétrj-cas em 50e"

das amostras e com assimetria negativa em 27,82 delas. As cur-
vas variam desde muj-to platicúrticas até muito leptocúrticas,com
predominância das mesocúrtiÇas (55,6? ) .

5.2.2.2. Fácies fluviais

O diâmetro médio nestas fácies varia de a-
reia média a argila, evidenciando heterogeneidade granulométri-
cã, com certa predominância de silte grosso (2621 e areia muito
fina (2421. A selecão é muito pobre em 808 das amostras, eu€ a-
presentam assimetria muito positiva (60S), indicando seleção
mais pobre nas frações mais finas. Quanto à curtose, âs curvas
apresentam-se desde muito platicúrticas até extremamente lepto-
cúrticas, com ligeira predominância das muito platicúrticas (3BU ).

Analisando-se somente a distribuição areia,
observa-se que predominam as areias médias (46,221 e finas
(29,521, ora moderadamente selecionadas (48,72)., ora pobremente
selecionadas (44,921 . As distribuições são aproximadamente sime
tricas em 44,82 das amostras e as curvas variam de muito platj--
cúrticas a muito leptocúrt,icas, com certo predomínio das mesocúr
ticas (42,32]. .

5.2.2.3. FácÍes turbidíticas

As amostras pertencentes a estas fácies a-
presentam diâmetro médio variando de areia fina a silte grosso,
sendo este úl-timo predominante (75t). A seleção varia de muito
pobre (75?) a pobre (252) e a assimetria é muito positiva em 100?

das amostras, evidenciando maior espalhamento nas frações mais
finas. Quanto à curtose, âs curvas apresentam-se desde muito
platicúrticas até muito leptocúrticas.

Considerando-se somente a distribuição a-
reia, verifica-se que as areias variam de médias a muito finas,
com freqüências aproximadamente iguais para os três tipos, mode-



radamente selecionadas (63,6?) .

negativa em 45,48 das amostras.
cas a muito leptocúrticas.
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A assimetria é variável, sendo
As curvas variam de platicúrti-

5.2.2. 4. Conclusões gerais

Comparando-se os resultados obtidos para as
fácies supracitadas nota-se a grande heterogeneidade granulométri
ca dos sedimentos dos leques aluviais e fluviais, em contraste
com os turbidíticos, mais homogêneos. Na bacia como um todo pre
dominam os sedimentos finos, mais especificamente, sirte grosso
e areia muito fina.

Os graus de seleção dos sedimentos exibem u

ma marcante homogeneidade em todas as fácies estudadas, atestada
pelo fato de cerca de 809 dos sedimentos de quaisquer das fácies
serem iluito pobremente sel-ecionados e os 202 restantes, pobremen
te serecionados. Apenas uma pequena parcela (9?) dos sedimentos
das fácies fluviais mostram uma melhor seleção. Esta imaturida-
de textural generalizada na bacia é possivelmente devida ao cur-
to transporte sofrido pelos sedimentos, provenientes, em sua maio
rra,das bordas laterais.

A assimetria também se mostra muito homogê-
nea, pois aproxj-madamente 80t dos sedimentos analisados apresen-
tam assimetrÍa muito positiva, indicando seleção mais pobre nas
frações mais f j-nas.

Os val-ores de curtose são bastante variá-
veis em todas as fácies, com rigeira predominância das curvas
muito platicúrticas (cerca de 30? dos sedimentos analisados ), de
onde se conclui que existe mistura de sedimentos finos e grossei
ros em quantidade consideráveI, fato que já foi observado duran-
te as descrições das seções colunares.
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5,3, DIAGRAMA DE SAHU

SAHU (op eitl , utilizando-se dos parâmetros
estatísticos granulométricos de FOLK & WARD (op citl e da anári-
se estatística chamada anáIise discriminatória multivariáveI,
construiu, empiricamente, a partir de características encontra-
das em ambientes atuais, um diagrama que distingue os vários me-
canismos e os ambientes de deposição dos sedimentos. cabe res-
saltar que o autor restringiu-se à distribuição areia devido à

variabilidade das propri-edades das partÍculas mais finas.

Embora cerca de 958 das amostras col_etadas
pela autora e por sucuro (1969) ¡ærtençam à Formação caçapava, de
vendo, portanto, sj-tuar-se no campo dos sedj.mentos f luviais des-
te diagrama, tentou-se verificar possíveis variações da energia
deposicional- em diferentes partes ao longo da bacia. para isso,
foram selecionados e plotados no diagrama de sahu (rigura 20) ca-
Lorze grupos de amostras da Formação caçapava que receberam os
prefixos GJ, GSJ, GC, GT, GP, GG e GL conforme sua localização
nas proximidades das cidades de Jacareí, são José dos campos, câ
çapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, respec
tivamente.

Os resultados obt,idos evidenciam um decrés-
cimo de energia, âo longo do eixo longitudinar da bacia, de Jaca
reÍ para Lorena, ou seja, de slal para NE. Assim, esse decréscimo
de energj-a coincide com o sentido de transporte dos sedimentos
determinado por SUGUIO (1969) através de medidas de estratifica-
ções cruzadas.



ro.

9.

8.

7.

6.

FIGURA 20: Amostros do Formoço:o

GJ. I

GJ- 2
GJ. 5
GJ- 4
G./- 5
GJ- 6
GC- 7
GT. 8
Gt- 9
GSJ - rO
GG.I I

GG.I2
GP.I5
GL -I4

6 omoslros
5 omostros
5 omosfros

lO omostros
I I omostros
I I omosfros
3 omostros
4 omostros
7 omostros
8 omostros
4 omoslros
3 omosiros
3 omoslros
4 omostros

Ccçopovo ptofodos no dtogromo c,e

t.

.9
.8

-.7
FLUVlAL

SAHU (t954'

G.J-4
' o G.J-5

GJ-2
' . G.l-5. G.r- I

ruR8/.oEz

Gc- 7
a

'Gs..,- to

. G.r-6 ¡ GT_g

Stxo )

=-'s(ó,'l5lMzl

,/î'

GP.I3
aa

GG-I2

Stx6t.Stu¿t'S¡¿e¡:Oesvío podrÚoøs volores de curfose,diometro me'dio e voriôncios desse

Me'dio dos voriõncios de um conjunfo de n

GT- 9

\
o
z
B
cÉ

sô

.o4 .o5 .06 07 .æ þb l

FLWlAL

ì.¡
t¡Jo
-)
J
t¡-
r!o

.2
omosfros, n > 2

îï:i::Hi --Ç

MAR RASO

.6.7.8.9t. 2

mesmo conjunfo de omostros



-86-

CAPITULO VI

I']ODELO DE EVOLUCÃO TECTONO-SED I MENTAR

A evolução da Bacia de Taubaté, no contexto
regional-, está dj-retamente relacionada com a evolução cla Bacia
de Santos (ALMEIDA, 19761. Neste quadro amplo, a Bacia de Tauba
te faz parte do sistema de fossas tectônicas (rifts) da Serra do
Ivlar, que evoluiu, a partir do Oligoceno, pela subsidência da Ba-
cia de Santos e levantamento da região costeira emersa adjacen-
te.

Os cinco sistemas deposicionais identifica-
dos nesta bacia definem um modelo de sedimentação estritamente
continental, com fácies lacustres e fluviais, por sua vez, asso-
ciadas a fácies de leques al-uviais. Durante a evolução da ba-
cia, os sistemas deposicionais controlados, principalmente, pela
tectônica, assumiram import.âncias variáveis, a intervalos de tem
po distintos, caracterizando três fases contínuas de desenvolvi-
mento da sedimentação: uma fase inicÍal predominantemente lacus
trina, uma fase transicional e uma fase final predominantement.c
fluvial.

A primeira fase tem inÍcio no Terciário lrrfc
rior, €ñ época não posterior ao Oligoceno, com subsidência len-
tâ, sincrônica å sedimentação, criando-se condições fisiográfi-
cas favoráveis ã deposição de sedimentos lacustres, essencialmen
te petíticos. Por vezes, ocorrÍam pulsações tectônicas mais in-
tensas, responsáveis pela formação' de leques aluviais e deposi-
ção de turbiditos lacustres, relacionados à Serra da Mantiqueira
em ascenção. I'la sondagem 42 do CNP, SUGUIO (1969) clescreveu g

intercalações arenosas nos 2O0 m de sedimentos do Lago Tremembé,
(lue são aqui interpretadas também como depósitos turbidíticos as
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sociados a pulsos tectônicos distintos, sincrônicos à sedimenta-
ção.

A fase transicional tem lugar desde a cessa-
ção da subsidência do Lago Tremembé, com migração da atividade
tectônica para NE e SW, isto é, para os doj-s extremos deste lago
alongado (HASUI & PONçANO, 19781 , e implantação, na borda sudoes
te da bacia, do Sistema Fluvial Entrelaçado (braided) Jacareí, cor
respondente ao primitivo RÍo ParaÍba do Sul. Enquanto isso, de-
senvolveram-se diversos sistemas entrelaçados (braided) secundá-
rios associados a leques aluviais coalescentes nas bordas norte
(principaimente) e sul da bacÍa.

A fase final de sedimentação pode ter começa
do no Oligoceno Superior ou no Mioceno, com o assoreamento do La
go Tremembé e implantação do Sj-stema Fluvial Meandrante Caçapa-
vâ, com sentido geral SW-NE conforme mostram as medidas de es-
tratificações cruzadas (SUGUIO, 19691 e os resultados granulomé-
tricos discutidos no capÍtulo precedente.

A atividade tectônÍca persistiu por muito
tempo após a deposição dos últimos sedimentos fluviaj-s, como a-
testam as falhas que afetam a Formação Caçapava e também os colú
vios superpostos.
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CAPITULO VI I

CONCLUSõES

A, Fica mais uma vez patenteada a inequÍvoca
origem tectônica da Bacia de Taubaté, refletida nas relações mú-

tuas entre as características textural e mineralógica do seu pre
enchimento sedimentar sintectônico e o embasamento pré - cambria-
no.

B, Segundo HASUI et aL. (1978) e HASUI & PON

çANO (19781 , as bordas escarpadas que margeiam o Graben do paraí
ba resultam de um sistema de pequehas falhas normais, subparale-
las, algumas das quais reativaçõesl"orn rejeitos normais de anti-
gas falhas transcorrentes do Pré-cambrj-ano. A1ém disto, estes
estudos mostraram também que o graben ê assimétrico, com subsi-
dência mais acentuada junto ã Serra da }lantiquej-ra (borda norte
da Bacia de Taubaté), fato já observado por SUGUIO (19691 , e com

pJ-exo, com três altos estruturais transversais.

C, Pelas características descritas nos capí-
tul-os precedentes, torna-se evidente que todo o preenchimento se

dimentar da bacia foi influenciado pelo tectonismo, que prosse-
guiu muito tempo após a sedimentação, achando-se não só as últi-
mas camadas como também o colúvio afetados por falhas normais.

I

D, A extremidade sudoeste da bacia parece
ter sofrido um levantamento pós-deposicional, fato já sugerido
por SUGUIO (1969), evidenciado por mudanças no contorno da ba-
cia, no cenário geomorfológico, no padrão de drenagem e nas ca-
racterísticas dos sedimentos, conforme foi discutido no Capítu-
Io III. Assi¡n, os sedÍmentos expostos na região de Jacareí de-
vem representar a porção basal da Formação Caçapava, depositada
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na época em gue cessou a subsidência do Lago Tremembé e teve iní
cio a sedimentação fluvial-.

E, Durante a realização dos trabalhos de cam

po foram identifÍcados, e pela primeira vez descritos, os al-u-
viões antigos do Rio ParaÍba do SuI, provavelmente correlacioná-
veis, em termos 1ito1ógÍcos e em idade, aos aluviões antigos dos
Rlos Pinheiros e Tietê, reconhecidos e estudados pela primeira
vez por SUGUIO & TAKAHASHI (1970), , hoje denominados formalmente
de Formação Itaquaquecetuba por COIMBRA ¿ú aL. (1983).

F, Foram reconhecÍdos cinco sistemas deposi-
cionais na Bacia de Taubaté, a partir de estudos de aflorarnen-
tos: Sistema Leque Aluvial Jacareí, Sistema FIuviaI Entrelaçado
(braided) Jacareí, Sistema Fluvial Meandrante Caçapava, Sistema
Leque Aluvial Quiririm e Slstema Lacustre Tremembé.

A aplicação do conceito de sistemas depo-
sicionais ao estudo desses depósitos permitiu uma melhor compre-
ensão do preenchimento sedimentar da bacia e a elaboração de um

modelo de evolução tectono-sedimentar.

AIém disso, durante a anáIise do Sistema
Lacustre Tremembé foram pela primeira vez identificadas e descri
tas fácies turbidíticas lacustres, que vêm esclarecer o signifi-
cado real das freqüentes intercalações arenosas no espesso paco-
te pelÍtico da Formação Tremembé.

G, As análises granulométricas dos sedimen-
tos das fácies dos leques aluviais, fluviais e turbidíticas mos-
traram uma forte homogeneidade nas características texturais, a-
testada por uma Ímaturidade generalizada, possivelmente, devida
ao curto transporte sofrido pelos sedimentos provenientes em

sua maioria das bordas laterais. As amostras das fácies flu-
viais plotadas no diagrama de SAHU (1964) evidenciaram um decrés
cimo de energia ao longo do eixo longitudinal da bacia, de SW

para NE, confirmando o transporte dos sedimentos neste sentido,
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conforme sugeriram os dados de estratificações cruzadas de SU-

GUIO (1969).

H, O ambiente climático durante a de¡rosição
do Sistema Lacustre Tremembé foi recentemente definido por LIMA

et aL, (1983) através de estuclos palinológicos, resultando em

muito frio e seco, portanto diferente do atual-, eu€ é quente e ú

mido, e compatÍvel com a presença de montmorillonita na Formação

Tremembé. No caso do Sistema FluviaI Meandrante Caçapava o c1i-
ma ainda não foi definido, mas também deve ter sido diferente do

atual, conforme enfatizou SUGUIO (1969). Fica a esperanÇa de

guê, contrariamente ao que ocorreu com as amostras de superfí-
cie, as de subsuperfÍcie sejam férteis em palinomorfos, o que vi
ria subsidiar as informações não somente sobre o paleoclima mas

também sobre a sua idade.

I, A subdivisão da Bacia de Taubaté nas For-
mações Tremembé e Caçapava é acei-tável, embora se possa aventar
a hipótese da definição de uma nova unidade litoestratigráfica
talvez Formação JacareÍ, para representar os sistemas de leques
aluviais presentes em todo o pacote sedimentar da bacia.
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