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ABSTRACT

This thesis investigates the tectonic evolution of the Guanabara Graben (SE Brazil)

from the analysis of paleostress fields that controls the deformation of the sedimentary

sequences ofthe São José do Itabo¡aí and Macacu Basins as well as ofthe igneous alkaline

bodies and dikes, which precede and, locally, follow the graben formation. This analysis is

focused on the geometry and kinematics of the brittle structures. Fufthermo¡e, the

paleogeography of the Guanabara Graben is chalacterized from a tectonic-sedimentary

study of the Macacu Formation, with ernphasis on the facies varìation and depositional

environments.

Four events of brittle defotmation were chal acterized from the Late Cretaceous to

the Holocene.

1) First Event - Sinistral transcurrence from the Campanian to the Early Eocene

characterized by horizontal o1 striking NE-SW. This stress {ie1d controlled the graben

forrnation with the development of the São José do ltaboraí Basin, the intrusion of the

alkaline bodies and related dikes and the late hydrothermal activity as indicated by

silicifi ed tectonic breccias;

2) Second Event - Extension NW-SE frotr the Early Eocene to the Late Oligocene. This

extension controlled the formation of the Macacu Basin;

3) Third Event - Extension NE-SWdextral transcurrence, probably in the Pleistocene.

This extension deformed the alkaline bodies and the sedimentary infill of the graben.

The dextral transcurrence affects the alkaline bodies and related dikes with a o'1 strikirtg

NW-SE. Apparently, this paleostress field is synchronous with the NE-SW extension of

the Macacu Basin;

4) Fourth Event - Holocenic extension E-W that controlled the segmentation of the

Macacu Basin deposits. This event isolates the Macacu Formation at llha do

Governadôr and Duque de Caxias from the main deposit.

Compared to the other basins ofthe Continental Rift ofthe Southeastern Brazil, the

Paleocenic São José do Itaboraí Basin shows the highest rate of stretching (- 10% more)

calcareous veins with high and low angle cutting acfoss the basement and fiiling the São
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José Fault, the strike-slip micro faults in the basin sediments and the synchronous NW-SE

and NE-SW extension are all indicative of sinistral transcurrence ofthe São José Fault.

Three main facies associations were recognized in the Macacu Basin (Eocene-

Oligocene): alluvial fans, braided plains and lacustrine. This facies distribution coupled

with the structural analysis shows an asymmetric-type-graben with the main tectonic

depression located first at the southeastern border and later migration to the northeastern

border of the basin. The analysis of paleocurrents indicates a changing in the sediments

flow from SW to NE, reflecting the irnportance of the tectonic control in the Macacu

Formation. This is also shown by the episodic flooding of the braided alluvial plain, which

seems to be of tectonic origin.

The presence of fonolithic hialoclastites (65,7 Ma) aside of sienic bodies of the

same age demonstrates local low rate of denudation in the Guanabata Graben and shows

that the erosional processes in the region was heterogeneous.

The overall interpretation indicates that the Guanabara Graben was fonned in the

Paleocene under a strìke-slip regime controlled by an E-W sinistral couple. The graben

evolution from the Eocene to the Oligocene was dominated by a NW-SE extension. This

indicates a persistent orientation of the SHmax and Shmin, NE-SW e NW-SE, respectively,

from the Upper Cretaceous to the Oligocene. There is a change to orlhogonal position of

the stresses axis only in the Pleistocene. Apparently, the paleosffess fìeld that controls the

formation ofthe Guanabara Graben was tliggered by the local stresses related to the uplift

that generated the Japi Erosion Surface. The initial strike-slip regime that controls the

formation ofthe gr aben was probably influenced by a mechanical anisotropy in the mantle.

The Neogenic paleostress fields is in agreement with the Cenozoic far field dictated by the

lidge push.



RESUMO

Esse trabalho investiga a evolução tectônica do Graben da Guanabara a paftif dôs

campos de paleotensões geradores e defo¡madores das bacias de São José do Itaboraí e do

Macacu, bem como dos corpos ígneos alcalinos e diques associados, que precedern e,

localmente, acompanham a irnplantação do g'aben.

Foram analisadas a geometria e a cinemática das estmtufas rupteis que afetam os

corpos alcalinos e o preenchimento sedimentar. Realizou-se, tambérn, a caraclertzaçáo

tectono-sedimentar da Formação Macacu, a parri do estudo de sua faciologia e

paleogeografia, buscando determinar a evolução paleogeográfica do Graben da Guanabara,

Caractetizou-se a atuação de quatro campos de paleotensões distintos, entre o

Cretáceo Superior e o holoceno, correspondendo a quatro eventos deformacionais rúpteis

1) Evento 1 - transcorrência sinistral, com atuação do Campaniano ao Eoceno Inferior,

caraclerizada por um o1 horizontal posicionado na direção NE-SW. Esse campo de

esforços controlou a implantação do Graben da Guanabara a partir da geração da Bacia

de São José do Itaboraí, a intrusão dos corpos alcalinos e dos diques a eles associados e

o hidrotermalimo tardio representado pelas brechas tectônicas silicificadas;

2) Evento 2 - extensão NW-SE, que atuou do Eoceno Inferior ao oligoceno Superior e

controlou a impantagão e evolução tectono-sedimetar da Bacia do Macacu;

3) Evento 3 - extensão NE-SWtransco¡rência dextral, com provável atuação no

Pleistoceno, deformou os corpos alcalinos e o preenchimento sedimentar do graben. A

transcorrência dextlal foi identificada nos corpos alcalinos, sendo posterior à sua

intÍusão e dos diques associados, sendo caracterizada por um o'1 de direção NW-SE

Esse campo de paleotensões foi considerado comtemporâneo com a extensão NE-SW

identificada na Bacia do Macacu;

4) Evento 4 - extensão E-W, de idade holocênica, foi responsável pela segmentação dos

depósitos da Bacia do Macacu, sep¿ìfando a bacia e as ocorrôncias isoladas da Formaçào

Macacu da Ilha do Governador e de Duque de Caxias,

Determinou-se que a Bacia de São José do ltaboraí, de idade paleocênica, possui a

maiol taxa de estiramento entre todas as bacias do RCSB, de pouco maìs de 10% A

pfesença de veios de calcário travertino com alto e baixo ângulo de rnergulho, cortando o
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embasamento e pfeenchendo a Falha de São José; as microfalhas direcionais que afetam o

preenchimentodabaciaeacontemporaneidadedeextensõesnasdireçõesNW-SEeNE-

SWindicamacomplexidadedaevoluçãotectônicadaBaciadeSãoJosédoltaboraíe

foram interpretadas como geradas por uma transcorrência sinistral dessa falha

NaBaciadoMacacu,deidadeeocênicaaoligocênica'forancatacretizadastrês

associaçõesdefácies,delequesaluviais,fluvialentrelaçadaelacustre,Adistribuiçãodas

associações de fácies. em conjugação com as eslruturas, indicou que essa bacia é do tipo

grabenassilte1rlco,equeosdepooentrossedesloca¡amdabordasudesteparaanoÍoeste'

As paleocorrentes mostraÍI uma variação no sentido, passando de SW para NE' reforçando

a importância do tectonismo na sedimentagão da Formação Macacu Essa relação foi

evidenciada, tarnbém, pelos afogamentos episódicos da planície aluvial' interpretados como

de origem tectônica.

A presença de hialoclastitos fonolíticos no PIag do Counlry Clab' qse constitui o

embasamento da Bacia do Macacu, com idade de 65,7 Ma (obtida no pressnte trabalho)'

indicou que esse segmento do Graben da Guanabata não sofreu erosão desde o Paleoceno

Inferior. A localização desse plag próxima aos maciços do Tanguá e Rio Bonito' de mesma

idade, mostra que as taxas de erosão no interior do Graben da Guanabara forzun

heterogêneas.

Assim, a interpretação dos dados permite inferir que a implantaçáo do Graben da

Guanabara deu-se no Paleoceno, sob um regime de esforços direcional' tendo sido

controlada por um binario sinístral E-W Sua evolução ao longo do Eoceno e do Oligoceno

foicontroladaporumregimedeesforçosextensional,comoeixodeextensãoposicionado

rradireçãoNW-SE'Dessaforma,tegistrou-seapersìstênciadasdireçõesdeSHrnaxe

Shrnin,NE-SWeNW-SErespectivamente,entreoCretáceoSuperioreooligocenoeasua

variação, para posições ortogonais a essas, apenas no Pleistoceno' Admite-se que os

campos de paleotensões responsáveis pela irrplantação e evolução do Graben da

Guanabara foram desencadeados pelas tensões locais associadas ao soerguitnento que gerou

a Superfìcie Japi. O regime direcional que gerou sua implantação foi provavelmente

controlado por anisotropias mecânicas do manto Os campos de paleotensões neogênicos

são compatíveis com as tensões regionais geradas pelo empurrão da cordilheira

mesoceânica ao longo do Cenozóico.
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I. rNTRODUçÃO

Lt. ASRESENTAçÅo oo rnontnme E oBrETIVos

O Graben da Guanabara foi definido por Almeida (1976) que o denominou

Rift da Guanabara, englob,ando toda a ârea de relevo deprimido que se estende desde a

Baía de sepetiba, a oeste, até a localidade de Bana de são João, a leste. Essa área é

bordejada âo norte pela serra do Mar, que chega a alcançar 2200 metros de altitude e

pelos maciços litorâneos, ao sul, com altitudes máximas em torno de 1000 metros

(Figura 1.1). No interior do graben as altitudes raramente ultrapassam os 100 metros'

com exceção para os maciços constituldos de rochas alcalinas, quando podem chegar

a quase 1000 metros (Fenari 1990).

A lntima relação entre um evento tectônico cenozóico e a formação das bacias

continentais do sudeste brasileiro, como as de Taubaté, São Paulo, Resende e volta

Redonda, já apontada por diversos autores (Almeida 1967,1969,1976, Asmus &

Ferrari 1978, Ha ie| al.1978, Melo et al. 1985a),que as caracterizaram como bacias

tafrogênicas, vem sendo corroborada por estudos mais recentes, de detalhe, que têm

demonstrado uma complexa sucessão de eventos tectônicos rupteis acompanhados de

sedimentação, cujos registros se estendem até o Holoceno, indicando atividade

neotectônica no sudeste brasileiro (Riccomini 1989, 1995a; Riccomini et al. 1989).

Riccomini (1989) definiu o Rfi continental do sudeste do Brasil (RCSB), se

estendendo desde a Bacia de curitiba (PR), até o Graben de são João da Barra (RJ)'

por cerca de 900 km, englobando as diversas bacias tafrogênicas que ocoffem numa

faixa de aproximadamente 100 km de largura, junto ao litoral e que forâm

anteriormente agrupadas por Almeida (1976) no sistema de Rifts da serra do Mar

(Figura I .2).

A atividade neotectônica é confirmada pela sismicidade registrada nesta área,

inclusive no Graben da Guanabara (Assumpção et al' 1980,1997, Assumpção 1992'

Mioto 1990).

O modelo desenvolvido por Riccomini (1989, 1995a), para o segmento do

RCSB entre São Paulo e volta Redonda, foi parcialmente estendido para o Graben da

Guanabara (Riccomini & Rodrigues Francisco 1992). Diversas evidências de

atividade tectônica, sedimentação e vulcanismo recoffentes tem sido apontadas neste
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graben (Almeida 197 6, Ferrari, 1990, Ferrari et al. 1997 a e b) (Figura 1.3). Os dados

indicam que ele possui o registro sedimentar mais antigo, na Bacia de Itaboraí (Paula

Couto 1952, Alvarenga 1983, Lima & Cunha 1986, Bergqvist 1996)' e a melhor

preservação de rochas vulcânicas ao longo do RCSB (Dalcolmo et al. 1982, Klein el

at. 1984, Klein & Valenç a 1984 a e b, Andreis et al' l999,Klein et al. 1999)'

Diversos modelos têm sido propostos para a origem destas bacias tafrogênicas,

em geral associando-as à importante morfogênese responsável pela formação das

Serras do Mar e da Mantiqueira. Inicialmente, esses modelos tiveram enfoque

essencialmente geomorfológico e dividiam-se entre uma origem tectônica (De

Martonne 1943, Ruellan 1944, Freitas 1956, Birot 1959) ou puramente erosiva - borda

erosiva de monoclinal (King 1956). Passaram, posteriormente, pelos modelos de

deslizamento gravitacional (Almeida 1976) e de compensação isostática (Asmus &

Ferrari 1978), já associando sua origem à evolução da margem continental.

posteriormente, Azevedo Júnior (1991) retomou o modelo erosivo, considerando a

seffa do Mar como um relevo residual, associado a migração continente adentro da

frente erosiva do Planalto Atlântico.

Femandes & Chang (1992) e Fernandes (1993) propuseram uma variação do

modelo anterior, em que as bacias tafrogênicas seriam geradas por colapso

extensional da frente de dissecação do planalto do sudeste brasileiro em sua migragão

continente adentro, gerando bacias progressivamente mais jovens. Desta forma,

segundo estes autofes, a Bacia de são José do Itaboraí, de idade paleocênica, matcafja

uma posição pretérita da serra do Mar, mais próxima da falha de borda da Bacia de

Santos. Como corolário, a Bacia do Macacu representaria uma posição mais nova

dessa serra.

Evidências de taxas de erosão heterogêneas e de controle estfutural das formas

de relevo, no interior do Graben da Guanabara, são apontadas por Ferrari (1990) e

silva & Ferrari (lgg7 a), fespectivamente, reforçando a vinculação entre a evolução do

graben e os eventos tectônicos cenozóicos.

Almeida&Carneiro(1998)propuseramummodeloqueconjugatectonismo

cenozóico e recuo erosivo de escarpa, no qual a proto serra do Mar teria se originado

no Paleoceno, junto à Falha de Santos (ver Figura 1.2), Esse evento teria sido

contemporâneo à geração do Graben da Guanabara, posicionando-o, nessa época,

longe do litoral e impedindo a sua invasão pelo mar.



Dessa forma, algumas questões referentes à evolugão do Graben da Guanabara

permanecem em aberto:

1) as evidências de taxas de soerguimento heterogêneas, controladas por falhas, no

interior do graben;

2) as características tectono-sedimentares do seu preenchimento, em especial na

Bacia do Macacu, e a sua segmentação;

3) a recorência e preservação do vulcanismo alcalino;

4) a recorência e o padrão da atividade tectônica ao longo do Cenozóico;

5) o diacronismo entre a formação do ríft preøtrsor das bacias da mægem

continental e a fotmação do RCSB.

Tais questões indicam uma evolução mais complexa para o Graben da

Guanabara do que o estabelecido aIé agora, estando possivelmente relacionada à

interação de esforços de borda com esforços locais, a uma menor rigidez flexural que

aquela assumida nos modelos de Azevedo Júnior (1991) e Fernandes (1993)' como já

sugerido por Gallager et at. (1994) e, possivelmente, à recorrência de anomalias

térmicas geradoras de soerguimento, como, também, já sugerido por Valente (1997) e

Thompson et al, (1998).

Neste sentido, com o objetivo de caracteizar a evolucão tectônica do Graben

da Guanabara e responder algumas das questões levantadas propõe-se o seguinte:

l) determinar a deformação sin e pós-deposicional nas bacias de São José do Itaboraí

e do Macacu e realizar a sua análise cinemática;

2) descrever e ca:"3cteÅzar a distribuição das fácies sedimentares e de suas

associações, na Bacia do Macacu, visando determinar a sua evolução tectono-

sedimentar e paleogeográfica;

3) analisar a tectônica ruptil dos maciços alcalinos do Mendanha, Itarina, Tanguá e

Cabo Frio, buscando caracterizar as paleotensões vigentes do Cretáceo Superior

ao Eoceno;

4) definir o controle tectônico dos diques de rochas alcalinas, e determinar os campos

de paleotensões vigentes na sua intrusão;

5) determinar a idade, pelo método Ar/Ar, de alguns dos diques envolvidos na

análise estrutural, buscando refinar o intervalo de atuação dos campos de

paleotensões.

A discriminação das estruturas mesozóico-cenozóicas e a cataclerização de

seu processo de geração e/ou reativação, relacionado com os campos de paleotensões



então vigentes, é de interesse para o melhor entendimento de diversos aspectos da

geologia dessa área. Dentre esses destaca-se a neotectônica, sobretudo no seu caráter

ressurgente, em uma área densamente habitada como a Região Metropolitana do Rio

de Janeiro. Esta atividade neotectônica, evidenciada pela sismicidade existente na

região (Assump ção et al. 1980), pode vir a caracteúzar situações de ¡isco geológico

com resultados eventualmente nocivos à população, tendo em vista o relevo

acidentado, com encostas íngremes e desordenadamente ocupadas e, ainda, as

importantes instalações industriais, incluindo refinarias, e militares, ali existentes. Por

outro lado, a determinação dos campos de paleotensões mais recentes pode ajudar na

discriminação dos eventos de abertura e fechamento de famílias de fraturas e, como

conseqüência, dos caminhos de migração de fluídos, como água subtenânea e,

mesmo, de óleo nas bacias marginais adjacentes. Sob outro aspecto, essa

caraclerização pode auxiliar, também, no melhor entendimento de feições semelhantes

existentes na área submersa adj acente, como o Graben de Bana de São João.

1,2, ESTRUTURA DA TESE

No Capítulo 1 é feita a apresentação do problema e os objetivos a serem

perseguidos. Na segunda parte, capítulos 2 e 3, é apresenta-se uma revisão dos

trabalhos anteriores acerca da evolução tectônica do Graben da Guanabara, no

contexto do i?f Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), e são revistos e

apresentados os métodos que foram utilizados no desenvolvimento do trabalho de

tese. Na terceira parte, capítulos 4 e 5, são apresentados os dados de fraturamento nos

corpos de rochas alcalinas (Mendanha, Itaúna, Tanguá, Cabo Frio e diversos p/r'rgs

que oconem na porção central do graben) e nos diques a eles associados, além de

exemplos de indicadores cinemáticos rúpteis caracterizados nas falhas que afetam as

rochas alcalinas. Na quarta parte, Capítulo 6, é discutida a evolução tectono-

sedimentar do preenchimento do graben, representado pelas bacias de São José do

Itaboraí e do Macacu. No Capltulo 7 são feitas as discussões de integração dos dados

e apresentadas as conclusões finais.



2. REVISÃO DOS ASPECTOS GEOLÓGICOS REGIONAIS

SOBRE O GRABEN DA GUANABARA

2.1 GEOLOGIA DO RCSB

A evolução do RCSB tem sido relacionada à fase tardia do evento de ativação

tectônica da Plataforma Sul Americana, associado à fragmentação do Gondwana e

formação do Oceano Atlântico Sul. Este evento, denominado inicialmente de Reativação

'Wealdeniana, teria sido responsável pelos denames basálticos juro-cretácicos da Formação

Sena Geral, pela implantação das bacias marginais e, como efeito tardio, já no Cenozóico,

pela "formação da antéclise do Rio Paraíba do Sul e de seu graben mediano" (Almeida

1967,1969). Almeida (1976) englobou as bacias tafrogênicas associadas, de Curitiba, São

Paulo, Taubaté, Resende, e o Graben da Guanabara no Sistema de Rifts da Sena do Mar.

Schobbenhaus et at. (1984) denominaram de Evento Sul-Atlantiano as atividades tectono-

magmáticas que acompanharam e se seguiram à separação dos continentes Africano e Sul-

Americano.

2,1.1. Quadro Tectono-Estratigráfico

Estudos de detalhe desenvolvidos ao longo dos anos oitenta, em especial no

segmento central do RCSB (Riccomini et ø1. 1983, 1985' l0lelo et al. 1985a e b, Riccomini

et at. 1996), levaram ao estabelecimento de um quadro tectono-estratigráfico regional

(Riccomini 1989, 1995a), envolvendo a caractenzação de cinco seqüências sedimentares'

referidas a diferentes unidades litoestratigráficas, além de quatro fases de deformação ruptil

(Figura 2.1):

a) Formação Resende, constituída por depósitos de leques aluviais e de rios

entrelaçados;

b) Formação Tremembé, constituída por depósitos lacustres;

c) Formação São Paulo, constitulda por depósitos de rios meandrantes;



d) Formação Itaquaquecetuba, constituída por depósitos de rios entrelaçados;

e) Formação Pindamonhangaba, constituída por sedimentos de ambiente fluvial

meandrante.

As três primeiras co espondem em seu conjunto ao Grupo Taubaté, depositado

durante a fase extensional inicial, de direção NW-sE. Também faz parfe dele, o Basanito

Casa de Pedra, intercalado nos lamitos da Formação Resende. Este grupo mostra evidências

de ter sido depositado dominantemente em clima sem!árido, com exceção da Formação

são paulo, de condições mais úmidas. De acordo com Riccomini (1989) a deposição da

Formação Itaquaquecetuba teria sido controlada por uma transcorrência sinistral, associada

a um binário E-W.
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Ainda de acordo com esses autor, no Quatemá'rio se acumularam depósitos colúvio-

aluviais em duas fases distintas, inicialmente acompanhados por transcorrência dextral,

passando a uma extensão WNW-ESE e, finalmente, por uma compressão E-W.

Nenhuma das bacias possui o pacote completo e a espessura máxima é obseryada na

Bacia de Taubaté, onde chega a 850m (Riccomini 1989, Marques 1990), não passando de

300m na de São Paulo,200m na de Resende e 100m na de Volta Redonda (Riccomini

1989). Na Bacia de Curitiba a espessura máxima não ultrapassa 60m (Coimbra et al. 1996).

No Graben de Bara de São João ela chega também a 800m (Mohriak & Banos 1990). No

Graben da Guanabara, a Bacia de Itaboraí tem 125m de espessr¡ra (Rodrigues Francisco el

ø1. 1986), e a Bacia do Macacu (Ferrari & Silva 1997a) possui cerca de l20m de espessura

conhecida (Meis & Amador 1977) e, inferências discrepantes, a parlit de dados

gravimétricos, de uma espessura de 800m (Haralyi et al. 1982) ou pouco mais de 200 m

(Fenari & Feraz 1988).

No modelo de Riccomini (1989) as fases de deformação neogênicas seriam

essencialmente modificadoras do RCSB e responsáveis pela implantação e/ou inversão de

altos e baixos, individualizando e dando a forma atual às bacias e, ainda, encaixando

depósitos pouco extensos e pouco espessos nos altos interbasinais. Este autor relacionou as

diversas fases de deformação que afetaram a área a dois fatores principais: a primeira delas,

à subsidência térmica da Bacia de Santos e, as demais, a interações entre as taxas de

espalhamento e subducção nos limites oriental e ocidental, respectivamente, da placa Sul

Americana.

A inferência de uma nova variação no campo de esforços, no Holoceno, a partir de

mecanismos focais de terremotos no RCSB (Riccomini et al. 1989, Assumpção 1992'

Assumpção et al. 1997), indicando a atual vigência de esforços compressivos E-W, e que

foram confirmados a partir de dados geológicos, por Salvador (1994) e Salvador &

fuccomini (1995), reforçam o modelo tectônico proposto para o Neógeno'



2.1.2. Morfogênese no RCSB

A atuação de um evento de aplainamento no Sudeste do Brasil, no Cretáceo

Superior e Paleógeno, é apontada por diversos autores. As superficies de aplainamento

geradas receberam diversas denominações de acordo com a altitude em que elas estão

posicionadas, a saber:

- Superffcie dos Campos ou dos Altos Campos (De Martonne 1944)' ou ainda Superficie

Sul Americana (King 1956), com 2000 a 2300 metros de altitude,

- Superfïcie das Cristas Médias (De Martonne 1944) ou Japi (Almeida 1964), com 1200 a

1400 metros de altitude.

Para De Martonne (1944) e Ab'Saber (1954), a Superficie Cristas Médias seria

resultado da pediplanização da superficie dos campos. Para Freitas (1951) e Almeida

(1964, 1976) a Superficie dos Campos é que seria o resultado do soerguimento de porções

da Japi. Para esse último autor a Superficie Japi, "quando não deformada", teria 1200

metros de altitude, e segundo ele esse evento tefia afetado os corpos alcalinos em São

paulo, aplainando-os e erodindo seus conespondentes vulcânicos. De acordo com Almeida

(1976), esta superfície teria sido rebaixada tectonicamente paru dar origem ao sistema de

.Rrþ da Sena do Mar (SRSM), posicionando a sua idade mínima no Eoceno. Os depósitos

correlatos a ela na Bacia de Santos indicam seu desenvolvimento entre o Turoniano e o

Paleoceno (Pereira et al. 1986, Almeida & Cameiro 1998)'

A partir dos anos 80 as datações por traços de fissão em apatitas têm apontado para

uma taxa de erosão mais intensa junto ao litoral, em toda a região sudeste, entre 90 e 60 Ma

(Fonseca & Poupeau 1984, Azevedo Júnior 1991, Gallagher et al' 1994). Segundo esses

autores, tais resultados indicariam uma exumação de cerca de 3 km junto à costa. Para

Gallagher et at. (1994) e Sperle et al. (1997) essa erosão intensa da borda continental

estaria associada a um recuo erosivo das bordas do rift cretácico. Para Azevedo Júnior

(1991) a Serra da Mantiqueira representaria a frente atual desse recuo erosivo e a Serra do



Mar e os maciços litorâneos do Rio de Janeiro corresponderiam a um relevo residual,

associado a litologias mais resistentes e/ou a áreas sem a atuação de drenagens importantes.

Esse modelo retomâ o conceito de pediplanização proposto por King (1956' L957,1967)'

segundo o qual áreas soerguidas posicionadas junto ao litoral sofreriam erosão remontante

resultando, ao final do processo, em superfîcies suavemente convexas com altitudes

crescentes continente adentro. Esse conceito se contrapõe ao de peneplani zação ott Ciclo de

Davies (Davis 1902), que considera que o rebaixamento do relevo, por erosão, se efetua

em todo o continente âo mesmo tempo, Na pediplanização, as superficies de aplainamento

geradas, terão idade mais nova do litoral para o interior do continente.

No Graben da Guanabara, apesar da presença de um relevo principal ao norte,

aparentemente associado à falha de borda e responsável pelo basculamento da Superficie do

Japi para NNW (Ruellan 1944, Asmus & Feffari 1978, Penha et al' 1980), os depósitos

sedimentares no seu interior são contfolados por falhas situadas ao sul (Rodrigues

Francisco & cunha 1978, Fenari 1990, cabral Júnior 1993, Ferrari & silva 1997). A

presença de sedimentos rudáceos junto a borda sul indica que este controle foi' pelo menos

em parre, sinsedimentar (cabral Jrlnior 1993, Lima et al. 1996, Ferrari & silva 1997). Este

padrão é concordante com aquele descrito por Mohriak & Baffos (1990) para o Graben de

Bana de são João, já na plataforma rasa da Bacia de campos, junto ao Alto de cabo Frio,

onde, apesar da predominância de falhas sintéticas de pequeno rejeito, o seu depocentro é

controlado por uma falha antitética, ao sul, com rejeito de 500 metros.

Considerando a preservação de diversas ocorrências de rochas extrusivas alcalinas

no interior do graben (Dalcolmo et al. 1982, Klein 1992, Andreis et al' 1998, 1999), sobre

a superficie do Japi (Fenari 1990), e considerando os novos dados geocronológicos

disponíveis para as rochas alcalinas (Dehira et al. 1998), Capítulos 4.3.5,4.3'7 e Anexo l,

nesse trabalho), que indicam que as vulcânicas são essencialmente coetâneas com os corpos

intrusivos, conclui-se pela atuação de taxas de erosão heterogênas no interior do Graben da

Guanabara desde o final do cretáceo. Tal heterogeneidade pode ser explicada pelo

tectonismo que afetou a borda continental da região sudeste nessa época, como será visto

nos capítulos seguintes.



2.1.3. Modelos de f,'ormação das Bacias do RCSB

A Bacia de Taubaté é a maior do RCSB, com comprimento de pouco mais de 200

km e largura média de 20 km, e também a que mais tem atraído a atenção dos

pesquisadores e gerado interpretações divergentes sobre sua origem. O seu formato de

romboedro alongado, a limitação por zonas de cisalhamento do embasamento e a existência

de "frahrras en echelon" no embasamento adjacente, foram utilizados por Zalân (1986) para

classificála como uma provável bacia transcorrente, resultante de movimentação sinistral

ao logo das zonas de cisalhamento (Fig$a 2.2). Esta mesma origem foi defendida por

Padilha et at. (1991), com base nas evidências geoflsicas de uma crosta normal, com um

pequeno afinamento em direção à região litorânea, de apenas 2 km, sem heterogeneidades

na sua porção média e inferior e com fluxo térmico compatível com o regional. Segundo

eles, estas características, aliadas à ausência de vulcanismo e ao ananjo em semi-grabens,

com depocentros deslocados por falhas transversais, sustentariam esta inferência,

Fernandes (1993), utilizando dados de sísmica multicanal e gravimétricos,

interpletou os altos transversais que controlam inversões nos depocentros, como típicas

Figura 2.2 - Figura de Zalán (1986) inferindo que a forma grossei¡amente romboidal da Bacia de Taubaté, e a

prãsença de diversas fraturas (tracejadas) dispostas ¿¿ echelon relativamente às grandes falhas, sugerem uma

ãrigem por cisalhamento sinistral divergente simples entre blocos crustais, ao longo de falhas transcorrentes

antigâs reativadas durante o Terciário.
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zonas de transferência (Figura 2.3) e caracterizou a Bacia de Taubaté como uma bacia rift.

Ainda, a partir da pequena espessura do seu preenchimento sedimentar e da limitada taxa

de estiramento, interpretou-a como uma bacia geruda por um processo de colapso

extensional.

Figura 2.3 - Mapa de arcabouço estrutural da Bacia de Taubaté, com intervalo de contorno de 100 m,

compilado com o Mapa Gravimétrico Bouguer de Anomalia Residual (Segundo Femandes 1993).

As bacias transcorrentes têm um preenchimento sedimentar bastante espesso em

relação a sua área (Reading 1980, Mann et al. 1983, Christie-Blick & Biddle 1985'

Sylvester 1988, Nilsen & Sylvester 1995). Além disso, elas se caracterizam pelos depósitos

deslocados das suas áreas fontes o por uma migração das áreas de deposição com

diminuição das idades no sentido contrfuio ao deslocamento das falhas (christie-Blick &

Biddle 1985, Sylvester 1988, Nilsen & Sylvester 1995), ambos ausentes da Bacia de

Taubaté, ou mesmo das outras bacias do RCSB. Os depocentros nas bacias transcorentes
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costumam estar associados à falha principal, de um dos lados da bacia, sendo raras as falhas

de transferência que ocoffem nas bacias rf (Nilsen & Sylvester' 1995)'

Já o modelo de colapso extensional demanda uma elevação acima de 3 km e,

principalmente, uma crosta espessa, em tomo de 60 km (Dewey 1988)' Dada a espessura

atual da crosta sob a Bacia de Taubaté, de 35 km (Bassini 1986) e as diversas inferências de

uma extensão limitada (menor do que l0%) para o RCSB (Mohriak & Baros 1990,

Riccomini 1995b, Femandes 1993), deve-se supor que este mecanismo seria pouco

eficiente, sem que houvesse a atuação de esforços extensionais adicionais. Esta necessidade

é reforçada pela localização do Graben de Barra de São João (Figura 1.1), na plataforma

continental rasa, contígua a uma extensa planície costeira, com cerca de 30 km de largura.

Neste sentido, frente ao quadro tectono-estratigráfico conhecido, o modelo proposto

por Riccomini (1989), onde sua geração se dá em caráter extensional e com posteriof

superposição de eventos transcorrentes modificadores, tem possibilitado uma melhor

análise de suas características.

2.1.4. Idade do RCSB

A idade mínima do evento gerador do RCSB tem sido determinada pela idade da

sedimentação sintectônica associada. o rift seria eocênico, com base na idade palinológica

da Fm. Resende (Lima & Amador 1985) e da Fm. Macacu (Lima et al. 1996), determinadas

nas bacias homônimas, ou mesmo, paleocênico, a partir do preenchimento da Bacia de

Itaboraí (Paula Couto 1952, Alvarenga 1983, Lima & Cunha 1986, Bergqvist 1996). Tendo

em vista o acesso limitado aos sedimentos da Bacia de Taubaté, dos quais se tem

amostragem, por afloramentos e sondagens, apenas dos 200 m superiores, Melo et al

(1985a) aventaram a possibilidade do início da sedimentação ter se dado já no final do

Cretâceo, com base na datação palinológica de sedimentos da Formação Tremembé, por

Wickert (1974), provenientes de profundidades maiores do que as dos utilizados em

estudos anteriores, e que fomeceram idades do Terciário Inferior e Cretáceo Superior.

A esse respeito, Marques (1990) reconheceu duas unidades sísmicas sob o Grupo

Taubaté. A primeira assentada em discordância sobre o embasamento e â segunda, em



discordância erosiva e angular sobre ela. Sobreposta a esta última teria se depositado o

Grupo Taubaté, também em discordância. Já Femandes (1993) trabalhando nos mesmos

dados sísmicos, reconheceu cinco unidades sísmicas, com "algumas podendo representar

sismoseqüências", uma vez que, segundo ele, são separadas por discordâncias locais' A

interdigitação da unidade sísmica por ele designada de E, relacionada a leques aluviais

associados a falhas de borda e caracterizada na coluna litoestratigráfica da bacia como

Formação Resende, com as demais unidades sísmicas, indica ser toda a coluna

sismoestratigráfica coffelata ao Grupo Taubaté. Segundo este último autor, a ausência de

discordâncias mais amplas na bacia sugere a continuidade da sedimentação.

Um início de formação no Cretáceo Superior foi aventado para a Bacia de Resende,

com base em evidências tectono-sedimentares, como variações no sentido de

paleodrenagens (Cabral Ramos 1997'). A falta de evidências adicionais, palinológicas ou

geocronológicas, mantém essa hipótese no teneno da especulação.

Desta forma, o processo de formação do RCSB, parece ter se superposto àquele do

ru/ precursor das bacias de Santos e Campos, com um diacronismo de, no mínimo, 25 Ma

até, no máximo, 45 Ma. Essa última estimativa considera a idade mais anliga jâ confirmada

para os seus sedimentos - paleocênica, na Bacia de São José do Itaboraí.

2.2. EMBASAMENTO DO GRABEN DA GUANABARA

2.2.1. Proterozóico

O Graben da Guanabara se estabeleceu sobre um embasamento proterozóico

policíclico, parte do cinturão móvel que contoma o craton do são Francisco a sudeste e

leste, denominado Faixa de Dobramentos sudeste (Schobbenhaus et al. 1984) e Faixa

Ribeira (Hasui et al. 1975, Heilbron 1993). Este cinturão se consolidou no Ciclo Brasiliano,

com a colagem de três tenenos: a) ocidental, b) sena do Mar ou oriental e c) cabo Frio

(Heilbron et at. 2000). De acordo com esses autores, sobre o Terreno Ocidental se

posicionam as supracrustais alóctones do Klippe Paraíba do Sul. Os terrenos se posicionam

desde o cráton do são Francisco. a NW, até o litoral, a sE, em faixas alongadas na direção
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NE-SW (Figura 2.4). Eles são limitados pof zonas de cisalhamento dúctil de baixo a médio

ângulo de mergulho, com vergência divergente a partir do Terreno Paralba do Sul, o qual

coincide com a zona de cisalhamento dúctil, de alto ângulo, homônima. os terrenos são

constituídos por substratos arqueanos e paleoproterozóicos, granulíticos e granito-

gnáissicos, retrabalhados no Ciclo Transamazônico, cobertos por metassedimentos

brasilianos (Heilbron et al. 2000).

O Graben da Guanabara está implantado sobre os tenenos Serra do Mar e Cabo

Frio. O Terreno da Serra do Mar é constituído, localmente, pelos migmatitos, granitóides e

granitos do Arco Magmático Rio Negro (Tupinambá et al. 1998), constituído pelo Batólito

Serra dos Órgãos (Grossi Sad et al. 1980), além dos migmatitos da Unidade Rio Negro

(Grossi Sad et at. 1980) e de paragnaisses do Grupo Italva (Machado Filho e¡ al, l98t)' O

Terreno Cabo Frio, já discriminado como entidade tectônica distinta por Rosier (1965),

com a Faixa Saquarema-Cabo Frio-Macaé, e por Fonseca (1994)' com o Fragmento

Tectônico de cabo Frio, se caracteriza pelos ortognaisses e migmatitos, do embasamento

proterozóico, denominados unidade Região dos Lagos (Reis & Licht 1980) ou unidade

Inferior (Heilbron et al. 1982) e pelos paragnaisses e metatexitos das Unidades Búzios

(Heilbron et at. 1982) e Palmital (Reis & Licht 1980). o limite entre esses dois domínios

tectônicos, que tem direção NE-SW, é cortado pela estrutufação do Graben da Guanabara,

orientado segundo as direções ENE-WSW a E-W (Fenari 1990) (Figura 2'4)' A

estruturação no interior do Terreno cabo Frio é distoante das direções brasilianas'

tipicamente NE-sw, tendo sido denominadas direções ante-assínticas por Rosier (1965).

Essa discrepância foi também apontada por Fonseca (1998), que a relacionou com uma

transposição incipiente das direções do embasamento pelo evento termo-tectônico

Brasiliano.

Diversos autores têm apontado a reativação de estruturas do embasamento como

um processo fundamental na formação das bacias do RCSB (Almeida 1976, Hasú et al'

1978, Riccomini et al. 1985, Melo et al. 1985a e b, Riccomini 1989), em especial as zonas

de cisalhamento brasilianas de alto ângulo, com orientação ENE, geradas por um evento de

deformação pós colisional (Heilbron et a\.2000). Segundo os autores acima essas estruturas

se comportariam como "zonas de ftaqueza" preferencial do embasamento. Riccomini

(1989) aponta a direção das zonas de cisalhamento reativadas, nas diversas bacias do
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RCSB: N70-80E, na Bacia de São Paulo; N55-608, na Bacia de Taubaté; N80E, na Bacia

de Resende e N60-70E, na Bacia de Volta Redonda. No Graben da Guanabara é marcante o

controle de uma zona de cisalhamento na implantação da Falha de São José, que limita a

borda sul da Bacia de Itaboraí, ambas com direção N65E (Klein & Rodrigues Francisco

1981). Por outro lado, no caso da Zona de Falha de Rio Bonito (Almeida 1976), cuja

reativação controla o limite sul da Bacia do Macacu (Capltulo 7, nesse trabalho), também

de direção N65E, esta relação de paralelismo com estruturas do embasamento não foi

identificada. Nesse sentido, este predomínio da geração de estruturas ENE a NE é

verificada mesmo onde a estnÌturação do embasamento é distinta, como no Municlpio do

Rio de Janeiro (Ferari 1990) e na região de Cabo Frio e Macaé (Heilbron et al. 1982'

Nascimento et aL l994,Araújo 1995), no domínio do Terreno Cabo Frio, evidenc.iando que

estas reativaçõäs estão associadas, sobretudo, a campos de tensões propícios para tal e não

apenas a estrutufas preexistentes. Tal relação será discutida nesse trabalho, em especial nos

Capltulo 4.2. e 4.3., quando se analisará a influência do embasamento proterozóico sobre o

encaixamento dos diques de rochas alcalinas.

2.2.2. Diques de Diabásio

Um intenso magmatismo toleltico acompanhou a reativação da porção sul-sudeste

da Plataforma Brasileira, que culminou na separação continental entre a América do sul e

Á,frica (Almeida 1967,1969,1986; Schobbenh a.us et al. 1984). Esse magmatismo que teve

sua expressão máxima nos derames da Bacia do Paraná, com idades de 137 -127 Ma

(Tumer e/ at. 1994), caracterizou-se, nesse segmento do Cinturão Ribeira, pela intrusão de

um enxame de diques de diabásio denominado Santos-Rio de Janeiro (Renne ef al. 1996),

com idades de 134-129 Ma (Regelous 1990, Deckart d al. 1998).

No Graben da Guanabara os diques de diabásio se concentram principalmente na

borda sul, nos maciços litorâneos, onde ocorrem em "enxames" de direção NE, separados

um do outro por cerca de 15 km, em média, nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói,

Maricá e Saquarema; subordinadamente ocoffem em diques com direção ENE e, mais

raramente, com direção NW, E-W e N-S (Fenari 1990; Figura 2.5). São diques com poucos





metros até quase uma centena de metros de espessura, que se prolongam desde algumas

centenas de metros a poucas dezenas de quilômetros. No interior do graben estes diques

são menos numerosos e podem ser seguidos, por magnetometria, sob a Formação Macacu e

os sedimentos Pré-Macacu (Rodrigues & Haralyi 1984). Na borda norte eles também são

menos numerosos que na borda sul e mostram orientação NE predominante (Ferrari 1990).

As orientações dos diques de diabásio, medidas a partir dos mapas geológicos e

abrangendo uma área entre Angra dos Reis, a oeste, Macaé, a leste, e a divisa entre os

estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, ao norte, por Silva et al. (1996), forneceu a

indicação de uma marcante concentração segundo a direção NE-SW (Figura 2.6). Esta

direção preferencial indica a posição de SH.u^ paralelo a ela e a posição do tensor mínimo

de esforços, o3, ortogonal.

N=l15
vetor médio = 48,92o
freq. Máxima = 35,70%

Figura 2.6 - Diagrama de roseta de mostrando a direção de diques de diabásio do Estado do Rio de Janeiro,

medidos em mapa a partir de Mohriak et al. (1992).

As atitudes desses diques, medidas na borda sul do Graben da Guanabara junto ao

litoral (Figura 2.7), apresentam dominantemente mergulhos altos, acima de 80o (Fenari &

Riccomini 2000). A presença de falhas e microfalhas de caráter direcional, nas bordas e no

interior de alguns desses diques, além do arranjo escalonado apresentado localmente, levou

Ferrari & Riccomini (2000) a sugerirem que a sua intrusão deu-se sob um campo de

paleotensões direcional, a partir de um binário sinistral de direção E-W.
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Figura 2.7 - Projeções ciclográficas e diagrama de roseta de diques de diabásio aflorantes na borda sul do

Graben da Guanabara, na zona oeste da Cidade do Rio de Janeiro, em Niterói e na Região dos Lagos.

Segundo Fenari & Riccomini (2000).

Ressalta-se que os diques de diabásio que ocorrem na área do Graben da

Guanabara são, na média, mais contínuos e mais espessos do que os diques de rochas

alcalinas do Cretáceo Superior e Paleógeno (Porto Jr. et al. 1989; Ferrari 1989, 1990;

Valente et ol. 1991,1992;Yalente 1997).

2.3. MEGAESTRUTTIRAS MEZOSOTCO-CNNOZOTCAS NO SEGMENTO

NORDESTE DO RCSB

Diversas megaestruturas mesozóico-cenozóicas, com atuação entre o Cretáceo e o

Paleógeno, têm sido descritas nesta região, tanto na ârea emersa quanto submersa

(Figura 2.8). A maior parte delas são tidas como tendo relação genética, direta ou indireta,

com a formação da margem continental sudeste, dentro de uma visão dessa formação como

um processo mais amplo, como admitido por Almeida (1967, 1969) e Schobbenhats et al.

(lgg4), a partir das respectivamente denominadas Reativação Wealdeniana e Evento Sul-

Atlantiano. Entre elas estão:
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l) O Alinhamento Magmático de Cabo Frio, caracteúzado pelo aranjo curvilinear dos

corpos de rochas alcalinas entre o monte submarino Almirante Saldanha e as vulcânicas de

Jaboticabal (SP), jâna ârea geográfica da Bacia do Paraná, com direção WNW-ESE, e tido

como produto da reativação de estruturas pré-deriva por variações na direção de

movimentação da placa Sul Americana (Almeida l99l);

2) O Lineamento Sismo-Tectônico de Cabo Frio, com as mesmas características do

anterior, mas restrito entre a Ilha de Cabo Frio e Poços de Caldas, e que caracterizaria uma

trilha de hot spot (Sadowski & Dias Neto l98l);

3) O Arco do Alto Paranaíba, de direção NW-SE, caractenzado no sudoeste de Minas

Gerais, onde limita a Bacia do Paraná e aloja inúmeros corpos de rochas alcalinas,

carbonatíticas e kimberlíticas (Ladeira et al. l97l);

Figura 2.8 - Localização das principais megaestruturas da Região Sudeste do Brasil e área oceânica adjacente.

Legenda: l) embasamento Pré-Cambriano e principais falhas do cinturão Ribeira; 2) depósitos paleozóicos da

gaóia do Paraná; 3) rochas basálticas da Bacia do Paraná; 4) depósitos mesozóicos da Bacia do Paraná; 5)

rochas basálticas da Bacia do Paraná, corn baixo teor de TiOz; 6) rochas basálticas da Bacia do Paraná, com

alto teor de TiOz; 7) montes submarinos; 8) altos do embasamento; 9) principais lineamentos; l0) zonas de

fraturas oceânicas, segundo Schobbenhaus et al. (1984); I l) zonas de fraturas oceânicas, segundo Cande et al'
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(19S8) e Alves et al. (l997ae b). Traduzido e modificado de Souza (1991), com dados de Cande et al. (1988),

Magalhães (1987), Almeida (1991) e Alves et al. (1997a eb).

4) A Zona de Fratura de Martin Yaz, de direção E-W a ENE, caracterizada em crosta

oceânica pelo alinhamento de calhas e altos do embasamento submarino, e pelo

deslocamento de anomalias magnéticas de espalhamento oceânico, até o meridiano 30"W

(Alves et al. 1997b). Segundo estes autores seu prolongamento para oeste, em direção da

margem continental , se faz pela ocorrência dos montes submarinos Almirante Saldanha e

São Tomé. Esta zona de fratura se projetaria na plataforma continental, já em crosta

continental, no Alto de Cabo Frio, coincidindo aí com a Zona de Transferência do Rio de

Janeiro, sendo o limite sul de sua projeção coincidente com os corpos alcalinos de São

Sebastião e Montão de Trigo. Ainda segundo estes autores, esta estrutura teria sua

"continuidade no continente" representada pelo Alinhamento Magmático de Cabo Frio. A

Zona de Fratura do Rio de Janeiro, tida como de direção E-W, caracterizada em crosta

oceânica pelo alinhamento de calhas e altos do embasamento submarino e pelo

deslocamento de anomalias magnéticas (Alves l98l), foi remapeada por Cande et al.

(1988), os quais mostraram sua deflexão da direção E-W para ENE-WSW a oeste do

meridiano 25oW. Esta virgação faz com que ela se projete na margem continental na altura

do limite norte do Arco de Ponta Grossa (Alves et al. 1997a), bem ao sul do que se inferia

até então (Asmus 1978; Alves l98l);

5) A Zona de Transferência do Rio de Janeiro, de direção E-W, caracterizada na

Bacia de Santos, onde deflete a linha de charneira e depocentros, coincide com o limite sul

do Alto de Cabo Frio onde ela limitaria segmentos crustais com diferentes taxas de

estiramento do embasamento das bacias de Campos e Santos (Magalhães 1987). Segundo

esse autor essa estrutura controlaria a posição de altos interbasinais na Bacia de Taubaté;

6) A Zona de Deformação Cnrzeiro do Sul, com direção NW-SE, caracterizada em

crosta oceânica, com base no alinhamento de anomalias gravimétricas do SEASAT, tanto

negativas quanto positivas, correspondendo respectivamente a montes submarinos e

grabens (Souza l99l). Ela teria sido gerada por uma variação no pólo de espalhamento da

porção meridional da Placa Sul Americana, ao sul do paralelo 35oS, entre o Santoniano

Superior e o Eoceno Médio (Souza l99l). Segundo ele a esta estrutura estariam
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relacionados o magmatismo alcalino da Serra do Mar e as bacias tafrogênicas, gerados por

transcorrência dextral. Deve-se lembrar que os registros conhecidos de movimentação

direcional dextral no RCSB são do Pleistoceno (Riccomini 1989, 1995a). A não verificação

de espessamento crustal associado a esta zona de deformação levou Aguiar (1997) a

descartar qualquer ligação desta feição com anomalias térmicas do tipo plumas do manto e

a considerâ-la, a exemplo de Souza (1991), uma zona de deformação intraplaca. A

ocorrência de um amplo arqueamento do fundo oceânico, envolvendo o embasamento e

todo o pacote sedimentar, com um desnível do embasamento de até 500 m junto à Dorsal

de São Paulo, foi interpretada por Basseto & Szatmari (1997) como uma falha reversa de

direção NE-SW (Figura 2.9), que teria sido atuante desde o Oligoceno Superior ao Recente.

Figura 2.9 - Mapa esquemático, mostrando duas hipóteses acerca da natureza dos esforços tectônicos que

teriam afetado a margem sul-sudeste do Brasil, durante o processo de espalhamento oceânico a partir da

ruptura continental. Na hipótese l, considera-se que o motor principal dos esforços seria o mecanismo de

ridge-push junto a um paleo-eixo de espalhamento oceânico, posicionado a sudeste da elevação do Rio

Grande; na hipótese 2, o motor principal dos esforços seria a movimentação dextral relativa entre os

segmentos crustais envolvidos, basicamente ao longo do lineamento Porto alegre e da zona de fratura do Rio

Grande (Segundo Basseto & Szatmari 1997)

Segundo Basseto & Szatmari (1997), o campo de esforços exigido para a geração

desta estrutura seria compatível com aquele necessário para gerar a Zona de Deformação
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Cruzeiro do Sul, com ol horizontal, orientado segundo a direção NW-SE, e 03

perpendicular orientado na direção NE-SW. Basseto & Szatmari (1997) imaginaram dois

modelos para explicar a geraçáo deste campo de esforços (Figura 2.6): l) um empurrão da

cordilheira mesoceânica (ridge push) a partir de um paleo-eixo de direção NE-SW; 2)

movimentação direcional dextral no segmento crustal entre a Zona de Fratura do Rio

Grande e o Lineamento do Chuí,

Com relação a estes modelos deve-se tecer as seguintes considerações: I ) a Zona de

Deformação Cruzeiro do Sul e a estrutura definida por Basseto & Szatmari (1997) são

diacrônicas, tendo a primeira sido ativa entre o Santoniano e o Eoceno Médio (Souza 1991,

Aguiar 1997) e a segunda entre o Oligoceno Superior e o Recente (Basseto & Szatmari

1997);2) o paleo-eixo da dorsal com direção NE-SW, mapeado por Cande er ø/. (1988), se

implantou no tempo da anomalia magnética32 (- 7l Ma), no Maastrichtiano perdurando

claramente até a anomalia magnética 30 (- 66 Ma) no limite Cretáceo-Terciário. Após a

anomalia magnética 30 não se tem qualquer referência a sua persistência. Deve-se salientar,

no entanto, que segundo Cande et al. (1988), entre as anomalias magnéticas 30 (- 66 Ma) e

20 (- 45 Ma), esta última já no Eoceno Médio, o espalhamento oceânico se deu de forma

lenta, levando a uma proliferação de zonas de fratura e que, especialmente na área em

pauta, ao sul do Alto do Rio Grande, as zonas de fratura exibem traçado irregular, com

alguns de seus segmentos com direção NW (Figura 2 de Cande et al. 1988), sugerindo que

a orientação anômala do paleo-eixo da cordilheira pode ter persistido até o tempo da

anomalia magnética 20, no Eoceno Médio; 3) o controle de idade daZona de Deformação

Cruzeiro do Sul é embasado, essencialmente, nas idades dos eventos vulcânicos que

afetaram o Alto do Rio Grande no Santoniano e no Eoceno Médio (Souza l99l). Este

mesmo autor utiliza a presença de grabens alinhados na direção NW-SE, na porção

noroeste do Alto do Rio Grande, até às proximidades da anomalia magnética 2l (- 48 Ma),

do Eoceno Médio, como um controle mínimo da idade de atuação da Zona de Deformação

Cruzeiro do Sul. Porém, como não se conhece o processo de geração desta zona de

deformação, este tipo de inferência tem pouca validade, uma vez que os referidos grabens

não podem ser mais velhos do que crosta oceânica onde se instalaram. Outra feição listada

por Souza (1991), o Graben de Bana de São João, de idade eocênica e localizado no Alto

de Cabo Frio (Figura2.5), caracterizado por Mohriak et al. (1990), parece estar totalmente
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atrelado ao processo de evolução do RCSB (Riccomini 1989, 1995a), além de ter sido

posicionado em mapa cerca de lo ao sul de sua real localização (Souza 1991, Figura VI-4,

pg. r92).

Dessa forma, não se tem conhecimento da relação destas feições com o quadro

tectônico regional ou mesmo do seu real signihcado, como no caso da Zona Sismogênica

de Cabo Frio/Alinhamento Magmático de Cabo Frio e daZona de Deformaçáo Cruzeiro do

Sul, ou, ainda, de como se dão os processos de interação entre as feições caracterizadas em

crosta oceânica e aquelas da crosta continental. Por outro lado, diversas evidências de

reativação mesozóico-cenozóica de megaestruturas intraplaca vem sendo apontadas no

sudeste brasileiro, na forma de deformações, pela implantação ou reativação de altos e/ou

baixos e como condutos para manifestações magmáticas, principalmente de composição

alcalina (Asmus 1978, Sadowski 1987, Zalë,rl- et al. 1987, Eyles & Eyles 1993, Riccomini

1995a e b). Nesse sentido, o estudo da deformação neocretërcica e paleogênica no Graben

da Guanabara, e das paleotensões responsáveis pela sua geração, que serão apresentados

nos próximos capítulos, permitiu que se caracterizasse a importância relativa das tensões

regionais e locais. A persistência de um campo de paleotensões com direção de extensão

variando entre NW-SE e N-S, com o SHmax variando entre NE-SW e E-W, além de

indicar que as estruturas geradas ou reativadas no Graben da Guanabara responderam a

esse campo, aponta ainda a importãncia das tensões regionais.

2,4 DISTRIBUIÇ,]O DOS ESFORÇOS NA PLACA SUL-AMERICANA

O campo de esforços no interior da Placa Sul-Americana ê função, essencialmente,

da interação de dois processos tectônicos:

I - forças de flutuação ou topográficas, representadas principalmente pelo empurrão

exercido pela Cordilheira Meso-Atlântica (ridge push);

2 - esforços compressionais transmitidos a partir do limite oeste da placa, na fossa Peru -
Chile (Coblentz &. Richardson 1996).

As forças de flutuação resultam da variação lateral de densidade na litosfera,

incluindo, a nível regional, além do empunão da cordilheira, o puxão da placa (slab pull) e,
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a nível local, as forças associadas às margens continentais e às áreas elevadas (Coblentz &'

Richardson 1996). Nas margens continentais passivas, como a brasileira, dois fatores geram

esforços locais que interagem com os regionais, o contraste de densidade entre as crostas

continental e oceânica, acarretando o espalhamento da borda continental, e a flexura da

litosfera devido à carga de sedimentos das bacias marginais; estes dois fatores gerariam

extensão na área emersa e compressão na submersa (Assumpção 1997). Estas tensões locais

interagem com os regionais produzindo rotação e/ou variação de intensidade no campo

regional. No interior da Placa Sul-Americana sabe-se que a tensão horizontal máxima

regional (SHn.,o*) exibe uma boa concordância com a direção de movimentação da placa e

com o empurrão exercido pela Cordilheira Meso-Atlântica, mormente na sua porção

oceânica (Zoback et al. 1989, Assumpção 1992, Richardson 1992, Stefanick &. Jurdy 1992,

Coblentz & Richardson 1996) (Figura 2.10).

z8o" zgo" 3oo" 310" ¡zo" 330" 340" 350" 0"

Figura 2.10 - Distribuição das tensões regionais na Placa Sul-Americana, segundo o modelo 3 de Coblentz &
Richardson (1996), considerando a força de empurrão da Cordilheira Meso-Atlântica, a força de contato entre

diferentes porções litosféricas, a força topográfrca e a força de arrasto da placa com a astenosfera. A linha

pontilhada indica o perfil discutido na Figula 2.8. As letras indicam a posição da Cordilheira Blanca (A),

Èscudo Brasileiro Ocidental (B), Escudo Brasileiro Oriental (C) e bacia oceânica (D). As forças colisionais

aplicadas neste ¡nodelo produziram grandes áreas cle cornpressão nas porções setentrional e meridional da

piuru, n ur não afetaram significativarnente as tensões previstas no interior das regiões continentais (Segundo

Coblentz & Richardson 1996).
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O campo de esforços é extensional na Cordilheira dos Andes (acima de 3000 m de

altitude), com extensão N-S e SH.u* E-W, e compressional no resto da placa, com SH'u* E-

W, evidenciando, neste caso, que este SHru* é o tensor principal de esforços o¡ (Figura

2.tt).

Figura 2.I I - (topo) Elevação média dos 56 elementos que cortam a América do Sul em um perfil ao longo de

9.5oS, correspondendo à linha tracejada na Figura 2.7. (meio) Magnitudes do tensor horizontal rnáximo (o¡)

prognosticadas ao longo do perfil. (base) Magnitudes do tensor horizontal mínimo (o¡) previstas ao longo do

þrtñt. er rnagnitudes previstas para os tensores máximo e mínimo são Inostradas para quatro magnitude.s

äistintas de foiças colisionais atúando ao longo da fossa Peru-Chile (F*6): 1.25,2.5,3'5,e S.O * l0r2 Nm-r.

Letras ao longo do perfil correspondem a Cordilheira Branca (A), Escudo Brasileiro Ocidental (B), Escudo

Brasileiro Oriental (C¡, e bacia oceânica (D). Urna força colisional de 2.5 x l0r2 Nm-r produz um esforço

consistente com as rnagnitudes dos esforços previstos por modelos anteriores. (Segundo Coblentz &
Richardson, 1 996).

O Shn.,in varia, sendo extensional na ârea emersa, onde origina um regime de

esforços direcional, e compressional na iLrea oceânica, gerando um regime de esforços

inverso. A persistência da direção E-W para o SH,no* em toda a Cordilheira dos Andes,

apesar da mudança na orientação da cadeia ao norte da Deflexão de Arica e das variações

no ângulo de mergulho da Placa de Nazca, indica a predominância do empurrão da
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Cordilheira Meso-Atlântica no campo de esforços regional (Assumpção 1992, Coblentz &

Richardson 1996). A este respeito, Stefanick & Jurdy (1992), calcularam que o empurrão

da cordilheira é responsável por cerca de 80% do esforço compressivo observado na placa.

As interferências locais no campo de esforços regional possibilitam que se aproxime a

intensidade dos esforços regionais, como na Cordilheira dos Andes (Coblentz &'

Richardson 1996), no Rift do Amazonas (Zoback & Richardson 1996) e na margem

continental brasileira (Assumpção 1997), indicando valores de SH'u* entre l3 e 20 MPa na

área emersa e entre 15 e 20 MPa na submersa.

A rotação local das tensões regionais foi utilizada por Zoback (1992) para inferir a

magnitude das tensões locais, a partir de discussão anterior de Sonder (1990). Segundo

Zoback (1992) a avaliação quantitativa da interferência produzida por um esforço uniaxial

local, no campo de esforços regional deve considerar, além do ângulo entre o SHn o* e a

direção da estrutura responsável pelo esforço local, as magnitudes relativas dos esforços

regionais e locais (Figura 2.12).

REGIONAL

LOCAT

RESULTANTE

Shmax

-*1.- rn-"

I
\l:¿
û\

Shmax

+

X

*'t'.tz 
,'

'.1-'- 
- - -

X'' X

\v
Shmin Y .-Y"

\._'__. Y

Figura 2,12 - Geornetria para avaliação da rotação dos tensores devido a fontes locais (modificado de Sonder,

19-90). SH,,,u*, SH",nu* e Sh,n¡n , Sh",niu correspondem aos tensores horizontais máximo e mínimo,

respectivanrente (Segundo Zoback, 1992).
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Zoback (1992) assume que o campo de esforços regional orienta-se segundo os

planos horizontal e vertical e que o SHru* é paralelo ao eixo x, Shrnin ao eixo y e que o eixo

z é vefücal, positivo para baixo. Já o campo de esforços local é, para ela, orientado segundo

os planos x',y' ez', sendo a estrutura responsável por ele paralela a x' e o esforço uniaxial

normal paralelo a y'. A magnitude da tensão horizontal desviatória é o¡ = oy" assumindo-

se que a estfutura seja longa o suficiente para que a variação do esforço ao longo do seu

comprimento seja desprezível. No caso de forças locais de flutuação será gerado uma

tensão desviatória vertical, com magnitude equivalente à horizontal, mas com sinal oposto,

oz: - ol. Neste caso, a tensão desviatória local será extensional.

Segundo Zoback (1992) as tensões normal e cisalhante, resultantes de uma

compressão ou extensão horizontal desviatória local são dados por:

f*r: Vz oy sen20

o*= t/z or (l - cos 20)

or:lz o¡ (1 + cos 20)

onde 0 é o ângulo entre a direção da estrutura e do sH.u* regional, ou seja, o ângulo entre x

e x', e é positivo no sentido horário (Figura l1).

Com a superposição dos dois esforços, regional e local, resulta um novo campo de

esforços onde:

r*r= /z oy sen 20

o*: SH'u^ + % 6r(l - cos 20)

o, = Shn.¡n + % oL (1 + cos 20)

A rotâção do SH.o* regional é dada por:

^l = V" tan' 
I 

sen 2 g I [(SH.o* - Sh'i") / o'r-] * cos 2 0.

A nova orientação de Sh.in serâ y + n/2' os valores positivos de y representam uma

rotação anti-hor fuia. lJma simulação das variações nas magnitudes relativas das tensões
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regionais e locais, bem como as rotações impingidas nas primeiras, permitiram a elaboração

do gráfico da Figura 2.13.

A importância relativa das paleotensões regionais e locais será discutida no Capltulo

7, com base nas relações sintetizadas na Figura 2.13.

-90 .60 -30 0 30 60 90

0, ângulo enve a direÇáo da estrutura e sHmax (glaus)

Figura 2.13 - Rotação dos tensores horizontais regionais (y) como função do ângulo entre a direção da feição

local produzindo uma complessão ou extensão uniaxial local e a direção do SH*'* regional (0). Os números

nu, 
"uruu, 

se referem a vãlores da razão entre a diferença dos tensores horizontais regionais pelo tensor

uniaxial local (SH,""* - Sh,,,i" / oL); valoÌes positivos indica r uma compressão uniaxial supelposta e valores

negativos indicam uma extensão uniaxial superposta (Segundo Zoback, 1992)'
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3. MÉTODOS - REVISÃO

3. 1. AN,{LISE BSTRUTURAL

3,1.1. Introdução

A análise estrutural foi o principal método utilizado no intuito de discriminar,

qualificar e quantificar os eventos deformacionais rupteis que atuaram na ârea. Ela envolveu

principalmente a caracteúzação das feições geológico-estruturais nlpteis, associadas ao

tectonismo mesozóico-cenozóico, tais como diques de ¡ochas alcalinas, falhas, falhas

acompanhadas de cataclase e silicificação, estruturas tectônicas sin a pós-deposicionais às

bacias de São José do Itaboraí e do Macacu, além de juntas em áreas escolhidas.

A caracterização estrutural foi feita através de esfudos em mesoescala, com a descrição

de afloramentos e de amostras de mão. Em alguns casos, visando uma melhor caracterização

dos indicadores cinemáticos nos planos de falha, foi utilizado o microscópio eletrônico de

varïedura (MEV). Estes estudos propiciaram a análise qualitativa e quantitativa da

deformação, incluindo a determinação dos tensores, pelo método gráfico dos diedros retos de

Angelier & Mechler (1977), com modificações feitas por Delvaux (1993). Foram utilizados

como base para determinação dos tensores os trabalhos de Tchalenko (1970)' Angelier &

Mechler (19'17) e Angelier (1979, 1984, 1989, 1994). Pala caructerização dos indicadores

cinemáticos nos planos de falhas, visando a determinação do sentido do movimento relativo

dos blocos, foram utilizados os trabalhos de Petit (1987), Angelier (1994), Stewart & Hancock

(1994), Doblas et al. (1997). A análise estrutural de fraturas sem estrias visíveis e de juntas,

teve como base os trabalhos de Hancock (1985), Hancock & Engelder (1989), Olson &

Pollard (1989), Cruikshank et at. (1991), Cruikshank & Aydin (1994), Dunne & Hancock

(1994), Ameen (1995), Caputo (1995) e Younes & Engelder (1999).

Para o tratamento estatístico dos dados estruturais, foram utilizados programas de

computação específicos, como o FpTectonics (Reiter & Acs 1995) e o TENSOR (Delvaux



1993). O primeiro foi usado para plotagem e análise geométrica de juntas e diques e o segundo

para tratamento, plotagem e análise cinemática de dados pareados (falhas/estrias).

3.1.1.1. Medidas das Estruturas

a) estruturas planares (untas e diques) - foram caracterizadas pelo rumo do mergulho e o

mergulho;

b) dados pareados falhas/estrias - foram caracterizados pelo rumo do mergulho/mergulho dos

planos de falha, pelo azimute/caimento das estrias e pelo sentido de movimento dos blocos.

3.1.2, Análise Cinemática e Determinação de Paleotensões

Nas falhas o sentido de movimento dos blocos foi determinado tanto por parâmetros

estratigráficos como pelos indicadores cinemáticos rupteis caracterizados nos planos de falhas.

Esses dados foram invertidos para obtenção das paleotensões responsáveis pela sua

geração, com base no princípio de que as estrias são paralelas ao esforço cisalhante máximo

exercido sobre o plano de falha e que a direção e o sentido de movimento é independente em

cada falha (carey & Brunier 1974, Angelier & Mechler 1977 , Angeliet 1984, 1990,1994).

A inversão dos dados pareados de falhas e estrias foi efetuada computacionalmente,

com a utilização do programa TENSOR (Delvaux 1993, modificado de Angelier 1984, 1990)'

que se baseia em uma versão modificada do Método dos 
-Diedros 

R.!9t ,qS Angelier &

Mechler (Igg7). O método dos diedros retos pressupõe que' para um determinado campo de

tensões, as estruturas extensionais estarão posicionadas no diedro em que se situa o eixo de

tensões mínimo, 03, e que as compressionais se posicionam no diedro em que se situa o eixo

de tensões máximo, ol (Figura 3.14 e B). Os died¡os são delimitados pelo posicionamento de

um plano imaginário, denominado auxiliar, ortogonalmente ao plano de falha e à direção das

estrias situadas nesse plano. A superposição das áreas de tensão máxima e mlnima, em



projeção estereográfica, para diversas falhas irá indicar a posição dos eixos de tensões

principais (Figura 3.1C).

Figura 3.1 - Método dos diedros retos. A) Falha (F) e plano auxiliar (A) delimitando diedros compressivos (P) e

diitensivos (T). A direção e o sentido de movimento da falha estão representados pelo vetor. unitário de

movinrento (i¡'e 1n¡ representa o vetor unitáÌio ortogonal à falha; B) Ptojeções estereográficas dos planos- F e A,

ondeBéaiiiersècçaoOosdois,PéodiedrocompressivoeTodistensivo.C)Projeçãoestereográficadefalha
normal e seu plano åuxiliar, delimitando os campos compressivo e distensivo; D) Idem à anterior, para uma falha

direcional; Ej Superposição das projeções estereográficas das falhas representadas em C s D, mostrando áreas

100% comprässivas,-em cinza, 100% distensivas, pontilhadas, resultantes da coerência desses domínios em C e

D, e áreas ôom 50% de cada, em branco, resultantes da superposição de domlnios compressivos e distensivos.

Dessa forma, a utilização do programa TENSOR pemitiu a obtenção dos eixos de

tensões principais, incluindo a orientação dos principais eixos de tensões o1, o2, e o3, onde

01 > 02 > o3 (compressão considerada positiva). Adicionalmente foi calculada a nzão de

esforço R:o2-o3/ol-o2,0 < R <1, visando qualificar o regime de esforço fesponsável pela

B)A)
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deformação. Esse parâmetro foi definido por Angelier (1989), que o denominou razão (Þ. Os

regimes de esforços podem ser caracterizados com base em:

a) Classificação dos regimes de esforços de acordo com a natureza do eixo de tensão

principal vertical:

l) extensionalà ol vertical

2) direcional) 62 veftical

3) compressional ) o3 vertical

b) Pela conjugação da posição do eixo de tensão principal com o parâmetro R (R = o2-o3l

o1-o3), com subdivisão dos campos de tensões:

l) EXTENSÃO Radial(Radial EXTENSIVÐ ) oL vertical,0<R<0.25

2) EXTENSÄO Pura(Pure EXTENSIVE) ) ol vertical,0.25<R<0'75

3) EXTENSÃO Direcional (Strike-slip EXTENSIVE)) 6l verlical, 0.75<R<1.0

4) DIRECIONAL Extensional (Extensive STRIKE-SUP) > o2 vettical,l.0>R>0.75

5) DIRECIONAL Pvo (Pur e STN KE- SU P) > 62 Y efüca,\, 0.7 5>R>0. 25

6) DIRECIONAL Compressivo (Compressive STNKE-SUP) ) o2 vefücal, 0.25>R>0

7) COMPRESSÃO Direcional (Strike-slip COMPRESSIVÐ ) o3 vertical, 0<R<0.25

8) COMPRES SÃ O P ura (Pur e C O M P RE S SIV E)à o3 vertical, 0. 25<R<0.75

9) COMPRESSÄO Radial (Radial G)MPRESSIT/Ð ) o3 vertical,0'75<R<l'0

Outro parâmetro determinado com auxllio do programa TENSOR foi o ângulo a, que

representa o desvio médio entre as estrias medidas sobre o plano de falha e as calculadas

teoricamente para um determinado campo de tensões. Para Angelier (1989) o valor médio

máximo de ø, para uma determinada população de falhas, deve ser de 22o. No programa

TENSOR são aceitos valores individuais de o¿ de até 30o, mesmo que choi et al. (1996)

admitam um valor máximo de 450. Porém os valores médios foram mantidos dentro do

recomendado por Angelier (1989). O programa TENSOR dispõe de um procedimento de

otimização rotacional dos eixos de tensões principais, que minimiza os desvios médios entre

as estrias medidas e o cisalhamento teórico computado (cx).

O programa TENSOR permite, também, a inversão de fraturas de cisalhamento

conjugadas e de fraturas de extensão. No caso das fraturas de cisalhamento conjugadas, são



consideradas como tal, no progfama, as que possuem ângulos entre si variando de 45o a 85o.

Nesse caso, a direção de movimento em cada um dos conjugados será ortogonal à linha de

intersecção entre os dois planos e o sentido de movimento será o da porção intema da bissetriz

aguda entre os dois planos (Ragan 1973). Dessa forma o eixo de tensões principal, ol, será

posicionado na bissetriz aguda, o eixo intermediário, o2, itâ coincidir com a linha de

intersecção entre os dois planos e o eixo de tensões mínimo, o3, será ortogonal a ol. No caso

dos planos de fraturas de extensão, preenchidas (p. ex. por veios ou diques) ou não, a direção

de movimento é ortogonal à linha de intersecção entre a fratura e o plano de movimento

(Ragan 1973). Nesse caso pode-se determinar a direção de o3, o eixo de tensões mlnimo, que

é, também, ortogonal ao plano de fratura extensional.

3. 1.2. 1. Indicadores Cinemáticos Rúpteis

A indicação do sentido de movimento das falhas se baseia, tradicionalmente, na

separação estratigráfïca, indicada pelo deslocamento relativo de mæcadores anteriores à

movimentação da falha, e/ou nas dobras de anasto, representadas pela assimetria das camadas

junto ao plano de falha, devido ao affasto exercido sobre elas pelo bloco oposto. Nas últimas

duas décadas a caracTerização da cinemática das falhas tem se baseado também nas feições

geradas sobre os planos de falhas, denominadas indicadores cinemáticos rupteis. Nesse

sentido, será apresentada, a seguir, uma revisão dos conceitos referentes aos indicadores

cinemáticos rúpteis, com base em Petit (1987) e Angelier (1994).

Feições Assimétricas Observáveis no Plano de Falha:

As feições assimétricas geradas pelo movimentos dos blocos de falhas podem ser

separadas em duas grandes categorias:

a) Feições assimótricas positivas - apresentâm menor fricção ao tato, sobre o plano de falha'

no sentido de movimento do bloco perdido,

b) Feições assimétricas negativas - apresentam maior fricção ao tato, sobre o plano de falha'

no sentido de movimento do bloco perdido.

Destâca-se abaixo as mais comuns, em ambas as categorias (Figura 3.2):



I ) Degraus minerais acrescionórios

o função do crescimento de cristais fibrosos ou de outros cristais durante o movimento da

falha

o 100% confiável

. positivo

2) Marcas de objetos tectônicos

o ocorrem tanto como um relevo positivo ou como cavidades assimétricas na superficie de

falha, função do lado em que se observa. Ex. de objetos: grãos de quartzo, feldspato, seixos.

r 850% confiável

! negativo

3) Riedel shears - Planos R de Ridel

. cfi)zam o plano de falha

o ângulos entre 5 - 25o

! mesmo sentido de movimento da falha

o - perpendicular às lineações no plano de falha

o 7 5Vo confiÍtyel - pode ser ambíguo se lentes de cisalhamento se desenvolvem ao longo da

superficie de falha

c negativo

4) Planos antítétícos - Planos R' de Riedel

. cruzam o plano de falha

o ângulos em tomo de 75o

! sentido de movimento oposto ao da falha

o - perpendicular às lineações no plano de falha

o 7 5o/o confiâvel

o negativo
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Figura 3.2 - Critérios para determinação do sentido do movimento em superflcies de falhas. Os exemplos

mostrados são de falhas normais, mas os critérios são válidos independente do tipo de movimento ocoffido. l)
Degraus de minerais neoformados,2) marcas de objetos,3) fraturas de cisalhamento sintéticas (R),4) fraturas de

cisalhamento antitéticas (R'), 5) facetas polidas e rugosas alternadas, 6) tension gashes,7) picos estilollticos, 8)
marcas parabólicas e 9) vesiculas deformadas em lavas (segundo Angelier 1994).

5) FaceTas polidas e rugosas

o podem ocorrer em todos os tipos de rochas

. mais comuns nas rochas não carbonáticas

o em geral perpendiculares à direção de movimento
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o tipos de facetas: com fricção - polidas e estriadas, ou moídas e esbranquiçadas (essas últimas

podem ser confundidas com fibras); com abertura - rugosas, localmente com fragmentos de

rochas, óxido de ferro, calcita e quarlzo

o 80% confiável

o positivo

6) Tension Gashes - Planos T de Riedel

o aproximadamente perpendicular às lineações do plano de falha

o ângulo de 30 - 50o com plano de falha

o 70o/o conft'vel

r negativo

7) Picos ou lineações eslilolíticas

o produzidos por solução em facetas friccionais

o 100% confiáveis em calcário

o negativo

o em calcários pode-se observar, no mesmo plano, degraus de minerais acrescionários e

lineações estilolíticas, que indicam feições de abertura e encuftamento, respectivamente. Os

picos ou lineações estilolíticas implicam em creep, devido ao tempo necessário para o

fenômeno ocorrer

8) Marcas Parabólicas

. comumente desenvolvidas em superfìcies de falhas polidas, mostram formas em meia lua

com concavidade voltada no sentido do movimento do bloco perdido. Representam lascas

arancadas pelo movimento, aproveitando fraturas antitéticas que fazem um ângulo alto com o

plano de falha, normalmente fraturas T

o positivas

9) Veslculas Defo¡madas em Lavas



r formação de comijas, a favor do movimento, e de concavidades, contra o movimento, na

borda de orifìcios vesiculares, por cataclase na superfÌcie de falha

o positivas

As relações geométricas e a nomenclatura das fraturas secundárias associadas às

superflcies de falha, geradas em ambiente nlptil, por cisalhamento simples, como aplicadas

por Petit (1987) e Angelier (1994), são aquelas definidas pelo modelo de Riedel (Figura 3.3)'

Petit (1987) propôs uma sistematização dos indicadores cinemáticos presentes nos

planos de falhas, geradas por cisalhamento simples, em ambiente nlptil, com base na repetição

e associação de famílias de fraturas secundárias. Ele separa três "critérios", T, R e P, com base

nas fraturas secundárias predominantes nas superflcies de falhas (Figura 3.4). Adicionalmente,

ele lista dois indicadores não relacionados com as fraturas secundárias, que são as estrias

geradas por "elementos de aragem" (objetos mais duros que os materiais da superficie de

falha) - denominados "marcas de objetos tectônicos" por Angelier (1994), e a "cristalização

de minerais associada a ipegularidades da superficie de falha" - denominados "degraus

minerais acrescionários" por Angelier (1994).

ÂNcuLos
ALTOS

Figura 3.3 - Terminologia para descrição de fraturas secundárias elelnentares em um contexto de cisalhamento

simples, segundo Petit (1987).



CzuTÉRIoT

fraturâs de extensão

cRITÉR]o R

AR (apenas R)

_________\-

CRITÉRIO P

Figura 3.4 - Principais tipos de critérios utilizados como indicadores cinemáticos, em um contexto de

cisalhamento simples, a partir da repetição das fraturas secundárias, segundo Petit (1987).

As indicações do sentido de movimento, a partir dos diversos critérios, é coincidente

quando comparâmos os dois autores.

3.I.2.2. Ordem de Desenvolvimento de Estruturas Secundárias Relacionadas a Zoîas de

Cisalhamento Di¡ecionais

As estrutmas secundárias relacionadas a zonas verticais submetidas a cisalhamento

simples, em ambiente ruptil (Figura 3.3), foram estabelecidas inicialmente a partir do

experimento clássico de Riedel (1929), com o denominado Modelo de Riedel. Esse

experimento, desenvolvido originalmente em calcário, foi reproduzido por Tchalenko (1970)

\-
RY
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em uma caixa de cisalhamento em argila caullnica. Esse rlltimo autor preconizou o

desenvolvimento de estruturas sintéticas ao movimento da falha principal (estruturas R),

fazendo um ângulo inicial de l2o a 16o com a falha principal, no sentido do movimento, o

qual, com a progressão da deformação, tornou-se cada vez menor, até cerca de 4o. O mesmo

experimento com um conteúdo de água pouco menol na argila, propiciou o desenvolvimento

de estruturas antitéticas, com um ângulo de 78o com a falha principal (estruturas R').

Tchalenko (1970) realizou o mesmo tipo de experimento, em uma caixa com paredes rígidas,

reproduzindo, segundo ele, condições crustais mais profundas' Nesse caso foram geradas

inicialmente as estruturas R', com um ângulo de 80-85o com a falha principal e, logo após a

essas, foram geradas as estruturas R, a um ângulo de 12o com a falha principal. Com a

continuidade da deformação foram geradas as estruturas P, com um ângulo semelhante às R,

porém no sentido oposto ao do movimento. Wilcox et al. (1973) mostraram que as estnrturas

R' sofrem rotação no sentido de movimentação do binário, com a progressão da deformação.

Já as R não sofreriam rotação porque as "rotações intema e extema de R teriam sentido

contrario, se anulando". Segundo esses autores o desenvolvimento das estruturas T se dá logo

no início da deformação, mas elas tendem a ser destruídas com a progressão da deformagão. Já

as estruturas Y, paralelas à zona de cisalhamento, só se desenvolvem com altas taxas de

deformação.

De acordo com Woodcock & Schubert (1994) nas zonas de cisalhamento com uma

componente extensional forte (zonas transtrativas), ocorre uma rotação das estruturas

secundárias, com R, R' e T diminuindo seus ângulos com a falha principal, e com as estruturas

compressivas, falhas reversas e dobras, se tomando quase perpendiculares a ela. Ainda de

acordo com esses autores, nas zonas de cisalhamento transpressivas ocorre o inverso'

Uma slntese dos tipos de fraturas secundárias ge¡adas pelo movimento ao longo de

zonas de cisalhamento rupteis ó apresentada por Sylvester (1988) (Figura 3.5).
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Figura 3.5 - Orientação de estruturas secundárias, com arranjo en echelon, associadas a uma zona de

cisalhamento dextral (segundo Sylvester 1 988).

3.2. UTILIZAÇ,4O DE DISUES COMO INDICADORES TECTÔNICOS

3,2,1. Introdução

Diques e silos são bons indicadores tectônicos uma vez que se posicionam a 90" do

tensor de menor esforqo - o3 (Stevens 1911, Anderson 1951, Zoback et al. 1989, Zoback

1992). Geoffroy et al. (1993) encontraram uma boa concordância entre ol e 02 calculados

tanto através da orientação de diques, como do movimento das falhas, para r¡m mesmo campo

de esforços. Bons resultados tem sido obtidos com este método, em especial quando associâdo

à datação geocronológica de diques utilizados como indicadores da deformação (Feraud &

Compredon 1983, Etchebehere et al. l992,Hasti et al. 1992, Riccomini 1995a e b).



3.2.2. Diques

Diques são corpos ígneos tabulares, de espessura variável e com uma relação

comprimento/espessura, média, de aproximadamente 1000:1, e de no mlnimo l:200, no caso

dos corpos menores (Rickwood 1990). Eles apresentam, em geral, mergulhos altos e são

discordantes das estruturas das encaixantes. Um conjunto de diques coetâneos e

geograficamente correlacionados, constituem um enxame de diques. Rickwood (1990) indica

uma terminologia recomendada para a descrição de diques, tendo como parâmetro as suas

dimensões no plano horizontal:

LARGURA COMPRIMENTO
Microdique ----- < I cm ------.'------'-------"< 2 m
Minidique ----- l-10 cm -------------2-20 m
Dique ----- 10 cm -50 m ------100 m - 50 km

Macrodique----- 50 - 250 m --------50 - 250 km

Megadique ------ > 250 m ---------- > 250 km
Dique gigante --- > 150 m com cumulados em camadas sinformais
Grande dique --- dique do Zimbabwe

A terminologia para descfição da morfologia dos diques, para seções em planta ou verticais, é

sintetizada por Rickwood (1990) e Nicholson & Pollard (1985) (Figuras 3.6 e3.7)'
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Degrau [€teral

Figura 3.6 - Terminologia pam deslocamentos e separações entre diferentes segmentos de diques, vistos em

planta. Segundo A) Rickwood (1990) e B) Nicholson & Pollard (1985).

Figura 3.7 - Tenninologia para o deslocamento entre diferentes segmentos de diques, em perfil. A e B mosham

duas seções possfveis para um mesmo dique com deslocarnento lateral. C mostfa um dique com degraus

horizontais, paralelos a direção de propagação. D mostra um dique de mergulho alto, próximo da vertical, com

degraus de rnesma orientação, tambérn paralelos a direção de propagação do dique (segundo Rickwood 1990).

Desloc€mento
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Deve-se ressaltar a concordância entre a direção de alongamento dos degraus com a de

propagação do dique, como mostrado na Figura 3.7.

Como antes referido, os diques são considerados bons indicadores tectônicos por se

posicionarem perpendicularmente ao menor tensor de esforços o3 (Stevens 1911, Anderson

1951, Zoback et al. 1989, Zoback 1992). Esta relação é verdadeira, também, para

alinhamentos vulcânicos ou de fendas para o extravasamento de magma e não apenas para

estruturas puramente tracionais, mas também para as transtracionais (Zoback et al. 1989,

Zoback 1992, Geoffroy et al. 1993, Basset & Kleinspein 1996). Um dos problemas

encontrados na utilização dessas feições como indicadores de esforços está em que, quanto

mais superficiais, maior a tendência dos diques serem controlados por estruturas pteexistentes

(Zoback 1992). Porém, mesmo neste caso, as descontinuidades deverão estar

aproximadamente perpendiculares ao 03 para serem aproveitadas (Delaney et al' 1986, Baer et

al. 1994). Uma exceção, segundo estes autores, poderá ocorer quando um, ou os dois outros

tensores principais, tiverem magnitude próxima a o3, deixando o controle da propagação do

dique ao cargo das estruturas da encaixante.

Pollard (1987) sintetiza alguns dos parâmetros básicos para interpretação estrutural de

diques (Figura 3.8). Estes parâmetros incluem, além da atitude do dique, sua largura e

comprimento, e o mapeamento de estruturas de pequena escala próximas ao contato, que

"podem ajudar a identificar mecanismos de deformação inelástica atuantes na extremidade dos

diques".

A solução dos esforços em uma placa elástica com um buraco elíptico é apresentada

por Inglis (1913, apud Pollard 1987) (Figura 3.9). Segundo esse autor "a tração nas

extremidades do eixo maior "a" þonto A) é de longe o maior esforço", e ø tapidez com que

esse esforço decresce com o distanciamento de A é marcante. Este efeito aumenta com a

ampliação da razão alb e, ainda, quando a/b = 1000, a Iîação em A é 2001 vezes a fração

média. A elipse, neste caso se parecerá com uma fìna fratura, e um puxão muito pequeno

aplicado a placa através da fratura gerará uma tração nas extremidades suficiente para iniciar

um rasgo no material. Segundo Pollard (1987), a solugão de Inglis racio¡aliza a proposição da

lu Lei de Stevens, partindo-se da premissa de que há grande similaridade entre uma fenda

numa placa e um dique na crosta, "pois ambos podem ser aproximados de buracos estreitos em
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sólidos elásticos carregados por tensões atuando perpendicularmente ao eixo maior do

buraco". Segundo este autor, no caso da Figura 3.9 este caffegamento é dado por um esforço

tracional (or') aplicado nos limites da placa e, pata o dique, o calregamento será a diferença

entre a pressão intema do magma e o esforço compressivo regional (P-S) (Figura 3.84).

-,¡ t¡-

1
t
ð

1

Figura 3.8 - Três fliguras esquemáticas ilustrando a interpretação estrutural de diques. A: Pressão motriz do

mãgma (diferença enire a presião do magrna P e o esforço conrpressivo regional S) é estimada a partir da medida

da espessura do dique (t), do comprimento (l), e da dureza elástica da rocha encaixante (representada pela mola).

B: A orientagão da trajetória dos tensores principais é inferida a partir da rota que o dique segue. C: O mecanismo

de propagação é identificado a partir da observação de estruturas, como juntas próximas ao contato e na

extremidade do dique (segundo Pollard 1987).
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Figura 3.10 - Ilustração esquernática do mecanismo de propagação de diques pelo modelo da Zona de Processo.

Aãistância radial (R) indióa o limite externo dessa zona. Os mecanismos al operantes incluem a formagão de

juntas paralelas ao dique, de falhas conjugadas, e a abertura e o escoregamento de superficies de.fraqueza, tais

"o*o 
plano. de acamã¡rento e contato de grãos. O parâmetro (a) é a metade do comprimento do dique (segundo

Pollard 1987)

Figura 3.9 - Modelo elástico de Inglis (1913). A: Geometria e condições de oalT€gamento de uma placa elástica

contendo um buraco ellptico com semi-eixo maior (a) e semi-eixo menor (b). O esforço de hação o¡'regional é

concentrado no ponto (A), no final do eixo maior, onde a tração é designada o¡ ¡" .

Este princípio básico da mecânica de fraturas, de que o esforço de tração é concentrado

nas extremidades da fratura, implica em que a sua propagação acontece essencialmente aí.

Esta extremidade, cìràcterizada por verificação de deformação inelástica (Figura 3.10), é

denominada "zona de processo" (Pollard 1987).

ff
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Segundo Pollard ( 1987), a amplifide da Zona de Processo pode ser estimada a pafiir da

relação abaixo:

R = a/2 lP- S / Tu + Sl2, onde

a = comprimento do dique, P = pressão do magma, s = esforço compressivo regional, Tu =

força tracional na extremidade do dique

Tomando valores de diques mapeados por Delaney el al. (1986, apud Pollard 1987)"

i.(P-S)<10MPa
i < Tu <10 MPa
25 s S < 125 MPa (1 a 5 kmprofundidade)
1<a<5lcm

Tem-se que o intervalo do raio (R) para a zona de ptocesso é estimada como tendo suas

dimensões variando entre 0,03 e 370 m

Segundo Pollard (1987) a geometria dos diques está relacionada, em parte, com a

trajetória que ele segue enquanto se propaga. Esta, por sua vez, é função do campo de esforços

atuante îa sua extremidade. Segundo ele, dentro do contexto da mecânica de fraturas, as

possíveis variações na distribuição do esforço compressivo mínimo se fazem segundo os tiês

possíveis modos de fraturas: Modo Puro I, Modo Misto I-II e Modo Misto I-trI (Figura 3.1 1).

No caso do Modo de Propagação I-II, se a mudança na orientação do eixo de menor

esforço for gradual e contlnua, o dique irá descrever uma culva suave, e se a mudança for

brusca, o dique sofrerá uma dobra aguda na sua trajetória (Pollard 1987). Sommer (1966, apud

Pollard 1987), demonstra que no Modo I-III as fraturas vão se flagmentar em múltiplos

segmentos, que vão sofrer uma torção para atingir uma orientação perpendicular ao eixo de

menor esforço compressivo local. Neste último caso, os diques vão apresentar um arranjo erl

echelon, perpendicular ao sentido de propagação (Anderson 1951). A limitada amplitude do

tempo de intrusão dos diques, entre poucas horas e alguns dias, sugerem a manutenção de um

campo de esforços constante durante a intrusão (Poilard 1987). Porém as variações no Modo



de Intrusão indicam que este campo sofreu variações ao longo da trajetória de intrusão. O

wranjo en echelon de estruturas está comumente associado a falhas direcionais geradas em um

mecanismo de cisalhamento simples (Tchalenko 1970, Wilcox et al. 1973, Sylvester 1988).

Este arranjo en echelon está associado a uma rotação dos eixos de esforços, ol e 03, em

direção à superfìcie, a partir de uma falha principal, em profundidade (Figura 3'12)'

A. Fratura do Modo Puro I

dlque sogmentado

Figura 3.ll - Trajetórias de propagagão para diques relacio¡adas com a mudança espacial na orientação do

mãnor esforço compressivo. Á, O rtloäo dè praturã Puro I é induzido pelo menor esforço compressivo atuando

perpendioulármente ao plano do dique e produz um dique planar. B: o Modo de Fratura Misto I.II é induzido por

umä rotação do menor esforço 
"o,npte..iuo, 

segundo um eixo paralelo a periferia do Olg¡9, é perpendicular à

Cir"çao a" propagação, produzindo ìm dique curvado, C: o Modo de Fratura Misto I-IU é induzido por uma

rotaião do menor esforçó cornpressivo, segúndo um eixo paralelo a direção de propagação, produzindo um dique

segmentado (segundo Pollard 1987).

(A)

--".- 
\t\--\'\\\\\

B. Fratura do Modo Misto l-ll

C. Fratura do Modo Misto l-lll



Figura 3.12 - Fraturas en echelon preenchidas, vistas €m projeção horizontal e em profundidade (segundo

Cruikshank el al. 1991).

De acordo com Wilcox et al. (1973) as estruturas T desenvolvem-se no inlcio do

processo de deformação pelo regime de cisalhamento simples, podendo, inclusive serem

obliteradas na continuidade do processo por estruturas R e R'.

Deve-se ressaltar que fraturas en echelon preenchidas podem estar relacionadas a um

regime extensional, desde que as fraturas sejam preexistentes (Figuras 3'134, B e C)

(Nicholson & Pollard 1985).
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Figura 3.13 - No lado esquerdo, ilustração esquemática de fraturas en echelon retilíneas. Parte da dilatagão é

acomodada pelo dobramento das pontes(B) podendo levar ao seu rompimento e ao aumento considerável da

dilatação (Sãgundo Nicholson & Þollard 1985). À direita, estágios de deslocamento das paredes do dique: (D)

dilatação e (E) cisalhamento. A direção de propagação do dique é vertical (segundo Baer & Beyth 1990).
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Em outros casos, a movimentação se deu em mais de uma fase (Figura l3D e E), onde

uma extensão é seguida de movimentação direcional (Baer & Beyth 1990).

É preciso ressaltar, no entanto, que admitindo-se que o arranjo en echelon estâ

associado a uma rotação dos tensores principais horizontais, o1 e o3, no caso de um regime de

esforços direcional, e que se esta rotação é progressiva, ter-se-á ananjos geométricos dos eixos

intermediárias entre aquela inicial, anterior a rotação, e a posição final'

Neste sentido, Woodcock & Schubert (1994) assinalam que a geometria das estruturas

relacionadas com zonas de cisalhamento, podem tanto apresentar a característica orientação

obliqua à zoîa îa qual elas se incluem, como, tambóm, um arranjo linear, paralelo a elas,

escalonado ou não.

Uma dispersão na orientação dos diques com relação aos tensores principais pode estar

também vinculada à relação das magnitudes relativas destes tensores com a pressão do

magma. Jolly & Sanderson (1995) enconharam uma relação direta entre o aumento da pressão

do magma e da dispersão na orientação dos diques máficos do enxame de Mull na Bscócia. De

acordo com esses autores com o distanciamento da fonte do magma e conseqüente diminuição

da sua pressão, o número de diques diminui, aumenta a suâ espessuta, sua retilinearidade, e

eles se tornam normais ao esforço mínimo principal. A relação entre o distanciamento da fonte

e a espessura dos diques pode ser distinta desta encontrada pol Jolly & Sanderson (1995). Para

smith (1987) a espessura diminui com o distanciamento da fonte. Para Halls (1982) há um

aflinamento para baixo, e para Geikie (1988) há um afinamento para cima. Dessa forma, as

relações entre espessum dos diques e distanciamento da fonte devem ser analisadas pata cada

enxame.

33 DALAÇÕES PELO MÉTODO Ar4o/Afe

3,3.1. Introdução
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O método Af0lllr3e é uma variação do método K-Ar, sendo utilizado também para

rochas com potássio. Sua importância reside na sua baixa margem de eno, menor que Lo/o, e

na possibilidade de sua obtenção a partir de amostras com baixa concentração de potáss.io.

Neste sentido as datações Ar4olAr3e têm sido bastante utilizadas em rochas vulcânicas máficas,

permitindo uma baixa margem de ero, mesmo para aquelas do Quatemário'

O método consiste, basicamente, na obtenção do Ar3e, por bombardeamento em um

reator de neutrons. Este bombardeamento se dá em conjunto com o de uma amostra com idade

K-Ar conhecida, para uma melhor determinação dos parâmehos de irradiação. A idade da

amostra é definida pela razão Ar40/Ar3e.

Para este método a bibliografia básica inclui Geyh & Schleicher (1990)' McDougall &

Hanison (1988) e Tnrner et aI. (1994).

3.4 MICROSCOPIA ELETÔNICA DE VARREDURA - MEV

Utilizou-se o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) da marca LEO, modelo

440i, que possui EDS com detetor de sillcio/lítio acoplado, instalado no Laboratório DE

Microscopia Eletrônica do Departamento de Geologia sedimentar e Ambiental - DGSA do

IG-USP.

3,4.1 Preparação de Amostras:

a) Limpeza - retirada de pó da amostra, rcalizado com sopros de ar, e do stub (porta amostra)

com algodão hidrófilo e acetona;

b) Fixação no stub - com cola de carbono condutor para auxiliar na condutibilidade da

amostra;

c) Secagem - a amostra permaneceu em estufa, á temperatura de 35oC por três dias;

d) Conservação - em recipientes de vidro, dentro de secadores;



e) Recobrimento com ouro ou carbono - para que a amostra se tome eletricamente condutora

e possibilite o escoamento dos elétrons do feixe produzido pelo microscópio. O

recobrimento de ouro visa possibilitar a carz;cteúzaçáo morfológica das amostras e a de

carbono visa a realização de análises semi-quantitativa e qualitativa.

3.4.2. Operação do MEV

A operação do MEV, para obtenção das imagens de planos de falhas foi realizada com

as seguintes calibrações:

a) Detectores - SE (detector de elétrons secundários) e QBSD (detector de elétrons

rehoespalhados)

b) EHT-15KV

c) WD-50a70mm

d) Titt - uitilizado em algumas amostras, com ângulo de até 60o

Para a maioria das imagens foi usado o detector SE e para algumas foi utilizado o

QBSD, que mostra a diferença de número atômico médio.

O resultado fìnal obtido difere da microscopia óptica, principalmente na perda das

cores originais, porém com duas vantagens: maior aumento com boa resolução (na ordem de

nm) e maior profundidade de campo. Adicionalmente o equipamento permite a realização de

análises qualitativas e semiquantitativas com o EDS a ele acoplado.



4. CONTROLE

DEFORMADORA

PRÉVIO A,

DE INTRUSÄO E TECTÔNICA

DO MAGMATISMO ALCALINO

CONTEMPORÂNEO COM A

IMPLANTAÇÃO DO GRABENDA GUANABARA

4.1. TNTRoDUÇ,ú0: AnRESENTAÇ,4o Do QUADRo REGIoNAL

O magmatismo alcalino esta representado na área nordeste do RCSB por seis

stoclæ, os corpos do Tinguá, Mendanh a, Tangsâ, Soarinho, Rio Bonito e Morro de

São João, treze plugs como Sena dos Tomazes, Mæapicu, Itaúna, Monjolos, Itaboral,

Country Ctub e Cabo Frio, entre outros, alóm de inúmeros diques (Figura 4.1).

Datações geocronológicas indicam idades entre 80 Ma, para o Mendanha e 52 Ma

para Cabo Frio (Ulbrich & Gomes 1981, Sonoki & Garda 1988, Sichel et a1.1997,

Thompson et al. 1998, Deckart et ø1. 1998). A localização geográfica dos corpos de

Morro de São João e de da Ilha de Cabo Frio (Figura 4.1) coloca-os junto ao limite

com o Graben de Barra de São João, no primeiro caso, e à sudoeste da projeção do

Graben de Bana de São João para o continente. Dessa forma o corpo da Ilha de Cabo

Frio posiciona-se fora do Graben da Guanabara.

Os corpos maiores são caracterizados petrograficamente por uma associação

félsica, constitulda por sienitos, nefelina sienitos e, mais restritamente, foiaitos, por

vezes com a presença de pseudoleucita (Valença 1975)' Em Itaúna, estes tipos

litológicos apresentam-se com textura microgranular. O stock de Morro de São João

distingue-se pela oconência de tipos máficos (Lima 1976). Ainda de acordo com

Valença (1975), diques de brechas magmáticas, associadas a traquitos, configurando

uma estrutura semi-anelar, ocorrem nos maciços de Tanguá, Itaúna e Mendanha. Uma

última geração de diques de fonolito, tingualto e traquito, teria intrudido

contemporaneamente às brechas magmáticas, acompanhada por hidrotermalismo,

gerando diques e brechas com malrriz de calcedônia, aos quais, localmente, estão

associadas mineralizagões de fluorita e barita (Menezes & Klein 1973 
' 

Y alença 1975).

A ocorrência de rochas vulcânicas alcalinas oonstitui uma caracterlstica

parlicular deste segmento do RCSB. Elas foram inicialmente reportadas por Derby
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(1891), no Maciço do Tinguá, na forma de tufos associados a fonolitos e,

posteriormente, por Lamego (1954), com a descoberta de tufos e bombas, por ele

relacionadas a uma chaminé vulcânica, hoje conhecida como "Chaminé do Lamego".

Estudos mais recentes no Mendanha (Klein & Vieira 1980, Klein & Valença 1984a e

b, Klein 1993) identificaram mais dois depósitos vulcânicos, um caracterizado pela

presençâ de brecha piroclástica e ignimbritos e outra, denominada Vulcão de Nova

Iguaçu, com tufos, brechas fluidizadas e ignimbritos. Em ambos os casos as rochas

vuicânicas estão associadas a traquito e microssienito. Tufos foram descritos também

por Dalcolmo et al. (1982), associados ao plug fonolltico de Jardim Cabuçu. Mais

recentemente foi descoberta uma nova ocorrência de tufos e ignimbritos no Maciço de

Itaúna (Andreis et at. 1999, Klein et al. 1999). Uma ocorência de ankæamito, similar

àquele da Bacia de Volta Redonda (Riccomini et al. 1983), corta os sedimentos

paleocênicos da Bacia de São José do ltaboraí, na forma de um dique alimentador de

lavas almofadadas (Klein & valença 1984a). Para estes autores as lavas ankæamlticas

representariam a extrusão de diferenciados máficos, a partir de câmaras magmáticas,

causada pela rápida movimentação de blocos. Esta ocorrência foi datada, pelo método

K-Ar e, a exemplo da de Volta Redonda (Riccomini et al. 1983), foi obtida uma idade

eocênica, de 52Ma., por Riccomini & Rodrigues Francisco (1992). A direção NE-SW

do seu dique alimentador foi utilizada por estes autores para a caracterização do seu

controle estrutural a partir de um binário sinistral E-W. As diversas ocorrências de

tufos e de ignimbritos não tem idade conhecida. Nesse trabalho são apresentadas duas

novas datações para os plugs fonolíticos que ocofiem na área central do graben, aos

quais se associam as vulcânicas (ver Capítulo 4.3 e Anexo A). Essas datações indicam

que os tufos e brechas fonolíticos são essencialmente coetâneos aos corpos intrusivos,

naquele segmento do graben.

Um controle tectônico sobre a intrusão, a partir de grandes estrutwas, tem sido

apontado para alguns dos corpos alcalinos do Graben da Guanabara. Os stocÈs de

Tanguá, Rio Bonito e nove pequenos corpos intrusivos teriam, segundo Almeida

(1976), sua intrusão controlada pela Zona de Falha de Rio Bonito, de direção ENE'

Essa zona de falha é evidenciada pelo alinhamento de falhas preenchidas por brechas

tectônicas silicificadas (Dalcolmo et at. 1982, Ferrari 1990), tardias ao magmatismo

alcalino (Valença 1975, Santos 1994), indicando sua idade ceîozíica' Já o Mendanha

teria tido encaixado em um faixa de intensa transposição da foliagão do embasamento,

denominada Lineamento Surui-Sepetiba (Ferrari 1990), também orientado segundo a



direção NE-SW. Por outro lado, alguns autores procuraram investigar os campos de

paleotensões que controlaram essas int¡usões. I(ein (1993) propôs que o Mendanha

teria tido sua intrusão controlada por uma zona de transtração dextral de direção ENE,

com base na existência de brechas deformadas na porção NE do corpo. Entretanto,

este campo de esforços geraria um corpo alongado na direção NW-SE, onogonal à do

Mendanlra. Fenarl' et al. (1997a e b), utilizando diques de rochas alcalinas como

indicadores tectônicos, consideraram que o magmatismo alcalino no GG foi

controlado tectonicamente por um binário sinistral E-W, com base, essencialmente, no

arrcnjo en echelon dos diques com relação ao alinhamento descrito pelos sloc&"s

alcalinos (Figura 4.1).

Outros autores visualizaram um controle tectônico regional sobre o

magmatismo alcalino do Graben da Guanabara. O marcante alinhamento descrito pelo

conjunto de corpos alcalinos, entre a ocorrência de Jaboticabal e o Monte Submarino

Almirante Saldanha, com direção WNW, foi denominado "Alinhamento Magmático

de Cabo Frio" por Almeida (1991). Este alinhamento tem sido responsável pela

proposição de diversos modelos geotectônicos causadores, envolvendo tanto a

existência de estruturas continentais proñlndas que controlariam a implantação de

zonas de fratura oceânicas, que posteriormente seriam reativadas (Marsh 1973,

Sadowski 1976, Asmus 1978, Almeida 1991), como trilhas de deslocamento da placa

sobre um hot spot (Hen 1977, Sadowski & Dias Neto 1981). De acordo com

Riccomini (1989) as marcantes estruturas de direção WNW-ESE que ocoffem na

região da Bacia de Resende têm movimentação essencialmente direcional, sinistral e

dextral, e deslocam o dique anelar do Maciço de Itatiaia, depósitos de leques aluviais

a ele associados e, ainda, depósitos coluviais pleistocênicos, sendo relacionadas às

fases de movimentação direcional do Mioceno e Pleistoceno, como estruturas

sintéticas P e R. Desta forma, sua utilização como evidência para o controle estrutural

do Alinhamento Magmático de Cabo Frio (Almeida 1991) depende, inicialmente, de

eventuais indicações de uma atuação anterior.

É importante notar a distribuição heterogênea do magmatismo alcalino no

RCSB. Enquanto ele é abundante no Graben da Guanabara, no seu segmento central,

que inclui as Bacias de Taubaté, Resende e Volta Redonda, ele restringe às duas

rlltimas, não ocorrendo na de Taubaté e na de São Paulo, o que leva a suspeitar da

independência destes dois processos. Neste sentido, alguns modelos consideram que

esses focos de rochas alcalinos não têm uma causa tectônica clara e relacionam este



magmatismo à anomalia térmica residual associada à Pluma de Tristão da Cunha

(Kamer et al, 1994, VanDecar et al. 1995, Sichel el al. 1997). Já Thompson el a/.

(1998) consideram que o magmatismo alcalino da Sena do Mar está relacionado

geneticamente com a Pluma de Trindade, tendo sido gerado pelo "vazamento" do

material da pluma para áreas de litosfera mais afinada, por ocasião da passagem dessa

pluma sob o Craton do São Francisco, entre 80 e 55 Ma. Estes modelos não tratam da

relação entre o processo gerador e o deformador destes corpos alcalinos' No entanto,

no caso do vulcanismo ankaramítico, que fecha o mâgmatismo alcalino no RCSB' é

controlado pelo binário sinistral E-W, e ocorre em bacias associadas à falhas

recorrentes, a vinculação entre tectonismo e magmatismo é evidente.

No presente capítulo serão descritas e analisadas as estruturas rupteis que

afetam os corpos alcalinos no Graben da Guanabara, bem como os diques a eles

associados, visando a cancteúzação dos campos de tensões vigentes durante a

intrusão desses corpos e as suas eventuais variações ao longo do tempo. Para a

realização desse objetivo foram escolhidos alguns corpos, tendo em vista as suas

condições de acesso e exposição, sua distribuição geográfica e as variações nas idades

apresentadas pelos corpos alcalinos. Os cotpos selecionados foram os seguintes:

1) Á,rea oeste do graben: Maciço do Mendanha;

2) Ãrea central do graben: Maciço de ltaúna, Maciço do Tangaâ e plugs de Itaboraí,

Country C/øå, Monjolos, Cubas e Jardim Cabuçu;

3) Á.rea leste do graben: Maciço de Cabo Frio.

O Maciço da Ilha de Cabo Frio foi incluído nos corpos alcalinos a serem

investigados quanto ao seu fraturamento, apesar de se localizar fora da área do

Graben da Guanabara, considerando que:

a) é o único corpo alcalino que tem sua intrusão de fato contemporânea à

implantação do Graben da Guanabara, tendo em vista sua idade paleocênica a

eocênica;



b)

c)

d)

e)

é o que se situa mais próximo do Alto de Cabo Frio, palco de importante

magmatismo eocênico (Mohriak & Baros 1990);

apresenta excelentes exposições nos costões rochosos da ilha e da fuea continental

adj acente;

é tido como o limite oriental do denominado Alinhamento Magmático de Cabo

Frio (Almeida 1991);

a sua idade é cerca de 25 Ma mais nova do que os corpos alcalinos da ârea

ocidental do graben e 15 Ma mais nova do que os corpos da área central,

permitem que se investigue as paleotensões que âtuaram num intervalo de idade

mais amplo. Nesse sentido, o intervalo de idade dos corpos alcalinos nessas três

diferentes porções do graben, 80-70 Ma na ârea ocidental, 68-65 Ma na central e

55-52 Ma na oriental, permite que se investigue as variações do campo de

paleotensões entre o Cretáceo Superior (Campaniano) e o Eoceno Inferior

(Ypresiano).



4.2 ÅREA OCIDENTAL DO GRABEN _ MACIÇO DO MENDANHA

4.2,1. Introdução

Na porção ocidental do Grqben da Guanabara foi realizada a análise do

fraturamento que afeta o Maciço do Mendanha, envolvendo juntas e fraturas sem estrias

cla¡amente identificadas, falhas e microfalhas nas quais pode-se determinar a diregão e o

sentido do movimento, além dos diques que cortam o Mendanha I os que cortam ao

embasamento proterozóico. Nesse último caso foram analisados diques num raio de até 25

km, especialmente em direção a sudoeste onde um conjunto de pedreiras possibilita boas

exposições (Figura 4.2). Cerca de 90% dos diques identiflrcados foram amostrados e,

desses, 50% foram laminados visando determinar, ou não, sua filiação ao magmatismo

alcalino e selecioná-ios para a dataçdo radiométrica pelo método Ar/Ar. Como critério de

campo pode-se inferir, com pequena mafgem de erro, que os lamprófiros são biotíticos e

que os basaltos alcalinos e basanitos apresentam a olivina substituída por carbonatos e

serpentina. Por outro lado, os diques de diabásio, apesar de também apresentarem

localmente amígdalas preenchidas por carbonatos, possuem as típicas texturas ofitica e

subofltica, discemíveis nos mais alterados. outra caracterlstica de campo impoftante na

distinção entre os diques de diabásio e os de rochas alcalinas máficas é que esses rlltimos

rarâmente apresentam espessura maior do que 2 metfos, enquanto que nos pfimeiros são

comuns as espessuras maiores do que 3 metros, podendo chegar a 50 metros. Nas pedreiras

localizadas no embasamento não foram medidas juntas e fiaturas, tendo em vista a

dificuldade de se determinaf a sua idade mlnima, mesmo que no caso das fraturas

associadas aos diques de diabásio essa distinção seja até posslvel, tendo em vista o

hidrotermalismo acentuado que em geral os acompanha e que tem papel importante na

propagação das fraturas "periféricas", diminuindo a tensão resultante mínima ortogonal à

direção de propagação do dique (Pollard 1987). Esse hidrotermalismo é responsável, entre

outras reações, pela cloritização das biotitas, conferindo uma cor verde a essas fraturas,

além de levar ao seu preenchimento pol sulfetos e cæbonatos. Detalhes sobre o

hidrotermalismo associado aos diques de rochas alcalinas e de diabásio são apresentados

por Porto Jr.etal. (1989) e Valente et al. (1991,1992).
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4.2.1.1. Maciço do Mendanha

O Maciço do Mendanha tem um comprimento de cerca de 18 km' na direção ENE-

WSW, e uma largura média de 5 km, constituindo a serra homônima com altitude máxima

de 974 metros. Esse maciço é constituldo, principalmente, por um sfoclc de rochas alcalinas

félsicas intrusivas, sienitos e microssienitos e, subordinadamente, por rochas alcalinas

piroclásticas, brechas e aglomerados, associadas a dois centros vulcânicos distintos

denominados Chaminé do Lamego e Vulcão de Nova Iguaçu (Klein 1993, Figura 4'3). De

acordo com Klein (1993) a forma semicircular dos microssienitos e sua associagão

geográfica com os depósitos piroclásticos, indica que eles são cronocorrelatos a esses, À

sudoeste, alinhado com o Maciço do Mendanha, ocorre o Plug de Marapicu, constituído

inteiramente de sienito (Klein 1993).

As datações radiométricas disponlveis para os corpos do Mendanha e Marapicu

indicam idades entre 75 e 65 MIapara os sienitos, entre 65 e72M:apæa os microssienitos e

variando entre 82 e 72 Ma para os diques de rochas alcalinas máficas que cortam o

embasamento. Os resultados de Ar/Ar publicados por Smith et al. (2001) referem-se à

Pedreira Vignê. Segundo esses autores as idades obtidas para o anfibólio e a pirita referem-

se à idade da rocha e a dâ flogopita estaria refletindo alteruçdo secundária. As idades

encontradas por Smith et øt (2001) são bastante discrepantes das obtidas anteriormente

para os sienitos, pelo método K/Ar em anfibólio. Ressalta-se que essa pedreira é localizada

junto ao denominado vulcão de Nova Iguaçu (Figura 4.3), e caractertzada por um intenso

hidrotermalismo, responsável pela precipitação de fluorita, pirita e calcita em fraturas. Tais

caracterlsticas sugerem que essas idades podem estar refletindo o evento vulcânico do mais

novo e não a idade de intrusão do corpo sienltico principal.

Nesse trabalho foram realizadas duas análises radiométricas pelo método Ar-Ar,

uma em flogopita de um dique de lampróflrro, que corta o embasamento e um dique

composto de basalto alcalino e traquito na Pedreira Emasa, que fomeceu idade de 77 Ma.

outra análise, em um dique de fonolito peralcalino que também corta o embasamento, na

Pedreira Santo Antônio, e que teve como resultado a idade de 54 Ma' Essa riltima análise

não forneceu um platô, referindo-se esse resultado à idade média ponderada (ver dados

completos no Anexo A). Todos os dados de análise radiométrica acima referidos estão

sintetizados na Tabela 4. l.



Figura 4.3 - Mapa geológico do Maciço do Mendanha, destacando os locais de coleta de dados estruturais. Geologia de acordo com

Klein (1992).
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Apesar de ser constituído exclusivamente por rochas alcalinas evoluídas, o

Mendanha apresenta no seu entorno uma grande quantidade de diques com tipos

litológicos menos evoluídos, como lamprófiros, basaltos alcalinos, basanitos, tefritos e

nefelinitos, além dos de fonolito e traquito (Hemboldt et al. 1965, Menezes et al' 1977,

Porto Jr. & Valente 1989, Valente et al. 1994 e 1995, Valente 1997,Deckart et al. 1998).

No presente trabalho caracterizou-se que no domínio do corpo intrusivo

predominam amplamente os diques de traquito e de fonolito, tendo os tipos menos

evoluldos sido identificados apenas na Pedreira Irmãos Vignê (Ponto MEI), na forma de

dois basaltos alcalinos e um lamprófiro alcalino (Minette). Enclaves de basalto alcalino

podem ser vistos também nos sienitos da Pedreira Vignê (Ponto MEI)' Enclaves

semelhantes foram descritos por Klein & Valença (1989), no micro nefelina sienito

associado ao centro vulcânico do Cabuçu, e interpretados como evidência de mistura de

magmas.

Tabela 4.1 - Datações radiométricas disponíveis para os corpos alcalinos do Mendanha e Marapicu e diques

associados.
P - platôs
I - isácrona
Id - ideograma
* esse resultado refere-se à idade rnédia ponderada

Sonoki & Garda 1988 Nefelina
Nefelina sienito/anfi bólio
Nefelina sienito/anfi bólio
Microssienito/feld. K
Microssienito/mâtdz

K/Ar 73.'1t3.5 Ma
K/Ar 74.9t3.3 Ma
K/A¡ T.3tt.7 MaK/Ar 64.9f 1.6 Ma

Deckarl et al. 1998 Dique de basalto alcalino/biotita-P N65"8 (direção) Ar/Ar 81.8*1.8 Ma
Dique de basalto alcalino/biotita-P N60"E (direção) Ar/Ar 78.8f2.8 Ma
Dique de basalto alcalino/biotita-P N60'W (direção) Ar/tu 72

I?AT
K/Ar

7l.2tl .8 MaThompsom ¿/ a/,
l998

Ar/tu 67.6È1.5 Ma
Ar/Ar 65.2t0.8 Ma
tu/tu 61.6t0.2 Ma

Sienito/pirita - Id
Sienito/flogopita - P

rnpr'ófiro/biotim - P. I 052/84 (clar) Ar/A.r 77.ltl .0 Ma
Dique de fonolito/rocha total* I l0/89 (cla$ Ar/k 54.212.8
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As melhores exposições são as das pedreiras kmãos Vignê e Santo Antônio, e os

cortes de estradas vicinais que dão acesso ao Parque Munic.ipal do Mendanha e à Tone da

Embratel (Figura 4.3). No parque pode-se coletar dados em alguns lajedos associados ao

Rio Dona Eugênia. Os oito pontos em que foram levantados dados estruturais no Maciço

do Mendanha permitiram a calacterização de seis estações, sendo cinco dentro do domínio

do stock alcalino e uma no embasamento, essa última referente à Pedreira Santo Antônio

(Ponto ME2, Figura 4.3). Na área em tomo do maciço foram levantadas mais quatro

estações, todas no domínio do Maciço da Pedra Branca, constituído pelo granito tardi-

tectônico homônimo (Wiedemann et al. 1987). Os locais estudados referem-se às pedreiras

Bangu e Emasa, localizadas no Bairro de Bangu, à Pedreira Simgra, localizada em Pedra

de Guaratiba e aos costões rochosos de Barra de Guaratiba. Nessas estações enfocou-se as

características estruturais dos diques de rochas alcalinas e das feições estruturais

eventualmente associadas, como microfalhas internas aos diques e nas suas bordas e,

ainda, a sua relação com as rochas encaixantes.

4.2.2. Diques

Foram identificados e caracterizados 88 diques de rochas alcalinas associados ao

Mendanha, 35 cortando o próprio corpo intrusivo e 53 intrudidos no embasamento

proterozóico em tomo dele. Desse total, 50 referem-se a diques de rochas alcalinas félsicas

e 38 a diques de rochas alcalinas máficas e ultramáficas. A espessura desses diques varia

desde alguns centímetros até pouco mais de três metros, sendo essas últimas encontradas

nos diques félsicos, especialmente nos de fonolito.

Não se obseruou qualquer relação nltida entre a espessura dos diques e a distância

do corpo intrusivo principal, podendo ocorrer diques de fonolito com espessura de mais de

3 metros a mais de 20 km da borda do corpo, como no caso da Pedreira Simgra.



4 .2 .2 .l . Pielações de Corte

As relações de cofie indicam, no geral, que os diques félsicos cortam os máfìcos'

representando um evento final do magmatismo associado ao Maciço do Mendanha. Porém,

localmente, essa relação pode ser mais complexa, evidenciando pulsos alternados, com

intrusão de diques máficos e félsicos, ressalvando-se que os pulsos finais são de caráter

félsico. O primeiro caso pode ser observado na Pedreira Bangu, onde um dique de traquito

orbicular, com espessura média de pouco mais de 1 metro, orientado na direção NNW-SSE

e com mergulho intermediário a alto, atravess a toda a pedreira cortando os diques de

rochas alcalinas máficas, orientados na direção ENE-WSW e com mergulho alto, maior do

que 80o (Figura 4.48). Uma relação mais complexa é vista na Pedreira santo Antônio,

onde um dique de fonolito com direção NE-SW, com baixo ângulo de mergulho e

escalonado, é cortado por um dique de lamprófiro com pouco mais de I metro de

espessura, também de direção NE-SW, porém com mergulho alto, e ambos são cortados

por um dique de traquito de direção NNW-SSE e mergulho alto, com cerca de 2 metros de

espessura (Figuras 4.58 e B'). A alternância de pulsos com intrusão de diques de rochas

alcalinas máficas e félsicas está bem representada na Pedreira Simgra (Figuras 4.64, B, B'

e c), onde um dique de traquito de direção NE-sw, com mergulho intermediário (dique 2),

corta um dique de fonolito pórfiro, com direção em tomo de E-W e mergulho alto (dique

4), e um dique composto, de fonolito e basalto alcalino, com direção WNW-ESE e

mergulho alto (diques 3 e 3a). Por sua vez, o dique de fonolito pórfiro é cortado por um

dique de basalto alcalino (dique 8). Essa recorrência na intrusão dos diques de rochas

alcalinas máficas é evidenciada, também, no interior do corpo intrusivo principal, na

Pedreira Irmãos Vignê, onde 2 diques de basaltos alcalinos e I de minette, com direção em

torno de E-W e mergulho alto, cortam o sienito e diques de traquito com direção NE-SW e

mergulho intermediário (Figuras 4.78, B', C e Figura 4.8)' Situação semelhante é

encontrada na Pedreira Emasa, onde um dique de lamprófiro alcalino (minettte), de direção

NW-SE e mergulho alto, corta um dique composto de traquito e basalto alcalino, de

direção ENE-WSW e mergulho alto (Figuras 4.9B.,F'e C). Pode-se observar, ainda, um

dique de traquito orbicular, muito alterado, com direção NNw-ssE e mergulho alto, cuja

relação com os demais não fica evidenciada, porém sua orientação patalela à do dique de



Pedreiro Bongu
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Figura 4.4 - Pedreira Bangu, Bairuo de Bangu, Rio de Janeiro. Planta aproximada do contorno e das bancadas da pedreira,

deitacando a distribuição ãos diques de rocñas alcalinas máfrcas (lamprófiros e basaltos alcalinos- pentágonos), e de rochas

alcalinas félsicas (traquito e fonolito - quadrados). A orientação principal dos diques se dá segundo a direção NE-SV/. Diques de

rocha alcalina félsica, traquito orbicular (8) e fonolito pórfiro (9), orientam-se segundo a direção NV/-SE (cf. planta e foto A)'
Relações de corte indicam que os diques félsicos de direção NW cortam os máfrcos de direção NE (cf. foto c). O dique Saapresenta

cisalhamento sinistral nos ìontatos, acompanhado de cataclase e silicifrcação. Os diques estão intrudidos em biotita gnaisse

injetado por material granítico, grosso, holoieucocrático. Esse conjunto mostra foliação com caimento suave para SW (240135) (cf.

foio A). Þróximo uo dique 2 o gnaisse é cortado por plano estriado de direção NNW com sentido de deslocamento sinistral

indicaáo por ressaltos, ño plano estriado, com e sem estrias (P e T?). Cortando o gnaisse, próximo ao dique 8a' ocorre plano

estriado, de direção WNW com sentido de deslocamento normal indicado por fibras de calcita.
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Pedreiro Sonto Ant,Ônio

Figgra 4.5 - pedreira Santo Antônio, Município de Nova lguaçu. Planta aproximada do contorno e das bancadas da pedreira,

evidenciando a ocorrência de diques de diabåsio (círculos), de lamprófiros (pentágonos) e de alcalinas félsicas (quadrados). A

direção geral predominante é NE-SV/ a ENE-WSW. As relações de corte indicam.que os...at: novos são os de rochas félsicas

atcaiinai fonólito ( l5) e traquito (l l,l4), e que os mais antigos são os de diabásio (4, 8, 9). A flrgura em destaque sintetiza essas

relações, mostrando um diquä de diabásio, côm arranjo en echelon, de baixo ângulo (9), cortado por lamprófiro (10), ambos de

direção NE-SV/, cortados ior traquito (ll), de direçáo NW-SE. Pode-se observar uma componente de deslocamento normal,

urro"iudu u intrusão do lamprófiro e do traquito. O dique de lamprófiro (2) apresenta cisalhamento sinistral na borda. Fratura com

cataclase e sulfetos, com cisalhamento sinistral, corta fonolito (15). os planos 3a e 3b representam conjuntos de fraturas

conjugadas de cisalhamento, com cloritização e sulfetos. A encaixante é um gd-bi-q-fd- gnaisse bandado, injetado por um

grunitãia" leucocrático, com anfibólio e biotiia, semelhante ao Batólito Serra dos Órgãos. A foliação do conjunto pode ser vista na

íoto, caindo, com baixo ângulo, para NW ( 130/45), no sentido oposto ao do dique en echelon de baixo ângulo (9), e sub-paralela ao

dique de traquito (15).
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Pedreiro Simgro

5o

Figura 4.6 - pedrerira Simgra, distrito de Pedra de Guaratiba, zona oeste da Cidade do Rio de Janeiro. Planta aproximada do

"oãtorno 
e das bancadas ãa pedreira, destacando os diques de diabásio (círculos), de lamprófiros e de basalto alcalino

(pentágonos), e de rochas alcalinas félsicas (traquito e fonolito - quadrados). Esses diques cortam o granito porfrrítico Pedra

Èirun.à-, cuja'foliação (de fluxo?) tem mergulho dè valor intermediário para sudeste (120160). Destaca-se no conjunto o dique de

diabásio 1i), por sua espessura de aproximãdamente 30 m. Os diques se orientam, na sua maioria' para WNW-ESE e ENE-WSW

e, mais resiriiamente, para NE-SW e NNE-SSW. As relações ds corte mostram que o dique composto 3 (fonolito) -_3a (basalto

aicalino), é cortado poi diqu" traquito (2), com baixo ângulo de mergulho, o qual corta também um de fonolito pórfrro (4) e um

de fonolito (g) (cf. B, S' è Oetalhe em C). O dique (7), de basalto alcalino, mostra escalonamento à direita e também corta o

dique (8) tci. g è B'). Alguns dos diques apr"renturn cisalhamento sinistral nas suas bordas ( 3, 3a), evidenciado por estrias em

bordas silicificadas (3,3ae 3').
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Pedreiro lrmÕos Vignê
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Figura 4.7 - Pedreira Irmãos Vignê, Município de Nova Iguaçu. Planta aproximada do contomo e das bancadas da pedreira

deãtacando os diques de rochasllcalinas félsicas (traquito, quadrado) e máficas (basalto alcalino e minette, pentágonos), A

encaixante é um sienito de granulação média, com enclaves de lnicrossienito pórfiro. Os diques tem direção predominante ENE-

wSW a WNW-ESE e, subõrdinadá, para NE-SW e NW-SE. Destaca-se a ocorrência de um dique de basalto alcalino, de direção

NW (4),corlando um traquito de dírãção WNW (3) (cf. foto A). São comuns as fraturas de cisalhamento e as falhas de rejeito

normal, cortando a encaiiante (cf. foto C) e os diques, ou posicionadas nas suas bordas. Ern geral essas superficies apresentam

hidrotermalismo, coln a formaçào de sulfetos e, por vezes, fluorita roxa, em geral acompanhados de silicificação. Localmente os

planos de falha apresentam pre'enchimento carbonático, com a formação de fibras de calcita. Não foram observados arranjos er
'echelone 

os diquìs evidenciam o característico posicionamento do eixo de menor esforço perpendicular a eles (cf' foto D)' Em E

vê-se superfìciä estriada, evidenciando falhamento direcional. A seta indica o sentido do movimento do bloco perdido.
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traquito orbicular que ocoffe na Pedreira Bangu, sugere que ele possa fepresentar o último

pulso magmático também nesse local.

No caso dos diques compostos, algumas características indicam que a intrusão se

deu em pulsos distintos. Nos dois casos onde eles foram observados, na Pedreira Emasa e

na Pedreira Simgra, tanto os diques félsicos como os máficos, que fazem parte dos diques

compostos, apresentam as duas bordas com granulometria mais fina, indicando

resfriamento mais rápido do que as porções centrais, devido ao contato com encaixantes

frias. Essa evidência é reforçada pela separação dos diques ao longo de sua trajetória. Na

Pedreira Emasa os dois diques de basalto alcalino que bordejam o dique de traquito na

frente oeste (Figura 4.9, diques 2 e 4), estão separados dele na frente leste (Figura 4.9,

diques 10 e 11), mantendo-se como dois diques individualizados separados por uma faixa

do granito de aproximadamente 0,5 metro. Na Pedreira Simgra, o dique composto de

basalto alcalino e de fonolito, que ocorre na ftente leste (Figura 4.64, diques 3 e 3a), passa

a ser um dique triplo na frente oeste, a partif da convergência do dique de fonolito pórfiro

(Figura 4.6, diques 3", 3a" e 4"). Não há relações de corte inequívocas em ambos os

diques compostos. Na Pedreira Simgra, localmente, o dique de basalto alcalino mostra-se

hidrotermalizado na borda de contato com o dique de fonolito, o que se evidencia por

intensa desferrificação do basalto alcalino. Essa reiação sugere que o dique de fonolito é

mais novo que o de basalto alcalino.

4.2.2.2. Mecanismos de Intrusão

os contatos entre os diques alcalinos as encaixantes, sejam elas o corpo intrusivo

principal ou o embasamento proterozóico, é quase sempre brusco' seja para os diques

máficos seja para os félsicos. Esses contatos são, de maneira dominante, retilíneos,

podendo apresentar chifres em uma ou nas duas bordas. São comuns também os tocos e as

pontes rompidas com a progressão da extensão ortogonal ao dique. Por vezes eles

apresentam uma das bordas irregular, com variações na sua espessufa. Mais raramente os

diques apresentam as duas bordas com contatos irregulares, chegando a envolver quase

totalmente pedaços da encaixante, os quais podem chegar a ficar totalmente imersos no



Figura 4.8 - Dique de lamprófiro alcalino (minette), de direção WNW-ESE, cortando sienito e diques

dJtraquito no Maciço dó Mendanha, Ponto Mel, Pedreira Irmãos Vignê; B) Detalhe da foto A.



inte¡io¡ do dique, constituindo xenólitos. Essa característica é mais comum nos diques de

traquito, mas pode estar presente também nos máficos, como por exemplo, no lamprófiro

alcalino de direção NNW-SSE da Pedreira Emasa (Figura 4.9, dique 6). Uma característica

parlicular dos traquitos é que os xenólitos no seu interior mostram-se sempre mais ou

menos digeridos, o que não se percebe no caso dos diques máficos.

Alguns diques são nitidamente resultado de extensão oÍogonal pura, como é o caso

do dique de traquito da Pedreira Irmãos Vignê (Figura 4.7D), o qual tem direção rWNW-

ESE e mergulho intermediário. Em outros casos, os diques mostram evidências de terem

sofrido cisalhamento nas suas bordas, como se pode observar na própria Pedreira Irmãos

vignê, a partir das fraturas secundárias de extensão (T) e das fibras de calcita associadas a

um dique de traquito, de direção WNW-ESE e mergulho intermediário (Figura 4'10). As

adaptações do dique às fraturas conjugadas indicam que elas são anteriores ao dique

(Figura 4.108). As fibras de calcita, evidenciando cinemática normal na borda do dique,

corroboram as evidências de cisalhamento tardio à intrusão (Figura 4.104).

Alguns diques exibem um ananjo escalonado nos corles verticais, como pode ser

visto na Pedrei¡a Emasa (Figura 4.9,A. e B', diques 7, 8, 11 e 13), indicando que sua

intrusão se deu, também nesse caso, sob cisalhamento (Ramsay & Hubbert 1987, Dunne &

Hancoch 1994, Srivastava 2000). A orientação vertical dos diques dentro dos segmentos

conjugados indica que a intrusão se deu em um regime normal, com o eixo de tensões

máximo, ol, vertical e paralelo aos diques e o eixo de tensões mlnimo, o3, horizontal e

oftogonal a eles. Essa característica pode estar presente tanto nos diques máficos como nos

félsicos.

Por outro lado, em diversos casos têm-se evidências de movimentação direcional

após a intrusão desses diques. um desses casos pode ser visto em Barra de Guaratiba onde

diques de basanito e de basalto alcalino, com direção em tomo de N-S e ângulo de

mergulho alto (Figura 4.114), apresentam fraturas secundárias oblíquas a eles, com forma

helicoidal (Figuras 4.12A e B), indicando movimentagão dextral após a suâ intrusão. A

presença de cataclase na borda de alguns deles (Figura 4.118), com hidrotermalismo

associado, e também com indicação de movimentação direcional dextral, indica que essa

movimentação oconeu logo após a intrusão dos diques.
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Pedreiro Emoso

Figura 4.9 - Pedreira Ernasa, bairro de Bangu, Rio de Janeiro. Planta aproximada do contorno e das bancadas da pedreira, onde

prõdominarn diques de lamprófrros (pentágonos) e de rochas alcalinas félsicas (quadrados), ocorrendo apenas um dique de

äiubário (circulôs,l). Os diques tem áireção predominante para ENE-WSW porém ocorrem dois lamprófiros (6 e 14) e um

traquito orbicular ( t3) com àireção NNW a NW. As idades relativas, inferidas a partir.das_rela_ções de corte, tem observação

diréta apenas no dique composto (2-3-4),onde um traquito, com 1,5 m de espessura, é bordejado por lamprófiros, com pouco

mais de 50 cm de largura. Neste caso o contato se dá numa faixa de aproximadamente 5 cm, irregular, onde o traqujto se torna

mais escuro e, ainda,ãnde o traquito, mais claro, é injetado, sugerindo ser este o mais novo. Por outro lado, o lampróftro (6), de

direção NW, corta o lamprófiro àe direção ENE (5), e o dique composto (2-3-4), interrompendo inclusive o traquito (8, B'e C).

O lamprófiro (6) é cortaáo por fraturas de cisalhamento sinistral. O deslocamento dextral dos diques (2-3-4) e (5), observado na

foto [i é aparente, Diques dos três tipos litológicos mostram escalonamento visível no plano vertical, com os segmentos

escalonados separados por degraus hoiizontais. No canto direito da foto B, pode-se observar o caimento suave da foliação de

fluxo do granito encaixante, para SW (2 15125).
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Figura 4. l0 - A) Famílias de fraturas conjugadas, geradas em regime de esforço normal, onde

uma fratura da família com mergulho para sul é preenchida por dique de traquito. A reativação

dessa fratura, em caráter normal, é indicada por flrbras de calcita presentes na borda do dique e

por fraturas de tração, ! geradas pela movimentação ao longo do dique. A deformação do

dique (detalhe 82) evidencia a sua adaptação à fratura preexistente, durante a intrusão; B)
Juntas de tração (traço fino) geradas por movimentação normal ao longo das fraturas maiores,

C) Fibras de calcita contemporâneas a falhamento normal, D) Fraturas em microssienito,

com preenchimento por calcita, A terminação em rabo de cavalo (Cruikshank et al. l99l),
com variação brusca do seu mergulho (kink) indicatratarem-se de planos de tração, paralelos

à direção do eixo de tensões máximo, Ol, gerados pela movimentação dos planos das fraturas

principais, em caráter normal, após sua fonnação. Os rumos dos mergulhos dos planos que

constituem o rabo de cavalo indicam a posição do eixo principal de menor esforço, O3.
Pedreira Vignê, Ponto ME I , Maciço do Mendanha, município de Nova lguaçu'
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Figura 4.I I - A) Fraturas paralelas a dique de basanito de

direção NNE-SSW (dique I da Figura I I ), com espaçamento

centimétrico a decimétrico, evidenciando sua propagação

retilínea por dezenas de metros; B) Cataclase na borda de

dique de basalto alcalino, acompanhada por percolação de veios de calcita em fraturas de extensão (T), indicando

movimentação direcionaidexträI. Seta com 1,0 cm; C) Detalhe de dique de basanito, onde destacam-se grandes

cristais de oiivina (ressaltados em alto relevo) pseudomorfizadas por calcita e serpentina, evidenciando famllias de

juntas imbricadas oblíquas às suas bordas, ìndicando a direção de fluxo do magma, de s_ul para norte;. D)

iotomicrografia do basanito mostrando pórfïro de olivina em meio a uma matriz constituída por piroxênio e

olivina. Observa-se também pórfrro de olivina pseudo morfizado por calcita (indicado pela seta) . Costões

rochosos, em granito do Maciço da Pedra Branca, iocalizados no distrito de Bana de Guaratiba, no caminho entre a

Ponta do Picão e a Praia do Perigoso.
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4.2.2.3. Sentido de Fluxo Magmático

Apesar de não se ter como objetivo a caracterização do sentido de fluxo magmático

para os diques registra-se, pela clareza das evidências, o fluxo horizontal, de SSW para

NNE, em um dos diques de basanito, indicado pelas famllias de juntas imbricadas internas

ao dique (Figura 4.llC), não presentes no corte vertical, de acordo com o proposto por

(Knight & riValker 1988) para diques do Haval. Essas estruturas representariam juntas de

resfriamento, inicialmente ortogonais às paredes do dique, posteriormente rotacionadas

pelo fluxo magmático (Corrêa Gomes 1992). Tais indicações são reforçadas pelos degtaus

horizontais presentes nos diques (Rickwood 1990). Essas evidências apontam, nesse caso,

para uma alimentação a partir de uma câmara magmática situada na plataforma continental

e não a partir do Mendanha. Ressalta-se que esses diques não têm idade conhecida.

4.2.2.4. Aníüse Estrutural

Para a realizaçáo da análise estrutural com base na atitude dos diques, visando a

determinação do eixo de tensões mínimo, õ3, e do eixo de tensões horizontal máximo,

SHmax, eles foram tratados por estação, considerando-se, nesse caso, o Mendanha como

uma única estação. Foram, ainda, tratados em separado os diques de rochas alcalinas

máficas e fólsicas. Em cada um desses dois gtupos foram separados diques com mergulho

alto (> 65), intermediário (<65o e >40o) e baixo (<40o).

Na Figura 4.13A estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques de rochas alcalinas félsicas, de traquito e de fonolito, que

cortam o corpo do MendanIa. Esses diques, dominantemente, orientam-se na direção

ENE-WSW e possuem mergulho alto, indicando que sua intrusão foi controlada por uma

extensão NNW-SSE, ortogonal aos diques, e por um SHmax de direção ENE-WSW,

paralelo a eles. Uma concentração secundária, representada por diques de direção NNW-

SSE, também essencialmente com mergulho alto, indica que a direção de extensão variou

local/temporalmente para ENE-WSW. A oconência de diques com ângulo de mergulho

intermediário, predominarttemente orientados também na direção ENE-WSW, indicam que



Figura 4.12 - A) Fraturas paralelas e oblíquas a diques de basanito com direção NNE-SSW; B) Detalhe das

fratura obíquas ao dique l, com vista em 3 dimensões, evidenciando o seu arranjo helicoidal. Ver explanação no
texto. Costões rochosos, em granito do Maciço da Pedra Branca, localizados no distrito de Bana de Guaratiba,
no caminho entre a Ponta do Picão e a Praia do Perigoso.
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o eixo de tensões principal vertical foi em parte representado pelo eixo de tensões

principal, 01, coffespondendo a um campo de paleotensões normal.

Na Figura 4.138 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques de rochas alcalinas máficas que cortam o Mendanha.

Esses diques mostram orientação em torno de E-W e mergulho alto, indicando que a sua

intrusão foi controlada por uma extensão N-S, com o SHmax orientando-se na direção E-

w.

Na Figura 4.144 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques alcalinos félsicos identificados na Pedreira Santo Antônio,

localizada junto ao corpo intrusivo do Mendanha (Figuras 4.2, 4.3 e 4.5). A orientação dos

diques, variando entre NNW-SSE e NE-SW, é compatível com uma extensão WNW-ESE,

posicionando-se o eixo de tensões horizontal máximo, SHmax, oftogonalmente à direção

de extensão, segundo a direção NNE-SSW. O ângulo de mergulho de valor intermediário

de dois dos três diques félsicos identiflrcados indica que o eixo de tensões vertical, oz,

corresponde ao eixo de tensões máximo, o1. Dessa forma, a intrusão dos diques félsicos

foi controlada por um campo de paleotensões puramente extensional.

Na Figura 4.148 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques alcalinos máficos identificados na Pedreira Santo Antônio

(Figuras 4.2, 4.3 e 4.5). Os diques possuem direção variando entre NNE-SSW e ENE-

WSW, com maior concentração na direção ENE'WSW, indicando que a sua intrusão foi

controlada por uma extensão NNW-SSE, com o eixo de tensões horizontal máximo,

SHmax, ortogonal a ela, orientando-se na direção ENE-WSW. As relações geométricas

entre a foliação dos gnaisses proterozóicos encaixantes, representada por suas projeções

polares, e os diques evidencia que, apesar de ambos terem uma orientação sub-paralela, o

ângulo de mergulho dos diques é, na grande maioria das vezes, maior do que o da foliação

dos gnaisses.

Na Figura 4.154 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

dìagramas de rosetas dos diques de rochas alcalinas félsicas identificados na Pedreira

Bangu, que se localiza aproximadamente 5 km ao sul do Mendanha (Figura 4.2). Foram

identificados quatro diques félsicos, com direção NW-SE e mergulhos variando entre 60 e

75" (Figuras 4.4BB e D). Essa orientação indica que a intrusão deles foi controlada por



Figura 4.l3 - Projeções ciclográflrcas e polares, e diagramas de rosetas, mostrando as direções e
os mergulhos de diques de rochas alcalinas félsicas, traquito e fonolito (A), e máficas, basalto
alcalino e lampróhro (B), do Maciço do Mendanha. Em A e B estão separados os diques com
ângulo de mergulho maior que 65 graus (preto), entre 65 e 40 graus (vermelho) e menor que 40
graus (azul). Setas grandes vazias indicam a posicão do eixo de tensões mínimo, 03 , e setas
grandes cheias indicam a posição do eixo de tensões horizontal máximo, SHrhax. Ver
explanação no texto. Diagramas de SchmidçLambert, hemisfério inferior.
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Figura4.l4 - Projeções ciclográficas, polares e diagramas de rosetas, mostrando as direções e os

mergulhos de diques de rochas alcalinas félsicas, traquito e fonolito (A), e máficas, basalto alcalino e

lampróflrro (B), da Pedreira Santo Antônio. Estão separados os diques com ângulo de mergulho
maior que 65 graus (preto) e entre 65 e 40 graus (vermelho). Quadrados vazios representam polos da
foliação dos gnaisses encaixantes. Setas grandes vazias indicam a posicão do eixo de tensões
rnínimo, O 3 , e setas grandes cheias indicam a posição do eixo de tensões horizontal máximo,
SHmax. Verexplanação no texto, Diagramas de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior.
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uma extensão NE-SW, posicionando-se o eixo de tensões máximo horizontal, SHmax, na

direção NW-SE.

Na Figura 4.158 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques de rochas alcalinas máficas identiflrcados na Pedreira

Bangu. Foram identificados sete diques, com direção ENE-WSW e ângulo de mergulho

alto (Figura 4.4C), indicando que a sua intrusão foi controlada por uma extensão NNW-

SSE, posicionando-se o SHmax na direção ENE-WSW, paralelamente aos diques' Nessa

pedreira os diques félsicos são claramente posteriores aos máficos, evidenciando uma

vaiação no campo de paleotensões, passando de uma extensão inicialmente na direção

NW-SE para uma extensão na direção NE-SW, As relações geométricas entre a foliação

dos gnaisses encaixantes, representados por suas projeções polares, indicam que os diques

félsicos são sub-paralelos a ela, tendo, em geral, um ângulo de mergulho um pouco mais

alto (Figura 4.4D). J6 os diques máficos mostram uma atitude totalmente diversa da

apresentada pelos gnaisses do embasamento.

Na Figura 4.164 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques de rochas alcalinas felsicas identificadas na Pedreira

Emasa, localizada cerca de 7 km ao sudoeste do Mendanha (Figra 4.2). Nessa pedreira

foram identif,tcados apenas 3 diques félsicos, todos de traquito e com ângulo de mergulho

alto, sendo 2 orientados na direção ENE-WSW, um deles caracterizando um dique

composto com outro de basalto alcalino, e I na direção NNW-SSE, constituído de traquito

orbicular (Figuras 4.94 e B). Não foi possível caraçterizar as relações de corte entre os

dois grupos, mas, com base na Pedreira Bangu, pode-se inferir que o traquito orbicular

representa o último pulso magmático. Dessa forma, os dois diques orientados na diregão

ENE-WSW indicam que tiveram sua intrusão controlada por uma extensão NNW-SSE'

com o SHmax posicionado na direção ENE-WSW. Por outro lado, o dique de traquito

orbicular teve sua inÍusão controlada por uma extensão NE-SW, ortogonal à anterior.

Na Figura 4.168 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e de

diagramas de rosetas dos diques de tochas alcalinas máficas. Dos 6 diques máficos

identificados, 3 se orientam segundo a direção ENE-WSW e 3 na direção NNW-SSE'

todos com altos ângulos de mergulho. Nesse caso, os diques de direção NNW-SSE são

claramente posteriores (Figuras 4.9A, B, B' e C), indicando uma variagão na direção de
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Figura 4. l5 - Projeções ciclográfrcas, polares e diagramas de rosetas, mostrando as direções e os

mãrgulhos de diques de rochas alcalinas félsicas, traquito e fonolito (A), e máficas, basalto alcalino

e lamprófiro (B), da Pedreira Bangu. Quadrados vazios representam polos da foliação dos gnaisses

encaixantes. Setas grandes vazias indicam a posicão do eixo de tensões mínimo, 6 3, e setas

grandes cheias indicam aposição do eixo de tensões horizontal máximo, SHmax. Verexplanação no

texto. Diagramas de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior'
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extensão, inicialmente segundo NNW-SSE e posteriormente na direção NNW-SSE' Essa

variação, semelhante à inferida para os diques máficos, sugere que as duas direções de

extensão controlaram tanto pulsos de magmatismo máfico quanto félsico. As relagões

geométricas entre a foliação dos gnaisses encaixantes, representados por suas projeções

polares, e os diques, evidencia que os diques de direção ENE-WSW são totalmente

discrepantes, tanto na direção como no mergulho, enquanto que os de direção NNW-SSE,

apesar de sub-paralelos, apresentam ângulos de mergulho bem mais altos.

Na Figura 4.174 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques de rochas alcalinas félsicas identificados na Pedreira

Simgra, locaiizada em Pedra de Guaratiba, cerca de 20 km ao sudoeste do Mendanha

(Figura 1). Os 6 diques félsicos, de traquito e fonolito, identificados mostram direção

variando entre ENE-WSW e WNW-ESE, com concentração na direção ENB-WSW,

próxima a E-W, e ângulos de mergulho altos, com uma única exceção (Figuras 4.44, B' e

C). Essa distribuição indica que eles tiveram sua intrusão controlada por uma extensão

NNW-SSE, posicionando-se o eixo de tensões horizontal máximo, Shmax, na direção

ENE-WSW.

Na Figura 4.178 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques de rochas alcalinas máficas identificados na Pedreira

Simgra. A direção dos diques variando entre NE-SW e ESE-WNW, com concentração em

torno de E-W, indica que eles tiveram sua intrusão controlada por uma extensão de direção

ENE-WSW, próximo a E-W, posicionando-se o eixo de tensões principal máximo,

SHmax, na direção NNW-SSE. As relações geométricas entre a foliação do Granito Pedra

Branca (de fluxo?), no qual os diques estão encaixados, representada por suas projeções

polares, e os diques, mostra uma discrepância total entre eles. Uma exceção é deteminada

pelo dique de traquito com baixo ângulo de mergulho, o qual é sub-paralelo à foliação.

Na Figura 4.184 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques de rochas alcalinas félsicas, traquito e fonolito,

identificados nos costões rochosos da localidade de Bara de Guaratiba, situada à cerca de

25 km ao sul-sudoeste do Mendanha (Figura 1). A direção NNE-SSW dos diques indica

que eles tiveram sua intrusão controlada por uma extensão de direção WNW-ESE,

posicionando-se o eixo de tensões horizontal máximo, SHmax, na direção NNE-SSW.
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Figura 4. l6 - Projeções ciclográficas, polares e diagramas de rosetas, mostrando as direções e

os mergulhos de diques de rochas alcalinas félsicas, traquito e fonolito (A), e máficas, basalto

alcalinõ e lamprófiro (B), da Pedreila Emasa. Quadrados vazios representam polos da foliação

de fluxo do grmito encaixante. Setas grandes vazias indicam a posicão do eixo de tensões

mínimo, O 3 , e setas grandes cheias indicam a posição do eixo de tensões horizontal máximo,

SHmax. Ver explanação no texto. Diagramas de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior.
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Figura 4.17- Projeções ciclográficas, polares e diagramas de rosetas, mostrando as direções e os

mergulhos de diques de rochas alcalinas félsicas, traquito e fonolito (A), e máficas, basalto alcalino e

lamprófîro (B), da Pedreira Simgra, Pedra de Guaratiba, Quadrados vazios representam polos da

foliáção de fluxo do Granito Pedra Branca encaixante. Setas grandes vazias indicam a posicão do

eixo de tensões mínimo, O 3 , e setas grandes cheias indicam a posição do eixo de tensões horizontal

máximo, SHmax. Ver explanação no texto. Diagramas de SchmidçLambert, hemisfério inferior.
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Na Figura 4.188 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos diques de rochas alcalinas máficas, basalto alcalino e basanito,

identificados nos costões de Barra de Guaratiba. A orientação desses diques segundo a

direção NNE-SSW, invariavelmente com mergulhos altos, indica que a sua intrusão foi

controlada por uma extensão de direção WNW-ESE, pos.icionando-se o eixo de tensões

horizontal máximo, SHmax, na direção NNE-SSW. Ressalta-se que em Bara de Guaratiba

os diques estão intrudidos em granito porfirítico sem anisotropias, pertencente ao cor?o

tardi-tectônico da Pedra Branca (Hemboldt et al. 1965, Wiedmann et al. 1987).

4.2.3. Juntas e Fraturas no Corpo do Mendanha

Esses dados referem-se tanto a juntas como a fraturas, incluindo-se as fraturas

conjugadas, nas iluais não se conseguiu determinar claramente as estrias, para obtenção dos

dados pareados compreendendo planos de falhas ou microfalhas/estrias. Foram coletados

dados em cinco estações distintas, a saber: Pedreira Irmãos Vignê (Ponto MEI), Parque

Municipal do Mendanha (Pontos ME3, 4 e 5) e nos Pontos INIF,6,7 e 8, localizados na

estrada para a Toffe da Embratel. Os dados foram tratados separadamente para rochas

intrusivas e vulcânicas com o intuito de se caracterizar possíveis variações temporais no

campo de paleotensões. Por outro lado, buscando melhor discriminar as relações

geométricas e genéticas entre as diversas famílias de fraturas identificadas, as fraturas com

alto ângulo de mergulho (>65o), com ângulo de mergulho intermediário (< 65o e > 40o) e as

com ângulo de mergulho baixo (< 40o), foram representadas de maneira distinta, porém

plotadas em conjunto. Essa prática partiu da premissa que as fraturas com ângulo de

mergulho intermediário podem ter sido geradas em um regime distensivo e que as de baixo

ângulo podem ter sido geradas em um regime compressivo. No caso das famílias de

fraturas de alto ângulo sua filiação genética depende do ângulo que essâs famílias

descrevem entre si (Hancock 1985), podendo caructeizar juntas de extensão (paralelas

entre si), fraturas híbridas (ângulo de atê 45o) e fraturas conjugadas de cisalhamento

(ângulos maiores do que 45o e menores do que 80o). Foram adotados os mesmos ângulos

limites definidos pelo Programa TENSOR (Delvaux 1993).



4.2.3.1. Juntas e Fraturas em Rochas Intrusivas

Na Figura 4.19 estão representadas as projeções ciclográficas e polares das juntas e

fraturas caracterizadas na Pedreira Irmãos vignê (Ponto MEI), afetando sienito. Nas

Figuras 4.194 e B estão representadas a familia de fraturas paralelas, com alto ângulo de

mergulho e direção em tomo de E-W. Essa família corresponde a um conjunto de fraturas

de extensão, indicando que o eixo de tensões mlnimo, 03, orienta-se na direção N-S,

posicionando-se o eixo de tensões horizontal máximo, SHmax, na direção E-W. As

relações geométricas entre essas fraturas e as famllias de fraturas conjugadas com ângulo

de mergulho intermediário, também de direção E-W, indica que ambos os grupos fomm

gerados pelo mesmo campo de paleotensões, em um regime extensional, tendo havido

variações na magnitude do eixo principal de tensões vertical, oz, o qual corresponde a ol

no caso das fraturas de ângulo de mergulho intermediário. Em algumas delas foi posslvel

caracteizar uma componente de cisalhamento normal (Figuras 4.108 e C). Ambos os

grupos de fraturas apresentam-se preenchidas por sulfetos e calcita, e são sub-paralelos a

diques de traquito. A presença de quebras bruscas na direção dessas ftaixas (kinks),

constituindo localmente terminações em rabo de cavalo (Figura 4.10c) ou fratu¡as

secundárias, indica que o cisalhamento foi posterior à sua formação (Cruikshank et al.

1991). Porém, o preenchimento por calcita indica que a movimentação ao longo dessas

fraturas se deu logo após a intrusão dos diques. Nas Figuras 4.19C e D estão representadas

as projeções ciclográficas e polares de famílias de fraturas de cisalhamento conjugadas,

onde os pares conjugados apresentam direção NW-SE e N-S, posicionando-se o eixo de

tensões máximo, ol, na horizontal, segundo a direção NNW-SSE. O eixo de tensões

mínimo, O3, é também horizontal e ortogonal a ele e o eixo intermediário, O2, posiciona-se

na vertical, caracterizando um campo de paÌeotensões direcional. Essas famliias de fraturas

são mais novas que as de direção E-W, apresentando, raramente, cataclase ao longo dos

planos. As relações geométricas entre as famllias de alto e médio ângulos de mergulho,

sugerem variações locais no campo de paleotensões com eventual âumento na componente

extensional, ou mesmo peflnutação entre os eixos de tensões máximo e intermediário, o1 e

o2.
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Figura 4. l8 - Projeções ciclográfrcas, polares e diagramas de rosetas, mostrando as direções e os

mðrgulhos de diqúes de rochas alcalinas felsicas, traquito e fonolito (A), e máficas, basalto alcalino e

basa--nito (B), de distrito de Barra de Guaratiba. Setas grandes vazias indicam a posicão do eixo de

tensões mínimo, gi3 , e setas grandes cheias indicam a posição do eixo de tensões horizontal

máximo, SHmax. Ver explanaçãõ no texto. Diagramas de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior'
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Na Figura 4.20 estão representadas as fraturas identificadas no Parque Municipal

do Mendanha, Pontos ME3,4 e 5, afetando sienito e microssienito. Foram caracterizados

dois grupos de fraturas com alto ângulo de mergulho, um com direção variando entre NE-

SW e WNW-ESE e outro com direção variando entre N-S e WNW-ESE. No primeiro caso

(Figwas 4.20A e B) elas constituem uma famllia de juntas de extensão, de direção ENE-

WSW, e famílias de fraturas conjugadas de cisalhamento, com os pares conjugados

orientados nas direções NE-SW e WNW-ESE, indicando que o eixo de tensões máximo,

o1, é horizontal e orienta-se na direção ENE-WSW, o eixo de tensões mínimo, o3, é

também horizontal e orlogonal a ele e o eixo intermediári o, o2, é vertical Essa distribuição

dos eixos de paleotensões principais indica um paleocampo direcional. As relações

geométricas entre as famílias de fraturas de ângulo de mergulho alto e intermediário,

indicam que devem ter ocorrido variações no campo de paleotensões, provavelmente

associadas a uma maior magnitude local da componente extensional. A relação das fraturas

com ângulo de mergulho abaixo de 40o não é clara. No segundo caso, as famílias de

fraturas também caracterizam estnrttrras de cisalhamento conjugadas, associadas a um eixo

de paleotensões máximo, o1, horizontal e orientado na direção NNW-SSE, o eixo mínimo,

o3, também horizontal e ortogonal a ele e o eixo intetmediário, o2, vertical,

correspondendo a um campo de paleotensões direcional. As relações geométricas entre as

famílias de fraturas com ângulo de mergulho alto e intermediário, indicam que ocorreram

variações no campo de paleotensões, associadas provavelmente a variações

locais/temporais na magnitude da componente extensional, ou a uma permutação entre os

eixos de palotensões máximo e intermediário, ol e oz,levando a uma mudança no regime

de esforços de direcional para normal. As frahras com baixo ângulo de mergulho são

paralelas a um único dique com ângulo de mergulho abaixo de 40o, de composição

fonolítica, identificado no maciço, no Ponto ME8, sugerindo uma variação local para um

regime compressivo, no qual o eixo de paleotensões principal posicionava-se na horizontal'

na direção ENE-WSW.

Na Figura 4.21 estão representadas as projeções ciclográficas e polares de juntas e

fraturas identifîcadas no Ponto ME6, afetando sienito. Nesse local foram caracterizados

dois grupos de famllias de fraturas, um com famílias de direção NE-SW e WNW-ESE e,

outro, com famílias de direção NW-SE e NNE-SSW. No primeiro caso (Figuras 4.21Ã e

B), as fraturas correspondem a famllias de cisalhamento conjugadas geradas campo de
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paleotensões onde o eixo de paleotensões máximo, o1, era horizontal e de direção ENE-

WSW, com o eixo de paleotensões mínimo, 03, também horizontal e ortogonal a ele e o

eixo intermediário, o2, vertical, caracterizando um regime direcional. No segundo caso

(Figuras 4.21C e D) estão muito bem caracterizadas as famllias conjugadas de

cisalhamento, onde os pares conjugados de direção Nw-sE e NNE-SS'W indicam que o

eixo de paleotensões máximo, ol, é horizontal e posiciona-se na direção NNW-SSE com

o eixo de paleotensões mlnimo, 03, também horizontal e ortogonal a ele e o eixo

intermediário, O2, vertical, correspondendo a r¡m campo de paleotensões também

di¡ecional.

Na Figura 4.22 estão representadas as projeções ciclográficas e polares de fraturas

que afetam sienito no Ponto ME8. Nas Figuras 4.22A e B estão representadas famllias de

fraturas com direção variando entre NE-SW e ESE-WNW, onde as fraturas com alto

ângulo de mergulho constituem um espectro de fraturas, incluindo fraturas de cisalhamento

conjugadas, fraturas híbridas e juntas de extensão, de acordo com o conceito de Hancock

(1985). A orientação dessas fraturas permite que se posicione o eixo de tensões máximo

horizontal, SHmax, na direção ENE-WSW, com o eixo de tensões mínimo, o3, também

posicionado na horizontal e ortogonal a ele, na direção NNW-SSE. As relações

geométricas com as famílias de fraturas com ângulo de mergulho intermediário indicam

variações locai/temporais no campo de paleotensões, com provável altemância dos eixos

de tensões máximo e intermediário, 61 e 62, na posição de sHmax. Dessa forma, parecem

ter atuado regimes de esforços normais e direcionais. Nas Figuras 4.22C e D estão

representadas as projeções ciclográficas e polares das fraturas com direção variando entre

NW-SE e NNE-SSW, Também nesse caso as ftaturas com alto ângulo de mergulho

constituem um espectro de fraturas, indicando que o eixo de tensões horizontal máximo,

SHmax, orienta-se na direção NNW-SSE, posicionando-se o eixo de tensões mínimo, O3,

também na horizontal e ortogonal a ele, na direção ENE-WSW. As relações geométricas

com as famílias de fraturas com ângulo de mergulho intermediário indicam também uma

variação iocal/temporal no campo de paleotensões, com a altemância dos eixos de tensões

máximo e intermediário na posição de SHmax. Tal variação coffesponderia à atuação de

regimes de esforços nolmais e direcionais. A presença de diques de fonolito com direção

ENE-WSW nessa estação indica que as famílias de fraturas com essa direção são as mais

antigas.
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4.2.3.2. Jtntas e Fratwas em Rochas Extrusivas

Na Figura 22 estão representadas as projeções ciclográficas e polares das famllias

de fraturas que afetam brecha vulcânica no Ponto ME7. Destacam-se duas famílias de

fraturas com direção NE-SW, bem evidenciadas no diagrama de rosetas da Figva 4.23C,

uma com mergulhos das fraturas alto, com caimento para SE e, ortlra, com valores de

mergulho intermediários e caimento para NW. Essas duas famllìas podem ser interpretadas

como conjugadas, geradas em um campo de paleotensões normal, com o eixo de tensões

máximo, o1, vertical, o eixo de tensões mínimo, o3, horizontal e com direção NW-SE e' o

eixo intermediário, o2, também horizontal e ortogonal a O3. O deslocamento da bissetriz

aguda entre as duas familias de fraturas com relação à vertical estaria, de acordo com essa

interpretação, relacionado com um ademamento dessas brechas vulcânicas para NW' após

a genção das famílias de fraturas de direção NE-sw. As famílias de fraturas com direção

variando em torno de NW-SE, parecem representâI conjugadas de cisalhamento associadas

a um eixo de tensões máximo, o1, horìzontal e orientado na direção NW-SE, com o eixo

de tensões mínimo, õ3, também horizontal e orientado na direção NE-SW e o eixo

intermediário, o2, vefücal, correspondendo a um campo de paleotensões direcional. A

presença de fraturas de direção NW-SE com ângulos de mergulho intermediários, indica

variações locais/temporais no campo de paleotensões, com provável permutação de ol e

02, entre um regime de paleotensões direcional e outro normal.

Uma slntese das paleotensões determinadas para o Maciço do Mendanha, a partir

de juntas e fraturas, é apresentada na Tabela 4'2 e naFigxa 4.24.

A análise dos dados apresentados permite caracterizar uma variação no campo de

paleotensões que afetou o Maciço do Mendanha, na qual a direção de SHmax mudou do

quadrante NE para o NW. No primeiro caso a direção de SHmax variou entre E'W e NE-

SW, representando tanto o eixo de tensões máximo como o eixo intermediário, ligadas a

um regime direcional ou extensional, respectivamente. Em ambos os casos essas fraturas

são acompanhadas por hidrotermalismo mostrando sua contemporaneidade aos diques. o

campo de paleotensões mais novo possui um SHmax de direção NW-SE, que coffesponde

principalmente ao eixo de tensões máximo associado a um regime direcional, apesar de

também haver indicações de um aumento na magnitude da componente extensional e de

permutações locais/temporais do eixo de tensões máximo para a posição vertical, gerando
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róta* grander cheiäs indicam a posição de SHmax. Ver explanação no texto. Diagramas de

Schimidt-Lambert, hemisfério inferior. Maciço do Mendanha, Ponto ME7.
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espectros de fraturas (Estação do Ponto ME8). As brechas vulcânicas são afetadas pelos

dois campos de paleotensões, indicando que não houve um diacronismo acentuado entre a

geração dos diques e o evento piroclástico.

Tabela 4.2 - Síntese das paleotensões determinadas no Maciço do Mendanha, a partir de juntas e ftaturas sem

eshias.

4,2.4. Análise Cinemática de Falhas e Microfalhas

Os dados de falhas e microfalhas utilizados na análise cinemática foram coletados

tanto no Maciço do Mendanha como nos diques associados a ele, que cortam o

embasamento.

No caso do Mendanha os melhores dados foram obtidos na Pedreira Irmãos Vignê'

onde pode ser muito bem c aracterizado uma variação no campo de paleotensões, de normal

para direcional. O intenso hidrotermalismo identificado em ambas as famllias de falhas

indica que elas são tardias à intrusão dos diques de traquito (cf. Figura 4.9). Por relações de

corte pode-se inferir que as falhas direcionais são mais novas que as normais. As falhas

direcionais, na Pedreira Irmãos vignê, têm como característica particular a presença de

degraus de fluorita, indicando o caráter sintectônico do hidrotermalismo.

No caso dos diques que cortam o embasamento, os dados referem-se a microfalhas

identificadas tanto na sua borda como no interior. Em alg¡ns casos essas microfalhas

também são acompanhadas por hidrotermalismo, com presença de fibras de calcita ou de

veios de calcedônia, indicando que elas foram geradas tardiamente à intrusão dos diques.
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Em ambos os casos, além das fibras e degraus acrescionários de minerais

sintectônicos, os principais indicadores cinemáticos são as marcas de objetos, as facetas

polidas e rugosas alternadas e as fraturas de cisalhamento sintéticas e antitéticas.

4.2.4.1. Falhas e Microfalhas no Corpo do Mendanha

Nas Figuras 4.25A e B estão representadas falhas e microfalhas normais e obllquas

que afetam sienito e traquito na Pedreira Irmãos Vignê, Ponto MEI' A inversão desses

dados indicou que essas estruturas foram geradas em um campo de paleotensões

EXTENSIVO Pwo (Pure EXTENSIVE), onde o eixo de tensões principal, ol, é vertical, o

eixo de tensões mínimo, o3, é horizontal e orientado na direção NNW-SSE, e o eixo

intemediário, o2, é também horizontal e ortogonal a ele.

Nas Figuras 4.25C e D estão representadas falhas e microfalhas conjugadas de

cisalhamento, onde as falhas de direção ENE-WSW e WNW-ESE representam as

conjugadas sintéticas R e P, respectivamente, e as de direção aproximadamente N-S

representam as conjugadas antitéticas, R'. A inversão desses dados indicou que essas

falhas foram geradas em um campo de paleotensões DIRECIONAL Pwo (Pure STRIKE'

SLIP), com o eixo de tensões máximo, o1, horizontal e orientado na direção NE-SW' o

eixo de tensões mínimo, o3, também horizontal e orientado na direção NW-SE e o eixo de

tensões intermediátrio, o2, vertical.

Nas Figuras 4.26A e B estão representadas microfalhas direcionais que afetam

sienito e microssienito na estação constitulda pelos Pontos ME3, 4 e 5. As microfalhas de

direção ENE-WSW e NW-SE representam estruturas sintéticas R e P, respectivamente, e a

de direção NNW-SSE representa uma estrutura antitética, R'. A inversão desse conjunto de

dados indicou que as microfalhas foram geradas por um campo de paleotensões

DIRECIONAL Pwo (Pure STNKE-SUP), onde o eixo de tensões máximo, o1, é

horizontal e orienta-se na direção ENE-WSW, o eixo de tensões mínimo, o3, é também

horizontal e ortogonal a o1 e o eixo de tensões intermediário, o2, é vertical'
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4.2.4.2. Falhas e Microfalhas em Diques de Rochas Alcalinas que Cortam o Embasamento

A) Pedreira Santo Antônio

Na Figura 4.27 eslão representadas microfalhas direcionais que afetam diques de

rochas alcalinas máficas e félsicas na Pedreira Santo Antônio (Figura 4.5), Ponto ME2' As

microfalhas de direção ENE-WSW e WNW-ESE representam estruturas sintéticas R e P,

respectivamente. Apesar de não terem sido identificadas as estruturas conjugadas

antitéticas, a inversão desses dados indicou que as microfalhas foram ativadas por um

campo de paleotensões DIRECIONAL Puro (Pure STRIKE-SLP), com o eixo de tensões

principal, ol, posicionado na horizontal, segundo a direção NE-SW, o eixo de tensões

mínimo, o3, posicionando-se também na horizontal e ortogonal a ele e o eixo de tensões

médio, o2, posicionado na vertical.

B) Pedreira Bangu

As microfalhas que afetam diques de rochas alcalinas na Pedreira Bangu estão

representados na Figura 4.28. Nas Figuras 4.28A e B estão representadas microfalhas

direcionais, onde as de direção ENE-WSW e WNW-ESE representam estruturas sintéticas

R e P, respectivamente, e as de direção NNW-SSE representam estruturas antitéticas. A

inversão desses dados evidenciou que esse conjunto de microfalhas foi ativado por um

campo de paleotensões DIRECIONAL Pwo (Pure STRIKE-SLIP), no qual o eixo de

tensões máximo, ol, posiciona-se na horizontal e tem direção NE-SW, o eixo de tensões

mínimo, o3, posiciona-se também na horizontal e tem direção NV/-SE e o eixo de tensões

intermediário, o2, é vertical. Nessa pedreira as falhas direcionais estão presentes nas

bordas e intemamente tanto dos diques de rochas alcalinas máficas e no traquito orbicular.
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Figura 4.28 - Dados de microfalhas e respectivos eixos de tensões, afetando dique de traquito

or6icular,Pedreira Bangu, baimo de Bangu, Ponto. Símbolos:clrculos - 6l (eixo de maior esforço),

triângulos -O2 (eixo de esforço intermediário), quadrados - 03 (eixo de menor esforço); R - razão

deesforço 02 -03/0'1-OO;CI'- desvio médio entre as estrias medidas eo cisalhamento computado

soble o plano de falha. Setas grandescheias - eixos compressivos horizontais, setas grandes vazias -

eixos ãistensivos horizontais. Projeções de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior.
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C) Pedreira Emasa

As microfalhas que afetam diques de rochas alcalinas na Pedreira Emasa estão

representadas nas Figuras 4.29A e B, na forma de estruturas de cisalhamento conjugadas

de direção ENE-WSW, sinistrais, e NNE-SSW, dextrais. A inversão dessas estruturas

indicou que elas foram ativadas em um campo de paleotensões DIRECIONAL Pwo (Pure

STRIKE-SLP), onde o eixo de tensões máximo, ol, posiciona-se na horizontal e tem

direção NNE-SSW, o eixo de tensões mínimo, o3, posiciona-se também na horizontal e

tem direção WNW-ESE e o eixo de tensões intermediário, o2, ê vertical. Nessa pedreira

essas estruturas afetam tanto diques de rochas alcalinas máficas como felsicas. Salienta-se

que mesmo o dique de lamprófiro de direção NW-SE apresenta microfalhas de direção

ENE-WSW, com rejeito sinistral (cf. Figura 4.9), indicando que a atuação desse campo de

paleotensões é posterior à sua intrusão, ou seja, é mais nova do que 77 I|lf.a@f. Tabela l).

D) Pedreira Simgra

As microfalhas que afetam diques de rochas alcalinas na Pedreira Simgra estão

representadas nas Figuras 4.30A e B, constituindo estruturas de rejeito direcional de

direção ENE-WSW, E-lV e NNE-SSW, onde as duas primeiras representam estluturas

sintéticas, R e P, respectivamente, e as últimas representam estruturas antitéticas. A

inversão desses dados indicou que elas foram ativadas pot um campo de paleotensões

DIRECIONAL Pwo (Pure STNKE-SUP), onde o eixo de tensões máximo, o1, posiciona-

se na horizontal, orientando-se segundo a direção NE-SW, o eixo de tensões mínimo, o3,

posiciona-se também na horizontal, na direção WNW-ESE e o eixo de tensões médio, o2,

é vertical. Essas microfalhas afetam tanto diques de rochas alcalinas máficas como félsicas,

com alto ângulo de mergulho (cf. Figura 4.6), estando presentes tanto na sua borda como

no seu interior. Não foram identiflrcadas microfalhas na borda do dique de traquito com

baixo ângulo de mergulho (Figxa 4.6, dique 2).
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sobre o plano de falha. Setas grandescheias - eixos compressivos horizontais, setas grandes vazias -

eixos distensivos horizontais. Projeções de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior.
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Figura 4.30 - Dados de microfalhas e respectivos eixos de tensões, afetando diques de rochas
alcalinas, Pedreira Simgra, distrito de Pedra de Gualatiba. Símbolos:clrculos - O I (eixo de maior
esforço), triângulos -O2 (eixo deesforço intermediário), quadrados -O3 (eixo de menor esforço);
R - r'azão de esforço (02 -O3/Ol-03 );C[ - desvio médio entre as estrias medidas e o cisalhamento
computado sobre o plano de falha. Setas glandescheias - eixos compressivos horizontais, setas
glandes vazias - eixos distensivos horizontais. Projeções de Schmidt-Lamben, hemisfério inferior.



4.2.5. Síntese das Paleotensões Determinadas na Porção Oeste do Grøben da

Guanabara

Uma slntese das paleotensões determinadas para a ârea oeste do Graben da

Guanabara, a partir dos diques de rochas alcalinas e de falhas e microfalhas, é apresentada

a seguir.

Na Figura 4.31 estão representadas as direções de SHmax e de Shmin determinadas

a partir dos diques de rochas alcalinas máflrcas, os quais apresentam orientação variando,

predominantemente, entre NE-SW e E-W e mergulho alto, indicando que sua intrusão foi

controlada por uma extensão de direção NW-SE a N-S. Os diques identificados em Bana

de Guaratiba (Figura 4.3lF) mostram uma orientação distinta dessa, na direção NNW-SSE,

quase N-S, implicando numa extensão aproximadamente E-W. Em alguns casos esses

diques apresentam escalonamento na vertical, indicando llue essa era a posição do eixo de

tensões máximo, 01, e que SHmax representa o eixo de tensões intermediárìo, 02, em um

regime de esforços nomal. Em alguns diques máficos tem-se a indicação de cinemática

direcional acompanhada de hidrotermalimo, com geragão de fibras de calcita, evidenciando

uma variação no campo de paleotensões logo após a sua intrusão. Em Baffa de Guaratiba

essa evidôncia é reforçada pelo fraturamento helicoidal oblíquo aos diques. Nesse caso o

eixo de tensões horizontal máximo, SHmax, passaria a representar o eixo de tensões

máximo, 01, mantendo-se a sua direção NE-SW.

Na Figura 4.32 estáo representadas as direções de SHmax e Shmin determinadas a

partir dos diques de rochas alcalinas félsicas. Os diques fé.lsicos mostram, também, uma

orientação dominante voltada para o quadrante NE, com direção variando entre E-\{ e

NNE-SSW, indicando que eles tiveram sua intrusão controlada por uma extensão WNW-

ESE a N-S. A maior quantidade de diques apresentando mergulho intermediário, em torno

de 65o, quando comparada com os máficos, indica que eles intrudiram sob um regime de

tensões normal, provavelmente aproveitando fraturas preexistentes (cf. Figura 4.10). Nesse

caso, também, o SHmax representa a direção do eixo de tensões intermediário, o2, e o eixo

de tensões máximo, o1, posiciona-se na vertical. Essa relação foi muito bem caracterizada

na Pedreira Irmãos Vignê (Figura 4.328), onde a intrusão dos diques de traquito foi

acompanhada por falhamentos normais (cf. Figura 4.10). Ainda nesse sentido, uma

orientação distinta entre os diques félsicos e máficos foi identificada nas pedreiras Bangu e
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Figura 4.3 I - Diques de rochas alcalinas máficas associadas ao Maciço do Mendanha, incluindo tanto os que cortaÍi o maciço como os que atra-

vessam o embasamento. Ás fro¡eçoes ciclograficas em preto representarn diques com ângulo de-mergulho maior que 65 graus e, Íìs em vermelho,

aiques com angulo de mergulho entre os e 4õ graus. Setas grandes vaziasindicam a posicão do eixo de tensões mínimo, o3, e setas grandes cheias

indi.u* u poriiao do eixo ãe tensões horizontal máximo, SHmax. Geologia de acordo com a Figura I . Ver explanação no texto.
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Figura 4.32 - Diques de rochas alcalinas felsicas associados ao Maciço do Mendanha, incluindo tanto os que cortam o maciço como os que

amvessam o embasamento. As projeções ciclogníficas em preto representam diques com ângulo de mergulho maior que 65 graus, as em

vermelho representam diques com ângulo de mergulho entre ó5 e 40 graus e, as em azul, os diques com ângulo de mergulho menor que 40graus.

Setas grandes vazias indicam a posicão do eixo de tensões mínimo,o3, e setas grandes cheias indicam a posição do eixo de tensões horizontal
máximo, SHmax. Geologia de acordo com a Figura 4.2.Ver explanação no texto.
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Santo Antônio (Figuras 4.32A e D). Na pdmeira os félsicos têm direção NW-SE, sub-

paralela à foliação das rochas encaixantes. Para os máficos essa relação não existe, uma

vez que eles apresentam diregäo ENE-WSW e mergulhos altos, totalmente discrepantes da

foliação das rochas do embasamento (Figura 4.314). Na segunda essa relação é menos

evidente, mas há um maior paralelismo entre os diques félsicos e a foliação das

encaixantes. Nesses dois câsos os diques félsicos representam o pulso magmático mais

novo, o que pode indicar dois mecanismos distintos: 1) houve uma variação temporal no

campo de tensões regional entre a intrusão dos diques máficos e dos félsicos, implicando

na diminuição da tensão diferencial (o1-o3). Essa variação implicaria em uma diminuiçäo

no controle efetivo das paleotensões remotas sobre a intrusão dos diques (Rickwood 1990),

2) os diques félsicos que ocolrem nas pedreiras Bangu e Santo Antônio, além da própria

Pedreira Irmãos Vignê, intrudiram sob uma maior pressão de fluídos do que nas outras

pedreiras, tendo em vista a maior proximidade dessas pedreiras com relação ao corpo

intrusivo principal, levando a uma dispersão maior na atitude dos diques e adaptação às

descontinuidades preexistentes (Jolly & Sanderson 1995).

As estruturas "explosivas" associadas aos diques de haquito, reconhecidas por

valente (1997) e creditadas por ele a uma maior pressão de fluídos, podem respaldar a

segunda hipótese. Por outro lado deve-se considerar que também os diques de rochas

alcalinas máficas intrudiram sob uma alta pressão de fluidos, como evidencia o

hidrotermalismo presente nas suas bordas e nas fraturas a eles associadas. Nesse sentido

ainda, esse comportamento diferenciado dos diques félsicos, apesar de mais evidente nas

porções mais próximas e intemas ao cor?o intrusivo principal, está presente num raio ainda

maior. Dessa forma tal comportamento estaria relacionado não só às caracterlsticas do

magma, mas, também, à menor profundidade da(s) câmara(s) magmática(s) que gerou ou

geraram os diques mais evoluídos e que seria representada pela ascensão do corpo

intrusivo do Mendanha. Essa câmara rasa causaria interferência no campo de paleotensões

regional, tendo em vista o aumento "brutal" da pressão magmfitica em tomo dela (Geoffroy

eî al. 1993). Assim, os diques félsicos estariam refletindo a interferência do campo de

paleotensões local sobre o regional.

Na Figura 4.33 estão representadas as falhas e microfalhas que afetam o corpo

intrusivo principal e os diques a ele associados. os campos de paleotensões determinados
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Figura 4.33 - Mapa síntese das paleotensões determinadas a partir de falhas e microfalhas que afetam o Maciço do Mendanha e os

diques a ele associados. Nos estereog¡amas indica-se a posição dos três principais eixos de tensões, Ol (círculo), O2(triângulo) e G3
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mostram uma orientação de SHmax persistente, segundo a direção NE-SW. Nesse caso,

esse SHmax representa principalmente o eixo de tensões máximo, o1, associado a um

regime de paleotensões direcionat puro. Na Pedreira Irmãos Vigaê, pode-se caraclenzar

um campo de paleotensões extensional puro, responsável pela geração de falhas normais e

obllquas, onde esse SHmax representa o eixo de tensöes intermediário, o2 (Figura 4.33H).

Esse campo de paleotensões, que foi responsável pelo conhole da inhusão dos diques de

traquito, é anterior ao de regime direcional também registrado nesse local (Figura 4'33D).

Nesse caso pode-se inferir uma diminuição temporal na magnitude do eixo de tensões

vertical, oz, passando de o1 para o2. A presença de microfalhas direcionais nas bordas e

no interior dos diques de rochas alcalinas, máficas e félsicas, que coúam o embasamento

proterozóico (Figuras 4.334, B, C e F), estão associadas a esse campo de paleotensões

mais novo, reforçando as evidências da diminuição da magnitude do eixo de tensões

vertical. A presença de hidrotermalismo, com geração de degraus acrescionários de fluorita

e fibras de calcita, nesse evento mais novo, indica que essa variação no campo de

paleotensões deu-se logo após a intrusão dos diques. A presença constante de estruturas

sintéticas P e o preenchimento dos planos de falhas e microfalhas por veios hidrotermais

indica que esse campo de tensões direcional teve uma componente de extensão impodante,

tendo em vista que o desenvolvimento dessas estruturas demanda um alargamento da zona

de falha (Gamond 1983, Wilcox et at. 1973). Essa característica foi indicada também, no

caso da Pedreira vignê, pela inversão dos dados de falhas e microfalhas (Figuras 4.25 e

4.33D), onde o valor de cx, ficou próximo do intervalo de um regime direcional extensivo

(0.75<or<1.0).

As paleotensões determinadas a partir de juntas e fraturas sem estrias, obtidas

apenas parâ o Mendanha, evidenciam também uma permutação dos eixos de tensões

principal e intermediário, al e o2, ao longo do tempo, levando a uma mudança no regime

de esforços de extensivo para direcional, mantendo-se a orientagão de SHmax em tomo da

direção NE-SW (Figura 4.24). Esses dados indicam também que, após isso, houve uma

variaçáo de maior magnitude nas orientações de sHmax e shmin, para NW-SE e NE-SW,

respectivamente. Nesse caso, o sHmax repfesentou principalmente o eixo de tensões

máximo, o1, associado a um campo de paleotensões direcional. Esse evento não foi

acompanhado pelo hidrotermalismo que cafacterizou os dois primeiros, indicando uma

atuação em um nível crustal mais superficial.



Da mesma forma que para os diques, as paleotensões determinadas a partir de

falhas e microfalhas estariam refletindo a interferência de um campo local sobre o regional.

Esse campo local, representado pela intrusão do Mendanha, foi causado pelo aumento na

pressão de fluldos, bem como do de oz em resposta ao soerguimento que acompanhou a

intrusão. com o resfriamento do corpo intrusivo, além da diminuição da pressäo de fluidos,

houve subsidência, acentuada pela erosão sofrida durante o soerguimento, levando a uma

diminuição de az e a implantação de uma campo de paleotensões direcional em âmbito

regional.

4.2.6. Conclusões Parciais

As paleotensões determinadas a parlir dos diques, de falhas e microfalhas e de

juntas e fraturas sem estrias são coerentes em indicar que:

1) A intrusão dos diques e a gençáo de falhas e microfalhas foi controlada pol uma

extensão NW-SE, com o sHmax orientado na direçäo NE-sw. A maior dispersão

apresentada pelos diques de rochas alcalinas félsicas, com adaptação local às estruturas

preexistentes, está associada à atuação de um campo de paleotensões local gerado pela

inüusão do Mendanha. Esse campo local implicou no aumento na pressão de fluídos e

na magnitude do eixo de tensões veftical, oz. As datações radiométricas disponíveis

para esses diques (82 - 72 Ma) posicionam a atuação desse campo de paleotensões no

Campaniano;

2)lJmadiminuiçãonamagnitudedoeixodetensõesvertical,oz,emrespostaà

subsidência que acompanhou o resfriamento do corpo intrusivo principal' levou a uma

permutaçãoentreoseixosmáximoeintermediário,o|ea2,causandoumamudança

no regime do campo de paleotensões, de extensivo para direcional' A

contemporaneidade desse evento com intensa atividade hidrotermal indica que a sua

atuaçãosedeulogoapósaintrusãodosdiques,provavelmentenoMaastrichitianoa

Paleoceno;

3) Uma rotação nos eixos de paleotensões, com o eixo de tensões máximo' o1'

orientando-se na direçäo NW-SE, foi identificado a partir da análise das juntas e



fraturas sem estrias que afetam o Mendanha. A náo caracterização de hidrotermalismo

acompanhando esse evento indica que ele atuou em um nível crustal mais superficial.



43.,4R8A CENTRAL DO GRABEN

os corpos alcalinos da porgão central do Graben da Guanabara nos quais foi

rcalizadaa análise do fraturamento (Figura 4.34), incluem um stock, o Corpo do Tanguá e

seis plugs, sendo o maior deles a Suíte de ltaúna.

4.3.1. Suíte de Itaúna

A Suíte de Itaúna é ',tm plug de rochas alcalinas que ocoffe junto à borda NE da

Baía da Guanabara, possui cerca de 9 km2 de área e é alongado na direção NE-SW (Figura

4.35). Ela constitui um maciço com altitude máxima de 280 metros, que se destaca em

meio à planície flúvio-marinha holocênica, em grande parte ocupada por manguezais. As

melhores exposições podem ser vistas no lado sudeste do maciço, onde, localmente, o solo

foi retirado para aterro das áreas de mangue adjacentes, expondo a rocha já bastante

aherada. o local do Ponto 1 foi o de onde mais se retirou material, constituindo uma

pequena pedreira abandonada. A suíte de Itaúna é constituída unicamente por rochas

félsicas, como pseudoleucita microssienito e sienito, analcita-nefelina microssienito e

sienito, fonolito, fonolito pórfiro e brecha fonolltica (Valença 1980, Dalcolmo et al. 1982)'

As brechas fonolíticas originalmente mapeadas pof esses autores como brechas

magmáticas, foram mais recentemente caracteizadas, em alguns locais, como brechas e

tufos piroclásticos, com nlveis de ignimbritos (Andreis et al. 1999, Klein e/ al. 1999), qu;e

estão presentes tanto no topo como nas encostas do macigo.

o embasamento da suíte de Itaúna é constituído de gd-bi gnaisses migmáticos, da

Unidade Santo Eduardo, e seus contatos são inferidos pela oconência de blocos de gnaisse

(Dalcolmo et al. 1982).

As datagões radiométricas disponíveis para a suíte de Itaúna indicam idades enhe

69 e 51 Ma. Uma análise radiométrica pelo método Ar-Ar, em dique de fonolito, obtida no

presente trabalho, fomeceu idade de 65,7 }t'4ia, configurando um excelente platô (ver

resultados das datações radiométricas no Anexo A). Todos os resultados disponíveis estão

sintetizados na T abela 4.3.
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Figura 4.35 - Mapa geológico do Maciço de Itaúna, com os pontos de coleta de dados estruturais. Mapa

simplificado e modiflrcado de Valença ( I 980) e Dalcolmo et al. ( I 982).
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Sonoki & Ga¡da 1988 Microssienito/feld. K
Fonolitohocha total
Sienito/feld. K

I(/Ar
K/Ar
K/Ar

50.9t1.6 Ma
62,4t1.7Ma
69.4t2.2Ma

Esse trabâlho Dique de Fonolito/rocha total - P Ar/Ar 65.7t0.7Ma

Tabela 4.3 - Datações radiométricas disponíveis para a Suíte de ltaúna.
P - platôs

4.3. 1.1. Rochas Piroclásticas

As rochas vulcânicas expostas no Maciço de Itaúna têm suas melhores exposições

no Ponto Ita9, posicionado a uma cota de 200 metros, onde se assentam sobre fonolito

(Figura 4.35). Nesse local, as brechas e tufos piroclásticos evidenciam diversos pulsos

vulcânicos que configuram camadas horizontais distintas (Figura 4.364). Em outros locais,

as rochas piroclásticas assentam sobre sienito e microssienito, como nos pontos lta2 e lta5.

Em algumas das camadas que afloram no Ponto Ita9 registra-se a presença de deformações

do acamamento por blocos de fonolito balisticamente lançados (bomb sags), denotando

umâ defomação de caráter plástico (Figura 4.368). Tais deformações plásticas são

indicadoras de que elas se tratam de rochas vulcânicas hidroclásticas (Fisher & Schmincke

1994) constituindo, nesse caso, depósitos piroclásticos basais (base surge deposits). Bsses

depósitos exigem a presença de íryn intersticial, apontando para explosões sob pequena

lâmina d'água ou ao nível do lençol freático. Diques de fonolito cortam as rochas

piroclásticas, como pode ser visto no Ponto 5 (Figura 4.35), indicando que o pacote de

rochas extrusivas foi parcialmente erodido.

4.3.1.2. Diques

Quase todos os diques caracterizados referem-se àqueles que cortam o maciço

(Figura 4.34). Foram identificados 7 diques cortando o maciço, 4 de fonolito e 3 de

traquito e um dique de fonolito cortando o embasamento. Esses diques possuem direção

entre WNW-ESE e ENE-WSW, mergulho alto e espessura decimétrica a métrica. Os mais



Figura 4.36 - Tufos e brechas piroclásticas intercaladas. Em A vê-se pacote de

cerca de 3 metros de espessura, com blocos decimétricos de fonolito e um bloco
métrico de brecha piroclástica, no canto esquerdo inferior. Em B tem-se detalhe
do afloramento evidenciando deformações do acamamento (bedding søg) por
blocos de fonolito balisticamente lançados. A deformação causada pelo bloco
sobre o qual está apoiado o martelo, indica que o seu lançamento se deu da
esquerda para a direita na foto (de oeste para leste no afloramento). Maciço de

Itaúna, Ponto Ita 9.
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espessos são os de fonolito que ocoffem nos Pontos 3 e 5, que alcançam cerca de 3 mehos

de espessura. Não foram vistas relações de corte entre os fonolíticos e os traqulticos. O

dique de fonolito do Ponto 5, que tem atitude 80/005 e textura afanítica, quase vltrea, corta

tufos e brechas vulcânicas. Ele foi datado pelo método Ar-Ar, em rocha total, e fomeceu

um excelente resultado, constituindo um platô muito bem caracterizado (Tabela 4.3).

Os diques identificados estão representados na Figura 4.3'1 . Bles mostram uma

variação na orientação entre ENE-.WSW e WNW-ESE, com uma pequena concentração na

direção WNW-ESE. Considerando-se a orientação média dos diques pode-se posicionar o

eixo de tensões mlnimo, o3, ortogonalmente a ela, na direção N-S, e o eixo de tensões

horizontal máximo, SHmax, paralela a ela, na diregão B-W.

4.3.1,3. Juntas e Fraturas

Os dados tratados como fraturas referem-se tanto a fraturas de extensão, como a

fraturas híbridas e fraturas conjugadas de cisalhamento. Nesse último caso elas constituem

microfalhas, porém sem estrias claramente evidenciadas. Elas foram separadas, no câmpo

em famílias de fraturas, tendo como base suas relações geométricas. Deu-se atenção às

relações de "corte", com base na maior ou menor continuidade das famílias de fraturas

(Hancock 1985), buscando-se caracterizar a sua cronologia relativa. Os dados coletados

foram reunidos em dez estagões, procwando compatibilizar domínios homogêneos pelas

suas características estruturais, a proximidade geográfica e as litologias afetadas.

As diversas famílias de fraturas identificadas puderam ser separadas em dois

grandes grupos, um mais antigo, com famílias orientadas segundo o quadrante NE-SW,

variando entre E-\V e NNE-SSW, e outro, mais novo orientado segundo o quadrante NW-

SW, variando entre N-S e WNW-ESE. Esses dois grupos, por sua vez, foram separados em

sub-grupos, um com fraturas com ângulo de mergulho maior que 65o, constituído por

famllias conjugadas de cisalhamento e por espectros de fraturas, no sentido de Hancock

(1994), e outro com fraturas com ângulo de mergulho menor ou igual a 65o.
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Figura 4.37 - Projeções ciclográficas e polares, e diagramas de rosetas, mostrando as direções e

os mergulhos de diques de rochas alcalinas félsicas, traquitos e fonolitos, do Plug de Itaúna.
A concentração dos diques WNW-ESE, permite posicionar o eixo de tensões horizontal ml
nimo, O 3 (setas vazias),na direção WNW-ESE, e o eixo honontal máximo, SHmax (setas

cheias), na direção NNE-SSW. Diagramas de Schmidt-Lamber1, hemisfério inferior



Nas falhas e microfalhas em que foi possível visualizæ as estrias e caracterizar seu

sentido de movimento, determinou-se os eixos de paleotensões principais, o1>o2>õ3, a

razão de esforço, R, e o valor de o¿.

A) Análise Geométrica

As fraturas foram analisadas separadamente para rochas intrusivas e vulcânicas,

com o intuito de caracterizar eventuais variações temporais no campo de tensões. Por outro

lado, procurou-se melhor caractprizar as relações geométricas entre as fraturas com alto

ângulo de mergulho (> 65"), com ângulo de mergulho intermediário (l 650 e > 40o) e as

com baixo ângulo de mergulho (< 40o), plotando-as em conjunto, considerando que as

fraturas de baixo ângulo poderiam ter sido geradas tanto em um regime compressivo, como

em um regime distensivo.

A.1) Juntas e Fraturas em Rochas Intrusivas

Nas Figuras 4.38, 4,39 e 4.41, estão representadas fraturas que afetam rochas

intrusivas de granulação média a grossa, microssienitos e sienitos, respectivamente.

A Figura 4.38 mosha fraturas caracterizadas no Ponto l, em uma pequena pedreira

abandonada. As famllias de fraturas de alto ângulo orientadas segundo a direção NE-SW a

E-W, as mais antigas, têm suas projeções ciclográficas representadas nas Figuras 4.384 e

C, e suas projeções polares, nas Figuras 4.38B e D. Da mesma forma, as fraturas de alto

ângulo orientadas na direção NW-SE a N-S, mais novas, estão representadas

ciclograficamente nas Figuras 4.38E e G, e suas representações polares são vistas nas

Figuras 4.38F e H. As famílias de fraturas de baixo ângulo, que se orientam nas direções

E-W e N-S, foram plotadas, altemadamente, com os dois conjuntos de famílias de alto

ângulo. As famílias de alto ângulo com direção NE-SW a E-W apresentam concentrações

nas direções NNE-SSW, E-W e NE-SW. As duas primeiras parecem representar fraturas

conjugadas de cisalhamento, R e R', e as de diregão NE-SW, mais numerosas,

representariam fraturas extensionais, T. Nesse caso, a direção das fraturas T representa não

apenâs a direção do eixo horizontal de tensões máximo, SHmax, mas também a do eixo de
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Figura 4.38 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas conjugadas de

cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus (famílias de direção NE-SW e NW-SE ) e juntas

conjugadas com ângulo de mergulho menor que 65 graus (famílias de direção NNE-WSW e WNW-ESE). Nos

estereògramas A, B, E e F, as juntas de baixo ângulo de mergulho são representadas como tendo sido geradas em

um regime normal de esforços, e nos estereogramas C, D, G e H, elas são representadas como tendo sido

geradas em um regime de esforços reverso. Ver explanação no texto. Diagramas de Schimidt-Lambert,
hemisfério inferior. Itaúna. Ponto l, microssienito e sienito.
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tensões principal, o1. As fraturas de alto ângulo de direção NW-SE a N-S representam um

espectro de fraturas, no sentido de Hancock (1994), tendo em vista a distribuição contínua

de fraturas conjugadas de cisalhamento, fraturas híbridas e fraturas de extensão. Nesse

caso, a posição mediana do espectro, de direção NNIV-SSE, representa a direção de

SHmax, podendo conesponder a 02 ou 01. A relação entre as famllias de fraturas de alto e

de baixo ângulo não é clara, já que não se tem uma relação de paralelismo ou

ortogonalidade entre eles, que pudessem sugerir tratar-se de fraturas geradas em regime

extensional (Figuras 4.384, B e E, F) ou reverso (Figuras 4.38C, D e G' H)'

respectivamente.

Na Figura 4.39 estão representadas ciclograficamente e em projeção polar dois

grupos distintos de famílias de fraturas de alto ângulo, relativos à estação levantada no

Ponto 3. O mais antigo, de direção E-W, representa características famílias de fraturas

conjugadas de cisalhamento, com ol posicionado na direção E-W, coincidindo com a

bissehiz do ângulo agudo entre as famílias de direção ENE-WSW e WNW-ESE (Figuras

4.39A,,8, C, D e Figura 4.40). O g¡upo de famílias de fraturas de alto ângulo de direção N-

S, mais novo, representâ um espectro de fraturas (Figuras 4.398, F, G, H), onde o eixo de

tensões horizontais máximo, SHmax, estaria posicionado na direção N-S. As relações

geométricas entre os grupos de famllias de fraturas de alto e de baixo ângulo sugerem que

as de baixo ângulo podem tratar-se de fraturas de extensão geradas nos mesmos campos de

tensões que geraram o grupos de fraturas de alto ângulo, como pode ser visto nas Figuras

4.394, B, para as fâmllias de direção E-W, e Figuras 4.398, F 
' 

para as famílias de direção

N-S. No caso das fraturas mais antigas, de direção E-W, essa relação exige uma troca de

posições entre o1 e 02, com a progressão da deformação' No segundo caso' essa

altemância de posições entre os eixos de tensões principal e intermediário é ainda mais

evidente, tendo em vista que as fraturas de alto ângulo constituem um espectro, sugerindo

uma proximidade das magnitudes de o1 e o2.

Na Figura 4.41 estão representadas as famllias de fraturas levantadas na estação

dos Pontos 4.38,4.39 e 4.40. Nesse caso, têm-se dois grupos de famllias de alto ângulo'

um de direção NE-SW, mais antigo, e outro de direção NE-SW, mais novo (Figuras 4.414,

B, C e D). No primeiro caso, as famílias de fraturas constituem um espectro, tendo em

vista a continuidade das fraturas conjugadas de cisalhamento, hlbridas e de extensão. Dessa



H

Figura 4.39 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entrejuntas conjugadas de
cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com ângulo de mergulho menor
que 65 graus, para famílias de direção E-W e N-S. Nos estereogramas A, B, E e F, as juntas de baixo ângulo de
mergulho são representadas como tendo sido geradas em um regime normal de esforços, e nos estereogramas C,
D, G e H, elas são representadas como tendo sido geradas em um regime de esforços reverso. Ver explanação no
texto. Diagramas de Schimidrlambert,hemisfério inferior. Itaúna, Ponto 3, microssienito e sienito.
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Figura 4.40 - Famílias de fraturas de cisalhamento conjugadas, com direção ENE-WSW e

WNW-ESE e com alto ângulo de mergulho. Essas fraturas, que afetam microssienito,
apresentam o típico padrão em X de Hancock ( 1985). O martelo indica a posição do eixo de
tensões máximo, Ol, na bissetriz do ângulo agudo entre as famílias conjugadas, orientado na
direção E-W. Vista em planta, Maciço de ltaúna, Ponto lta 3, Bairro do Salgueiro, Município
de São Gonçalo.
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Figura 4,41 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas conjugadas

decisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com ângulo de mergulho
menor que 65 graus, para famílias de direção NE-SW e NNW. Nos estereogramas A, B, E e F as juntas de baixo
ângulo de mergulho são representadas conlo tendo sido geradas etl'r unl regime normal de esforços, e nos

estereogramas C, D, G e H, elas são representadas como tendo sido geradas em um regime de esforços reverso.

Ver explanação no texto. Diagramas de Schimidt-Lambert, hemisfério inferior. Itaúna, Pontos 6, 7 e 8,

microssienito e sienito.
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forma, o eixo de tensões horizontais máximo, SHmax, se orienta na direção NE-SW. O

grupo de famflias de fraturas de alto ângulo de direção NW-SE, também constitui um

espectro de fraturas, na qual a direção de SHmax se posiciona na direção NW-SE (Figuras

4.4IF,,R, G e H). As relações geométricas entre os grupos de famllias de fraturas de alto e

de baixo ângulos, indicam que os grupos de famílias de f¡aturas de baixo ângulo

representam fraturas de extensão (Figuras 4.414, B e E, F) geradas provavelmente nos

mesmos campos de tensões responsáveis pela formação dos espectros de frah¡ras de alto

ângulo. Também aqui fica evidenciada uma altemância na posição dos eixos de tensões

principal e intermediário, ol e 02.

Nas Figuras 4,42, 4.44, 4.46, 4.47 e 4.48 estão representadas fraturas que afetam

rochas inhusivas hipabissais, afaníticas ou porfiríticas. Estão incluldas aqui as brechas

fonolíticas, tidas como brechas magmáticas (Valença 1980).

Na Figura 4.42 estdo representadas as famllias de fraturas que afetam fonolito, na

estação do Ponto 4. Nessa estação foram identificados dois grupos de famílias de fraturas,

um com famílias de direção NE-SW, mais antigo, e outro de direção NW-SE, mais novo.

As famílias de fraturas de direção NE-SW constituem famllias de fraturas de cisalhamento,

onde as fraturas sintéticas, R, têm direção ENE-WSW, e as antitéticas, R', possuem

direção NNE-SSW (Figura 4.43), posicionando-se o eixo de tensões principal, ol, na

bissetriz aguda entre as duas famllias, segundo a direção NE-SW (Figuras 4.42A, B e C'

D). No caso das fraturas de diregão NW-SE, há uma continuidade entre fraturas

conjugadas de cisalhamento, híbridas e de extensão, caracterizando um espectro de

fraturas. Dessa forma, pode-se inferir a orientação do eixo de tensões horizontal máximo,

SHmax, na direção NW-SE. As relações geométricas entre os grupos de famllias de

fraturas de alto e de baixo ângulo indicam, que as famílias de fraturas de direção NE-SW

de baixo ângulo podem ter sido geradas no mesmo campo de tensões que gerou as de alto

ângulo (Figuras 4.42A e B), exigindo, porém, uma altemância entre as posições de ol e

02. No caso das famllias de fraturas de baixo ângulo, de direção N'tr-SE, essa relação não

é tão clara, parecendo, entretanto, que elas também representam fraturas de extensão

(Figuras 4.428 e F), uma vez que as de alto ângulo já indicam uma proximidade nas

magnitudes de ol e o2.



Figura 4.42 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas

conjugadas de cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com

ângulo de mergulho menor que 65 graus, para famílias de direção NE-SW e NW-SE. Nos estereogramas

A, B, E e F, as juntas de baixo ângulo de mergulho são representadas como tendo sido geradas em um

regime normal de esforços, e nos estereogramas C, D, G e H, elas são representadas comotendo sido
geiadas em um regime de esforços reverso. Ver explanação no texto. Diagramas de Schimidr
Lambert,hemisfério inferior. Itaúna, Ponto 4, fonolito.
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Figura 4.43 - Famílias de fraturas de cisalhamento conjugadas, com direção ENE-WSW e NNE-
SSW, afetando traquito. Maciço de ltaúna, Ponto Ita 4, Bairro do Salgueiro, São Gonçalo.
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Na Figura 4.44 estão representadas as fraturas que afetam fonolito e brecha

fonolítica, na estação do Ponto 4.42. As fraturas de alto ângulo foram separadas em dois

grupos de famílias de fraturas, uma de direção NE-SW, mais antiga, e outra de diregão

NW-SE, mais nova. As fraturas de direção NE-SW constituem famílias de fraturas de

cisalhamento conjugadas, onde as fraturas sintéticas, R, têm direção ENE-WSW, e as

antitéticas, R', têm direção NNE-SSW (Figura 4.45), posicionando-se o eixo de tensões

principal, o1, na direção NE-SW (Figuras 4.44A,8, C e D). As fraturas de alto ângulo de

direção NW-SE também constituem famllias de fraturas de cisalhamento conjugadas, onde

os estruturas sintéticas, R, orientam-se na direção WNW-ESE, e as antitéticas, R',

orientam-se na direção NNW-SSE, posicionando-se o eixo de tensões máximo, 01, na

direção NW-SE (Figuras 4.448, F, G e H). As relações angulares entre os grupos de

famílias de fraturas de alto e baixo ângulo sugerem, nos dois casos, que as famllias de

fraturas de baixo ângulo podem ter ser formado sob o mesmo campo de tensões que as de

alto ângulo (Figuras 4.44A,8 e E, F), exigindo para isso uma permutação dos eixos de

tensões principal e intermediário , ol e o2.

Na Figura 4.46 estão representadas as projeções ciclográficas e polares das fraturas

que afetam fonolito pórfiro, na estação que reúne os dados levantados nos Pontos 4.43 e

4.46. Nessa estação foram separados dois grupos de famílias de fraturas de alto ângulo, um

com familias de fraturas com direção E-W, mais antiga, e outra com famllias de fraturas

com direção NNW, mais nova. As primeiras constituem famílias de fraturas conjugadas de

cisalhamento, onde as fraturas sintéticas, R, possuem direção WSW, e as antitéticas, R',

têm direção ENE, posicionando-se o eixo principal de tensões, o1, na direção E-W

(Figuras 4.46A, B, C e D). As fraturas de alto ângulo com direção NNW-SSE parecem

constituir um espectro de fraturas, tendo em vista que não estão claramente caraclerizadas

duas famílias conjugadas (Figuras 4.468,F, G e H). Nesse caso, pode-se inferir que o eixo

de tensões máximo horizontal, SHmax, orienta-se na direção NNW-SSE. As relações

geométricas entre os grupos de famílias de fraturas de alto ângulo e de baixo ângulo,

permitem inferir que as fraturas de baixo ângulo foram geradas sob os mesmos campos de

tensões que as de baixo ângulo, porém em um regime extensional (Figuras 4.461^, B e E,

F), o que demandaria uma permutação entre as posições de o1 e o2, em especial no caso

das famllias de fraturas de direção E-W.
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Figura 4.44 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas

conjugadas de cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com
ângulo de mergulho menor que 65 graus, para famílias de direção NE-SW e NW-SE. Nos
estereogramas A, B, E e F, as juntas de baixo ângulo de mergulho são representadas como tendo sido
geradas em um regime normal de esforços, e nos estereogramas C, D, G e H, elas são representadas
como tendo sido geradas em um regime de esforços reverso. Ver explanação no texto. Diagramas de

Schimidt-Lambert, hemisferio inferior. Itaúna, Ponto 10, fonolito e tufo.
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Figuma 4.45 - Famílias de fraturas de cisalhamento conjugadas com direção ENE-WSìü/ e

NNE-WSV/ e mergulho de alto ângulo. O típico ananjo em X apresentado por elas permite
que se posicione o eixo de tensões máximo, Ol, na bissetriz aguda entre elas na direção NE-
SW, paralelamente ao martelo. A microfalha de direção NIV-SE, que exibe rejeito dextral,
pertence às famílias ativadas sob um Ol de direção NW-SE. Essas fraturas afetam fonolito
no Maciço de ltaúna, Ponto Ita 10, Bairro do Salgueiro, São Gonçalo.Vista em planta.
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Figura 4.46 - Projeções ciclográfîcas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas conjugadas de

cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com ângulo de mergulho
menor que 65 graus, para famílias de direção E-W e N-S. Nos estereogramas A, B, E e F, as juntas de baixo
ângulo de mergulho são representadas como tendo sido geradas em um regime normal de esforços, e nos

estereogramas C, D, G e H, elas são representadas como tendo sido geradas em um regime de esforços reverso.

Verexplanação no texto. Diagramas de Schimidt-Lambert,hemisfério inferior. Itaúna, Pontos I I e 14, fonolito
pórfìro e microssienito.
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Na Figura 4.47 esldo representadas as projeções ciclográficas e polares das fraturas

que afetam fonolito pórfiro na estação do Ponto 12. Puderam ser separados dois grupos de

famílias de fraturas de alto ângulo, um com direção NE-SW, mais antiga, e outro de

direção NW-SE, mais nova. As fraturas de direção NE-SW constituem famílias conjugadas

de cisalhamento, nas quais as fraturas sintéticas, R, possuem direção ENE-WSW, e as

antitéticas, R', possuem direção NNE-SSW, posicionando-se o eixo principal de tensões,

o1, na direção NE-SW, coincidente com a bissetriz do ângulo agudo entre as estruturas R e

R' (Figuras 4.47A,8, C e D). As fraturas de alto ângulo de direção NW-SE constituem,

também, famílias conjugadas de cisalhamento, onde as estruturas sintéticas, R, apresentam

direção WNW-ESE, e as antitéticas, R', possuem orientação NNW-SSE, posicionando-se o

eixo de tensões principal, o1, na direção NW-SE (Figuras 4.478, F, G e H). As relações

geométricas entre os grupos de famllias de fraturas de alto e de baixo ângulo indicam que

as fraturas de baixo ângulo foram fotmadas em regimes extensionais (Figuras 4.41Ã,8 e

E, F). Tais famllias de fraturas podem ter sido formadas sob os mesmos campos de tensões

que geraram as fraturas de alto ângulo com orientação similar, demandando, no entanto,

uma permutação, de ol por 02, tanto para as fraturas mais antigas, de direção NE-SW,

quânto para as mais novas, de direção NW-SE.

Na Figura 4.48 estão representadas as projeções ciclográficas e polares das fraturas

que afetam fonolito pórfiro, relativas aos dados levantados nos Pontos 16 e 17. Foram

distinguidos dois grupos de famílias de fratwas de alto ângulo, uma com direção ENE-

WSW, mais anxiga, e outra com direção NNW-SSE, mais nova. As fraturas com direção

ENE-WSW constituem famílias conjugadas de cisalhamento, onde as estruturas sintéticas,

R, têm direção E'W, e as antitéticas, R', possuem direção NE-SW, posicionando-se o eixo

de tensões principal, o1, na direção ENE-WSW (Figuras 4.48A, B, C e D). As fraturas de

direção NNW-SSE parecem, também, representar famílias de fraturas de cisalhamento,

apesar de não tão claramente definidas, onde as estruturas sintéticas, R, orientam-se na

direção WNW, e as estruturas antitéticas, R', apresentam direção NNE-SSW. As fraturas

de direção NNIV-SSE, as mais numerosas, reprèsentam fraturas de tràção,T, coincidentes

com a direção do eixo de tensões principal, o1 (Figuras 4.488, F, G e H). As relações

geométricas entre os grupos de famílias de fraturas de alto e de baixo ângulo, tanto os de

direção ENE-WSW, como os NNW-SSE, sugere que as fraturas de baixo ângulo foram



Figura 4.47 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas

conjugadas de cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com
ângulo de mergulho menor que 65 graus, para famílias de direção NE-SW e NW-SE.. Nos estereogramas

A, B, E e F, as juntas de baixo ângulo de mergulho são representadas como tendo sido geradas em um
regime normal de esforços, e nos estereogramas C, D, G e H, elas são representadas como tendo sido
geradas em um regime de esforços reverso. Ver explanação no texto . Diagramas de Schimidt-Lambert,
hemisfério inferior. Itaúna, Ponto 12, fonolito pórfiro.
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Figura 4.48 - Projeções ciclográfrcas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas conjugadas de

ciialhamento com ãngulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com ângulo de mergulho

menor que 65 graus, pã.a famílias de direção N E-SW e NW-SE. Nos estereogramas A, B, E e F, as juntas de

baixo ângulo d1 mergulho são representadas como tendo sido geradas em um regime normal de esforços' e

nos esterãogramas ClD, G e H, èlas são representadas como tendo sido Sgradag emumregime de esforços

reverso. Veiexplanação no texto. Diagramas de Schimidt-Lambert,hemisfério inferior' Itaúna, Pontos l6 e

17, tufo e fonolito pórfiro.
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geradas em um regime extensional (Figuras 4.484, B e E, F) e que a sua geração pode

estar associada a uma permutação dos eixos de tensões principal e intermediírio, ol e o2.

4.2) Juntas e Fraturas em Rochas Vulcânicas

Na Figura 4.49 estão representadas as projeções ciclográficas e polares das fraturas

que afetam brecha e tufo vulcânicos, na estação do Ponto 2. Puderam ser separados dois

grupos de famllias de fraturas, um com direção NE-SW, mais antigo, e ouho de direção

NNW-SSE, mais novo. As fraturas de diregão NE-SW constituem um espectro de fraturas,

onde as fraturas de cisalhamento, as híbridas e as de extensão estão em continuidade

(Figura 4.50). Nesse caso pode-se inferir que o eixo de tensões horizontal máximo,

SHmax, orienta-se na direção BNE-WSW (Figuras 4.49A, B, C e D). As fraturas de

direção NNW-SSE representam fraturas de extensão e fraturas hlbridas, tendo em vista o

ângulo entre elas abaixo de 60o (Hancock 1985), posicionando-se o eixo de tensões

máximo horizontal, SHmax, na direção NNW-SSE (Figuras 4.49F,,F, G e H). As relações

geométricas entre os grupos de fraturas de alto e de baixo ângulo, permite inferir que as de

baixo ângulo foram formadas em um regime extensional, e que a sua geração pode ter se

dado em campos de tensões semelhantes, com as mesmas orientações dos tensores

principais horizontais, Shmin e SHmax, demandando, no entanto a petmuta entre os eixos

de tensões principal e intermediário, ol e o2.

Na Figura 4.51 estão representadas as projegões ciclográficas e polares das fraturas

que afetam brecha e tufo vulcânicos, levantadas na estação referente aos Pontos 5 e 9.

Foram separados dois gnrpos de famílias de fraturas, uma com direção ENE-WSW, e outra

com direção NNW-SSE. As fraturas de direção ENE-WSW representam um espectro de

fraturas, onde o eixo de tensões horizontal máximo, SHmax, orienta-se segundo a diregão

ENE-WSW (Figuras 4.514, B, C e D). As fraturas com direção variando entre NW-SE e

NNE-SSW representam, também, um espectro de fraturas, no qual o eixo de tensões

horizontal máximo, SHmax, orienta-se na diregão NNW-SSE. As relações geométricas

entre os grupos de fraturas de alto e baixo ângulo, indicam que elas podem ter sido geradas

em campos de tensões semelhantes (Figuras 4.514, B e E, F).
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Figura 4.49 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas conjugadas
decisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com ângulo de mergulho
menor que 65 graus, para famílias de direção NE'SW e NW-SE. Nos estereogramas A, B, E e F, as juntas de

baixo ângulo de mergulho são representadas como tendo sido geradas em um regime normal de esforços, e

nos estereogramas C, D, G e H, elas são representadas como tendo sido geradas em um regime de esforços
reverso. Ver explanação no texto. Diagramas de Schimidt-Lambert,hemisferio inferior. Itaúna, Ponto 2,
brecha vulcânica.
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Figura 4.50 - Famílias de fraturas de extensão com direção ENE-WSW e NW-SE, afetando brechas
piroclásticas. As de direção ENE mostram maior continuidade evidenciando serem as mais antigas. O
conjunto constitui um padrão de tipo H de Hancock (1985). Maciço de Itaúna, Ponto lta 5, Bairo do
Salgueiro, São Gonçalo.
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C

Figura 4.51 -Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas conjugadas

decisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com ângulo de mergulho
menorque65graus,parafamíliasdedireção E-WeNNW-SSE.NosestereogramasA,B,EeFasjuntasde
baixo ângulo de mergulho são representadas como tendo sido geradas em um regime normal de esforços, e

nos estereogramas C, D, G e H, elas são representadas como tendo sido geradas em um regime de esforços
reverso. Ver explanação no texto. Diagramas de Schimidt-Lambert, hemisfério inferior. Itaúna, pontos 5 e

9, tufo e brecha vulcânica.
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Uma slntese das paleotensões determinadas a partir dos dados de juntas e fratuas

sem estrias é apresentada na Tabela 4.4. Essas paleotensões evidenciam que o campo de

tensões variou ao longo do tempo, inicialmente com uma direçäo de SHmax orientada

segundo o quadrante nordeste, com a direção variando entre NE-SW e E-W e'

posteriormente, com uma orientação de Sflmax segundo o quadrante noroeste, variando

entre N-S e NW-SE. Fica evidenciado, também, que esses campos de tensões afetam todas

as litologias da suíte e que há coerência nas determinações em todo o maciço' Ficou

caracterizado, ainda, que os SHmax determinados representam tanto 01, como 02,

corespondendo, no primeiro caso, a um regime de esforços direcional e, no segundo, a um

regime extensional. A presença de espectros de fraturas, bem como de fraturas extensionais

de baixo ângulo com mesma orientação que as de alto ângulo, indica que devem ter havido

permutações dos eixos de tensões principal e intermediário, o1 e o2, ao longo do tempo.

Estação do Ponto
I ßieura 6)

NE-S'W NNW-SSE
ol Shmax

Conj. Cis. Espectro microssienito

Estação do Ponto
3 ßisura 7)

E-W N-S
ol Shmax

Conj.Cis. Espectro microssienito

Estação dos
Pontos6,7e8
lFiflrta 9ì

NE-SW NW-SE
SHmax Shmax

Espectro Espectro sienito

Estação do Pontos
4 lFisura 10)

NE-SW NW-SE
('1 Shmax

Conj. Cis. Espectro fonolito

Estação do Ponto
l0 (Fieura 12)

NE-SW NW-SE
õ1 o1

Conj. Cis. Conj. Cis. tbnolito e

brecha fonolftica

Estação dos
Pontos ll e 14

E-W NN W-SSE
ol Shmax

Conj. Cis. Espectro lonolito pórfiro

Estação do Ponto
l2 ßizura 15)

NE-SW NW.SE
õl ol

Conj. Cis. Conj. Cis. fonolito pórfiro

ESÌAçâO OOS

Pontos 16 e 17
/Fiorrra I6ì

ENE-WSW NNW-SSE
61 ol

Conj. C¡s. conj. crs fonolito pórfiro

Estação do Ponto
2 (Fiptta l7\

ENE-'ù/SW NNW-SSE
SHmax Shmax

Espectro Espectro brecha e tufo
vulcânicos

Estação dos
Pontos 5 e 9

ßisura 19)

ENE-WSW NNW-SSE
SHmax Shmax

Espectro Espectro brecha e tufo
vulcânicos

Tabela 4.4 - Sfntese das paleotensões determinadas a partir da análise geométrica dejuntas e fraturas sem

estrias aparentes, na Suíte de Itaúna.
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B) Análise Cinemática de Falhas e Microfalhas

Os dados utilizados para análise cinemática referem-se essencialmente a

microfalhas, nas quais as estrias geradas tratam-se, principalmente, de marcas de objetos,

acompanhadas de facetas polidas e rugosas altemadas e de fraturas de cisalhamento

sintéticas, R, e antitéticas, R'. Os dados coletados foram reunidos em três estações

distintas, cuja separação teve como critério a distribuição em área no maciço e,

secundariamente, as litologias afetadas.

Na Figura 4.52 estão representados os dados de microfalhas que afetam

microssienito e brecha e tufo wlcânico, na estagão 1, relativa aos Pontos 1 e 2,

respectivamente.

Nas Figuras 4.52A e B estão representadas microfalhas conjugadas de

cisalhamento, de direção NE-SW e NNW-SSE, além de microfalhas normais conjugadas

de direção NE-SW. A inversão desses dados mostrou que eles foram gerados em um

campo de tensões puramente DIRECIONAL (Pure STNKE-SLIP), com o eixo de tensões

máximo, o1, horizontal e orientado na direção NE-SW, o eixo de tensões mlnimo, o3,

também horizontal e ortogonal a ele, e o eixo de tensões intermediário, o2, verlical.

Nas Figuras 4.52C e D estão representadas microfalhas conjugadas de

cisalhamento, de direção ENE-WSW e N-S a NNW-SSE, além de falhas normais

conjugadas de direção em tomo de E-W, A inversão desses dados indicou que eles foram

gerados em um campo de esforços EXTENSIVO direcional (Strike-slip EXTENSIVE), com

o eixo de tensões principal, o1, vertical, o eixo de tensões mlnimo, o3, horizontal e

orientado na direção NNE-SSIV, e o eixo interme diario, o2, também horizontal e orientado

na direção WNW-ESE. O alto valor de R indica uma proximidade na magnitude dos

tensores principal e intermediário, 6l e o2.

Na Figura 4.53 estão representados dados de microfalhas que afetam fonolito e

sienito, na estação 2, Pontos 3 e 4, O conjunto de microfalhas envolve falhas direcionais e

obllquas, de alto ângulo de mergulho, bem como falhas normais. A inversão desses dados

indicou que tais microfalhas desenvolveram-se em um único campo de tensões, de carâter

Puramente DIRECIONAL (Pure STNKE-,SZ1P), com o eixo de tensões principal, o1,

posicionado na horizontal, segundo a direção NE-SW, o eixo mínimo, 03, também
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Figura 4.52 - Dados do falhas e respectivos e¡xos detensöes para o MaciçoAlcalino de ltaúna, Pontos ltal
e 2. Sfmbolos:clrculos - O 1 (e¡xo de maior esforço), triângulos - O2 (eixo de esforço intermediárlo),
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compress¡vos horizontais, setas grandes vazias - eixos distonsivos horizontais. Projeçöes de Schmidt-
Lambert, hemisfério inferior.
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Figura 4.53 - Dados de falhas e respectivos eixos de tensões no Maciço de ltaúna,
Pontos lta3 e 4. Slmbolos: cfrculos - 01 (e¡xo de maior esforço), triångulos - 02
(eixo de esforço intermediário), quadrados - cf3 (eixo de menor esforço); R - razäo
de esforço (O2-q3/o1O3 ); C[- desvio médio entre as estrias medidas e o
cisalhamento computado sobre o plano de falha. Setas grandes cheias - eixos
compressivos horizontais, setas grandes vazias - e¡xos d¡stensivos horizontais.
Projeções de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior.
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horizontal, na direção NW-SE, e o eixo intermediário, o2, vertical. O histograma com os

valores de o¿ mostra dois grupos de falhas, onde as oblíquas exibem os maiores valores,

evidenciando Íatarem-se de estruturas reativadas,

A Figura 4.54 refere-se a microfalhas e falhas que afetam sienito na estação 3,

Pontos 6 e 7. Esse conjunto de estruturas se caracteriza pela presença de planos com

mergulho alto a intermediário, com rejeito obliquo, de caráter normal, indicando que se

tratam de planos preexistentes reativados. A inversão dos dados mostrou que eles foram

reativados por um campo de tensões Direcional EXTENSIVO (Strike-slip EXTENSIVE),

com o eixo principal de tensões, 01, vertical, o eixo intermediírio, o2, horizontal e

orientado segundo a direção NNE-SSW, e o eixo mínimo, 03, também horizontal e

ortogonal à o2. O alto valor de R indica, também nesse caso, que os tensores principal e

intermediario, oL e o2, têm magnitudes próximas.

As paleotensões determinadas para o Maciço de ltaúna, tanto a partir das famílias

de juntas e fraturas sem estrias evidenciadas, como a partir de falhas e microfalhas, estão

sintetizadas na Figura 4.55. Conclui-se pela atuação de dois campos de paleotensões, um

mais antigo, com a direção do eixo de tensões principal horizontal, SHmax, variando entre

E-W e NNE-SSW, e outro, mais novo, no qual a direção de SHmax variou entre N-S e

WNW-ESE. Em ambos os campos de paleotensões o SHmax, determinado a partir de

juntas e fraturas ou a partir de falhas e microfalhas, pode corresponder tanto a 01 como a

o2. Tal característica indica que esses dois eixos tiveram magnitudes próximas, em ambos

os campos de paleotensões. As paleotensões que controlaram a intrusão dos diques de

fonolito e traquito que coúam o maciço, compatíveis com uma extensão N-S, parecem

estar relacionadas à primeira fase de defotmação identificada, na qual SHmax variou entre

E-W eNNE-SSW.

4,3.2, Sulte do Tanguá

A Suíte do Tangait ê um stock de rochas alcalinas intrusivas, com cerca de 40 km2,

que constitui o denominado Maciço do Tangú,localizado junto ao limite NE da Bacia do

Macacu (Figura 4.34). Ele é formado por sienitos e nefelina sienitos, localmente com
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Figura 4.55 - Mapa síntese das paleotensões determinadas no Maciço de ltaúna. Mapa geológico simplifltcado
modificado deValença(1980) eDalcolmo etal. (1982), com mesmalegendaque aFigura4.35.
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pseudoleucita, e por brechas magmáticas fonolíticas, sendo esse conjunto cortado por

diques fonolíticos e traquíticos (Valença 1980, Dalcolmo el al. 1982, Valença & Klein

1984). Os diques traquíticos representam o encerramento da atividade magmática e

mostram-se silicificados, podendo associar-se a brechas tectônicas silicificadas, localmente

mineralizadas por fluorita (Coelho et al. 1986). Os levantamentos de dados estruturais,

nesse maciço, restringiram-se a duas pedreiras, a pedreira Sartor, no Ponto Tanl, em

atividade, e a pedreira Emitang, no Ponto Tan2, já desativada (Figura 2).

4.3.3.1. Diques

Foram caracterizado apenas diques que cortam o maciço, nas pedreiras Sartor e

Emitang, Pontos Tanl e 2. Os diques identificados são de fonolitos e traquitos, sendo que

os primeiros apresentam alto ângulo de mergulho e os segundos mostram-se, também, com

baixo ângulo de mergulho. Os diques de traquito de alto e baixo ângulo mostram relações

de corte mútuas e, por vezes, os de alto ângulo mostram-se alimentadores dos de baixo

ângulo. Essa relação pode ser vista apenas no Ponto Ital, já que os diques os diques estão

prâticamente ausentes do Ponto Ita2, restringindo-se a um dique de traquito de alto ângulo.

Todos os diques caracterizados, num total de 17, estão representado na Figura 4,56, sendo

11 de alto ângulo e 6 de baixo ângulo. Os diques de alto ângulo apresentam uma

distribuição bastante homogênea, com direção ENE-WSW, indicando que o eixo de

paleotensões mínimo responsável pelo controle da sua intrusão, o3, é horizontal e orienta-

se na direção NNW-SSE. A direção do eixo de paleotensões horizontal máximo, SHmax,

posiciona-se ortogonalmente a 03, orientando-se na direção ENE-WSW, sub-paralelo aos

diques. Os diques de baixo ângulo, de direção NNW-SSE, todos traquíticos e com ângulo

de mergulho abaixo de 40o, são compatlveis com um campo de paleotensões compressivo,

onde o eixo de tensões mlnimo, o3, é vertical. O ananjo conjugado desses diques indica

que o eixo de tensões intermediário, o2, é horizonhal e orienta-se na direção da intersecção

dos mesmos, NNW-SSB, com o eixo principal, ol, ortogonal a ele e aos diques, de direção

ENE-WSW. Deve-se ressaltar que as direções de SHmax e de Shmin permanecem

i nalterad as .
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Figura 4.56 - Projeções ciclográfîcas e polares, e diagramas de rosetas, mostrando as direções e os

mergulhos de diques de rochas alcalinas félsicas, traquitos e fonolitos, do Maciço do Tanguá. EmA
e B estão separados os diques com ângulo de mergulho maior que 65 graus þreto) e com ângulo de

mergulho menor que 40 graus (azul). A orientação principal dos diques com mergulho maior que 65

graus com direção variando entre NE-SW e ENE-WSV/, permite posicionar o eixo de tensões

horizontal máximo, SHmax (setas cheias), na direção ENE-WSIV, e o eixo de tensões mínimo,O3
(setas vazias), na horizontal, segundo a direção NNrW-SSE.Ver explanação no texto. Diagramas de

Schmidt- Lambert, hemisfério inferior.
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4.3.2.2. Jufias e Fraturas

Os dados de juntas e fraturas foram coletados nas pedreiras dos Pontos Ta¡l e 2

(Figura 4.34) e, em ambos os casos, referem-se a estruturas que afetam sienito.

A) Análise Geométrica

As juntas e fraturas puderam ser separadas, tanto no Ponto Tanl como no Tan2, em

dois grande grupos de famílias, um com famllias de fraturas conjugadas de cisalhamento e

fraturas de extensão, de direção ENE-WSW, mais antigo, e outro, de direção NNW-SSE,

mais novo, também com famílias de fraturas conjugadas de cisalhamento e fraturas de

extensão. As fraturas do primeiro grupo encontram-se muitas vezes preenchidas por

diques, veios de calcedônia, sulfetos e, mais raramente, fluorita

Foram tratadas como famílias de fraturas de cisalhamento as com ângulo de

mergulho acima de 65o. Por outro lado, foram identificadas ainda famílias de fraturas com

ângulo de mergulho abaixo de 65o, as quais foram separadas em dois subgrupos, o das

fraturas com ângulo de mergulho entre 65o e 40o e o das fraturas com ângulo de mergulho

abaixo de 40o. As famllias de fraturas de alto ângulo foram plotadas altemadamente com

os dois subgrupos de fraturas de baixo ângulo, buscando caracterizar as relações

geométricas entre eles.

Na Figura 4.57 estão representadas as projeções ciclográficas e polares das famllias

de fraturas caracterizadas na Pedreira Sartor, Ponto Tanl. O grupo de fraturas de direção

ENE-WSW, mais antigo, é cancterizado por duas famílias de fraturas conjugadas de

cisalhamento, onde as estruturas sintéticas, R, têm direção ESE-WNW, as antitéticas, R',

têm direção NE-SW e as estruturas de extensão, T, estão orientadas segundo a direção

ENE-WSW, paralelas ao eixo de tensões principal, o1 (Figuras 4.57 
^, 

B, C e D). As

fraturas de direção NNW-SSE, mais novas, constituem, também, famllias de fraturas

conjugadas de cisalhamento, onde as estn¡turas sintéticas têm direção NW-SE, as

antitéticas se orientam na direção N-S e as fraturas de extensão estão orientadas na direção

NNW-SSE, paralelas ao eixo de tensões principal, o1 (Figuras 4.578, F, G e H). As

relações geométricas entre as famílias de alto ângulo e de baixo ângulo, indicam que as
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Figura 4.57 - projeções ciclográficas e potares mostrando ;i'ä;*;åétricas entre juntas con-
jugadas de cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus þreto) e juntas com ângulo de

mergulho menor que 65 e maior que 40 graus (vermelho) e juntas com ângulo de mergulho me-nor do
que 40 graus, para famílias de direção ENE-WSW e NW-SE. As juntas afetam sienito. Nos
estereogramas A, B, E e F, as juntas de baixo ângulo de mergulho são representadas como tendo sido
geradas em um regime normal de esforços, e nos estereogramas C, D, G e H, elas são re-presentadas

como tendo sido geradas em um regime de esforços reverso. Ver explanação no texto. Diagramas de

Schimidt-Lambert, hemisfério inferior. Maciço do Tanguá, Ponto l, Pedreira Sartor.
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famllias de fraturas de baixo ângulo com direção ENE-WSW, nas quais predominam as

fraturas com ângulo entre 65o e 40o, foram geradas em um regime extensional (Figuras

4.57 A e B). Por ouho lado, as famllias de fraturas de baixo ângulo de direção NNW-SSE,

nas quais ocorrem tanto as com ângulo de mergulho abaixo de 40o como enhe 65o e 40o,

podem ter sido geradas em um regime extensional ou compressivo, de acordo com as

Figuras 4.578, F e C, D, respectivamente. A predominância das fraturas com ângulo de

mergulho menor do que 40o indicam que essas fraturas devem ter sido geradas, pelo menos

em parte, em um regime compressivo. Nesse caso, teria havido uma permutação entre os

eixos de tensões intermediário e mínimo, o2 e e.3, permanecendo o eixo de tensões

principal, o1, orientado na direção ENE-WSW. Essa relação sugere que a direção de

SHmax que controlou a intrusão dos diques de traquito, de alto e baixo ângulos, trata-se,

também, do eixo de tensões principal, o1.

Na Figura 4.58 estão representadas as projeções ciclográficas e polares das fraturas

que ocorrem no Ponto Tan2, Pedreira Emitang. O grupo de famílias de fraturas de alto

ângulo com direção ENE-WSW, mais antigo, é constituldo por um espectro de fraturas

famllias de fraturas, onde as fraturas de cisalhamento conjugadas, as híbridas e as de

extensão apresentam-se em continuidade. Nesse caso posiciona-se SHmax na direção

ENE-WSW e Shmin ortogonal a ele, na direção NNW-SSE (Figuras 4.584 e B). As

fraturas de alto ângulo de direção NNW-SSE constituem famílias de fraturas de

cisalhamento conjugas, onde as estruturas sintéticas, R, têm diregão WNW-ESE a NW-SE

e as antitéticas têm direção N-S, posicionando-se o eixo de tensões principal, o1, na

direção NNW-SSE e o eixo de tensões mínimo, o3, na direção ENE-WSW (Figura 4.58C e

D). Dentre as fraturas de baixo ângulo, foram caracteÃzadas apenas fraturas com direção

NE-SW, predominando as com ângulo de mergulho abaixo de 40o. Tais fraturas foram

geradas em um regime de esforços compressivo, o qual pode estar relacionado a uma

permutação dos eixos de tensões intermediário e mlnimo, mantendo-se o eixo de tensões

principal na direção NNW-SSE.

B) Análise Cinemática de Falhas e Microfalhas
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Figura 4.58 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entre fraturas con-
jugadas de cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus (preto) e juntas com ângulo de

mergulho menor que 65 graus e maior que 40 graus (vermelho) e juntas com ângulo de mergulho abaixo
de 40 graus (azul), para famílias de direção ENE-WSW e NW-SE. As juntas afetam sienito. Nos
estereogramas A e B, as juntas com baixo ângulo de mergulho são representadas como tendo sido
geradas em um regime normal de esforços, e nos estereogramas C e D, elas são representadas como
tendo sido geradas em um regime de esforços reverso. Ver explanação no texto. Diagramas de

Schimidt-Lambert, hemisfério inferior. Maciço do Tanguá, Ponto 2, Pedreira Emitang (desativada).
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Os dados de falhas e microfalhas utilizados na análise cinemática foram coletados

principalmente na Pedreira Sartor, Ponto Tanl, e referem-se tanto a falhas como a

microfalhas. Nessa pedreira foram identificadas três falhas principais, com rejeito

direcional, duas de direção ENE e uma de direção NE-SW, todas hidrotermalizadas, com

calcedônia e sulfetos. O sienito também se apresenta bastante hidrotermalizado mostrando-

se praticamente sem minerais máficos. Nos planos de falhas e microfalhas as estrias

referem-se principalmente a marcas de objetos, facetas polidas e rugosas alternadas,

fraturas de cisalhamento sintéticas e antitéticas e, mais raramente, degraus de minerais

acrescionários com fluorita.

Nas Figuras 4.59A e B estão representadas falhas e microfalhas conjugadas de

cisalhamento. As com direção ESE-WNW representam estruturas sintéticas, R, e as de

direção NE-SW representam estruturas antitéticas. A inversão desses dados mostrou que

eles foram gerados em um regime DIRECIONAL Puro (Pure STNKE-SUP), onde o eixo

de tensões máximo, o1, é horizontal e orienta-se na direção ENE-WSW, o eixo de tensões

mínimo, o3, é também horizontal e ortogonal a ele, e o eixo intermediário, o3, está

posicionado na vertical.

Nas Figuras 4.59C e D estão representadas falhas e microfalhas conjugadas de

cisalhamento, onde as de direção direção NW-SE e WNW-ESE a WSW-ENE representam

estrururas sintéticas, R e P, respectivamente, e as de direção NNE-SSW representam

estruturas antitéticas, R'. A inversão desses dados indicou que essas estruturas foram

geradas ern um campo de paleotensões DIRECIONAL Pwo (Pure STNKE-SLIP), onde o

eixo de tensões principal, o1, é horizontal e orientado na direção NW-SE, o eixo de

tensões mínimo, o3, é também horizontal e ortogonal a ele e o eixo intermediário, o2, é

vertical.

A análise de paleotensões no Maciço do Tanguá, a partir dos dados coletados nas

pedreiras Sartor e Emitang, Pontos Tanl e2, referentes a diques, fraturas e falhas, mostrou

coerência na posição dos eixos de paleotensões, evidenciando que o maciço foi afetado por

dois campos puramente direcional distintos, com o1, inicialmente, de direção ENE-WSW

e, posteriormente, de direção NNW-SSE. Em ambos os casos houve mudanças

temporais/locais nos regimes de esforços, com permutações tanto de o2 e o3, gerando um

regime compressivo, como de o1 e o2, gerando um regime puramente extensional.
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Variações do primeiro tipo foram responsáveis pelo controle da intrusão dos

diques de traquito de baixo ângulo de mergulho.

4.3.3. Plug deltaboral

O Plug de Itaboraí, localizado na iirea urbana da cidade homônima, é um corpo

elíptico, alongado na direção NE-SW, com cerca de 2 km de comprimento e pouco mais de

500 metros de largura, num total de pouco mais de 1 km2 de área. Ele é constituldo

principalmente por fonolito pórfiro e, subordinadamente, por microssienito (Valença 1980,

Dalcolmo et al. 1982). Esse conjunto é cortado por diques de fonolito, fonolito pórfiro e

traquito.

Os dados estruturais e de diques referentes ao Plug de Itaboral foram levantados em

seis pontos distintos, sendo cinco dentro do corpo e um na encaixante, junto a sua borda

nordeste, na localidade de Venda das Pedras. Nesse local a encaixante apresenta-se como

um gnaisse granítico leucocrático e porfiroblástico, com foliação de direção NW-SE, sub-

horizontal, com caimento suave para SW. Considerando a pequena área do corpo, os dados

foram hatados em conjunto, como uma única estagão.

4.3.3.1. Diques

Foram caracterizados 11 diques associados ao Plug de Itaboraí, sendo 9 internos ao

corpo e dois extemos. Do total, 10 são de fonolito e fonolito pórfiro, e um é de haquito.

Eles ocorrem, principalmente, cortando os microssienitos, porém as relações de corte enhe

os diques não foram vistas. Os dois diques que cortam o embasamento são fonollticos.

Os diques puderam ser separados em dois grupos, um com ângulo de mergulho alto

a médio e com direção em tomo de WNW-ESE e, outro, com mergulho menor que 40o e

de direção NNE-SSW (Figura 4.60), Esses últimos são todos de fonolito pórfiro. A

espessura dos diques varia entre decimétrica e métrica, podendo atingir pouco mais de três

metros. O conjunto de diques com direção WNW-ESE e mergulho acima de 65o, permite

posicionar-se o eixo de paleotensões mínimo, 03, na horizontal e ortogonal a eles,
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Figura 4.60 - Projeções ciclográficas e polares, e diagramas de rosetas, mostrando as direções e os

mõrgulhos de diques de rochas alcalinas félsicas, traquitos e fonolitos, do Plug de ltaboraí' Em A e B

estãó separados ôs diques com ângulo de mergulho maior que 65 graus (preto) e com ângulo de

mergulhõ menor que 4-0 graus (azul). A orientação principal dos diques com mergulho maior que 65

graui co* direção variando entre NW-SE e ENE-V/SW, permite posicionar o eixo de tensões

ñorizontal máximo, SHmax (setas cheias), na direção WNW-ESE, e o eixo de tensões mínimo,O3
(setas vazias), na horizontal, segundo a direção NNE-SSW.Ver explanação no texto. Diagramas de

Schmidrlambert, hemisfério inferior.

t62



orientado segundo a direção NNE-SSW. Nesse caso, o eixo de paleotensões horizontal

máximo, SHmax, pode ser posicionado na diregão média dos diques e ortogonalmente a

o3, na direção WNW-ESB. Por outro lado, os diques de fonolito pórhro com ângulo de

mergulho abaixo de 40o exigem que se posicione o3 na vertical, mantendo-se a posição de

SHmax, o qual deve ser, necessariamente, o eixo de paleotensões principal, 01. Nesse

sentido, ocorreram variações temporais e/ou locais no campo de paleotensões ao durante a

intrusão dos diques associados ao Plug de Itaboraí, com variação da posição de o3 e

manutenção da direção de SHmax.

4.3.3,2. Juntas e Fraturas

As juntas e fraturas sem estrias caracterizadas no Plug de Itaboraí foram separadas

para as litologias que elas afetam, procurando discemir eventuais controles temporais

refletidos pelas mesmas. Para cada litologia, separou-se as famllias de fraturas conjugadas

de cisalhamento das famílias de juntas e fraturas de baixo ângulo. As de baixo ângulo

foram separadas em menores que 65o e maiores que 40o, consideradas como geradas em

um regime extensional, e em menores do que 40o, consideradas como tendo sido geradas

em um regime compressivo.

As famílias de fraturas com orientação variando em tomo de E-W são as mais

antigas, tendo em vista apresentarem maior continuidade e mostrarem-se

hidrotermalizadas, por vezes preenchidas com veios de calcedônia. Elas mostram um

arranjo anastomosado (Figura 4.61), similar ao padrão em Y de Hancock (1985), típico das

geradas em regime direcional, As famílias conjugadas de cisalhamento, com diregão NW-

SE e NE-SW, mostram-se menos contínuas e não hidroterm alizadas.

Nas Figuras 4.628 e F estão representadas as projeções cilográficas e polares das

fraturas, consideradas as mais antigas, que afetam microssienito, as quais têm direção

variando entre ENE-WSW e ESE-WNW, que poderiam representar famílias conjugadas de

cisalhamento, onde as primeiras seriam as estruturas sintéticas, R, e as últimas, as

estruturas R'. As fraturas de direção E-W representariam, nesse caso estruturas

extensionais, T. Por outro lado, a grande quantidade de fraturas com ângulo de mergulho



\, _\ t/\ --ilxil l
(-- 

/ 
------.- r./ 3o cm, l/l\
\( l-ì-.-_ l/ I .,\l/l--'

NGÏI<
Þ / /---ì

Figura 4.61- Famílias de fraturas conjugadas de cisalhamento, com
direção ENE-WSW e WNW-ESE, mais antigas, exibindo arranjo
anastomosado, constituindo as famílias de fraturas em Y, de Hancock
(1985). Elas são cortadas por fraturas com direção NNV/-SSE. As
fraturas afetam fonolito pórflrro, Plug de ltaboraí, área urbana de

Itaboraí.
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Figura4.62- Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas entre juntas conjugadas

de cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadas com ângulo de mergulho
menor que 65 graus, para famílias de direção NNW-SSE e NE-SW, em fonolito (Ae B) e microssienito (C e

D). Famílias de fraturas de direção E-W afetando microsssienito, estão representadas nas Figuras E e F.

Diagramas de Schimidt-Lambert, hemisfério inferior. P/zgde ltaboraí.
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médio, indica uma componente extensional importante, apontando mais para um espectro

de fraturas, onde estariam presentes fraturas híbridas e extensionais, além das conjugadas

de cisalhamento. Em ambos os casos o eixo de tensões horizontal máximo, SHmax, estaria

posicionado na direção E-W, e o Shmin na direção N-S.

Nas Figuras 4.62C e D, e A e B, estão representadas as projeções ciclográficas e

polares das famllias de fraturas de cisalhamento conjugadas, de direção NW-SE e NE-S\¡/,

que afetam tanto microssienito, as primeiras, como fonolito pórfiro, as segundas. Para as

duas litologias, a família de fraturas NW-SB corresponde às estrutwas sintéticas, R,

enquanto que as de direção NE-SW representam as antitéticas, R'. Para essas duas famllias

conjugadas de cisalhamento, o eixo de paleotensões principal, o1, é horizontal e orienta-se

na diregão N-S, com o eixo de paleotensões mlnimo, o3, também horizontal e orientado

ortogonalmente a ele, caracterizando um campo de paleotensões direcional. Em ambos os

casos estão presentes fraturas com ângulo de mergulho médio, entre 65o e 40o, que indicam

variações locais/temporais no campo de tensões, pâra um regime com componente

extensional mais acentuada. Por outro lado, as famílias de fraturas conjugadas de baixo

ângulo, menor que 30o, caracterizadas no fonolito pórfrro (Figuras 4.62C eD), exigem que

o eixo de tensões mínimo, o3, posicione-se na vertical, indicando que elas foram geradas

em um câmpo de paleotensões compressivo. Nesse o eixo de tensões principal, o1, estaria

orientado ortogonalmente ao plano de intersecção dos mesmos, aproximadamente na

direção WNW-ESE. Essa posição de o1 é compatível com a exigida para o controle da

intrusão dos diques com baixo ângulo de mergulho, de traquito e fonolito, associados ao

Plug de Itaboraí (Figura 4.60), sugerindo que a geragão dessa famílias de fraturas foi

contemporânea a dos diques de baixo ângulo.

4.3.3.3. Análise Cinemática de Falhas e Microfalhas

Os dados utilizados na análise cinemática referem-se principalmente a microfalhas,

Nas Figuras 4.638 e F estão representadas microfalhas de direção WNW-ESE a ENE-

WSW, que afetam microssienito, em caráter normal. Essas estruturas fazem parte das

famllias de fraturas orientadas em tomo de E-W (Fieura 4.618 e F). A inversão desses
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dados indicou que essas estruturas foram geradas em um campo de paleotensões

EXTENSIVO Puro (Pure EXTENSIVE), onde o eixo de tensões mínimo, o3, é horizontal e

orienta-se na direção NNW-SSE, o eixo de tensões intemediário é, também, horizontal e

ofiogonal a 03 e, o eixo de tensões principal, o1, é vertical.

Nas Figuras 4.63C e D estão representadas microfalhas conjugadas de

cisalhamento, que afetam microssienito e fonolito pórfìro, onde as de diregão NE-SW

representam as sintéticas e as NW-SE as antitéticas. A inversão dos dados mostrou que

elas foram geradas em um regime DIRECIONAL Puro (Pure STNKE-SLP), com o eixo

de tensões máximo, o1, horizontal, orientado na direção NNE-SSW, o eixo mínimo, o3,

ortogonal a ele, e o eixo intermediário, o2, vefücal.

Nas Figuras 4.63A eB estão representadas microfalhas com rej eito normal, oblíquo

e direcional, com direção vaúada e ângulo de mergulho médio, que afetam microssienito e

fonolito pórfiro. A inversão dessas falhas mostrou que elas foram geradas em um regime

EXTENSIONAL Puro (Pure EXTENSIVÐ, onde o eixo de tensões mínimo, o3, é

horizontal e orientado na diregão NW-SE, com o eixo intermediário, o2, orientado na

diregão NE-SW, e o eixo de tensões principal, o1, veftical,

A extensão aproximadamente N-S (Figuras 4.638 e F) é compatível com as

famílias de fraturas mais antigas que têm a mesma direção (Figuras 4.61E e F) e com o

campo de tensões que controlou a intrusão dos diques com alto ângulo de mergulho

(Figura 4.60). O campo direcional, com ol NNE-SSW, é evidenciado tânto pelas

microfalhas das Figuras 4.63C e D, como pelas juntas e fraturas, sem estrias evidentes,

com mesma orientação que as microfalhas (Figuras 4.61C e D). A extensão NW-SE

claramente reativou planos gerados anteriormente, como é indicado pelos rejeitos obllquos

de boa parte das microfalhas. Chama-se atengão que o evento compressivo que controlou a

intrusão dos diques de fonolito pórfiro de baixo ângulo com direção NNE-SSW (Figura

4.60) e que gerou famílias de juntas conjugadas sub-paralelas (Figuras 4.61C e D), não foi

identificado a partir das populações de microfalhas. A não identificação de relações de

corte entre os diques de baixo e alto ângulo dificulta o posicionamento cronológico desse

evento. Por ouho lado, o preenchimento das estruturas geradas por ele, com o mesmo

material que constitui os diques de alto ângulo de mergulho, indica que as fases finais de

cristalização do Plug de Itaboral se deram sob um campo de paleotensões com tensões

diferenciais altas (o2-o1), sob um regime direcional a puramente compressivo'



4.3.4. Plug eDique de Cabuçu

O Plug de Cabuçu é um corpo intrusivo hipabissal, constituído de fonolito pórfiro,

com menos de I km2 de área total e levemente alongado na direção NNE-SS'tr. Esse

corpo possui, associado a ele, um dique, também constituldo de fonolito pórfiro, com cerca

de 10 metros de espessura, orientado na direção NNE-SSW e com mergulho de alto ângulo

(Figura 4.34). Ambos se encontram bastante alterados, preservando-se, aparentemente,

apenas a biotita. Esses corpos estão encaixados em bi gnaisses porfiroblásticos, de

granulação grossa, com direção de foliagão em torno de E-W e caimento variável, com

ângulos entre 30o e 70o. Tais gnaisses foram incluldos na Unidade Cassorotiba por

Dalcolmo et al. (1982).

4.3.4.1. Juntas e Fraturas

As juntas e fraturas sem estrias caracferizadas nesses dois corpos foram tratadas em

conjunto, tendo sido separadas duas famllias de fraturas conjugadas de cisalhamento,

representadas em suas projeções ciclográficas e polares na Figura 4.64. As famllias de

fraturas conjugadas com direção geral NE-SW são as mais contínuas e foram consideradas

as mais antigas. Separou-se dessas as famllias de fraturas conjugadas com ângulo de

mergulho de valor médio, entre 65o e 40o, e as com ângulo de mergulho abaixo de 40o,

consideradas, respectivamente, como geradas em regime extensional e compressivo. As

fraturas com ângulo de fraturas médio e baixo foram plotadas em conjunto com as

conjugadas de cisalhamento visando discemir as relações geométricas entre elas.

Nas Figuras 4.64A,8, C e D, estão representadas as famílias de fraturas conjugadas

de direção geral NE-S'tr, onde as de direção E-W correspondem a fraturas sintéticas, R, e

as de direção NNE-SSW correspondem a fraturas antitéticas, R', indicando que o eixo de

tensões principal, o1, é horizontal e orienta-se na direção ENE-WSW (Figura 4.654). No
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Figura 4.64 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas
entre juntas conjugadas de cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus
e juntas conjugadas com ângulo de mergulho menor que 65 e ma¡or do que 40 graus
(vermelho), e menor do que 40 graus (azul), para famflias de direção ENE-WSW e
NNW-SSE. Nos estereogramasA, B, E e F, as juntas de baixo ângulo de mergulho são
representadas como tendo sido geradas em um regime normal de esforços, e nos
estereogramas C, D, G e H, elas são representadas como tendo sido geradas em um
regime de esforços reverso. Ver explanação no texto, Diagramas de SchimidþLambert,
hemisfério inferior. Plug e Dique de Cabuçu, fonolito pórfiro.
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Figura 4.65 - A) Famílias de fraturas de cisalhamento conjugadas, com alto ângulo de mergulho,

afðtando fonolito pórfiro. O martelo mostra a direção aproximada do eixo de tensões principal, Ol,
orientado segundo ENE-WSW. Dique de Cabuçu, B) Famílias de fraturas de baixo ângulo de

mergulho e direção NE-SW, afetando fonolito pórfìro. Plug de Cabuçu.
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caso das fraturas de alto ângulo conjugadas, de direção geral NNW-SSE, há uma

distribuição mais contínua das fraturas, sugerido a possibilidade de tratar-se de espectro de

fraturas, onde são observadas além das conjugadas de cisalhamento, R e R', fraturas

híbridas e fraturas de extensão, T (Figuras 4.648, F, G e H). Nesse caso, o eixo de tensões

horizontal máximo, SHmax, orienta-se na direção NNW-SSE e o eixo de tensões

horizontal mínimo, Shmin posiciona-se ortogonalmente a ele. As relações geométricas

entre as famílias de fafuras de alto e de médio e baixo ângulo, sugere que tanto as famílias

conjugadas de médio ângulo, de direção NNW-SSE, como as de baixo ângulo, de direção

NE-SW a ENE-WSW (Figura 4.658), foram geradas pelo SHmax de direção NNW-SSE, o

qual, nesse caso deveria corresponder a o1. Porém, o campo de paleotensões tem que ter

variado entre direcional com componente extensional importante, para gerar as fraturas de

ângulo médio em conjunto com as conjugadas de cisalhamento de alto ângulo (Figuras

4.648 e F), a compressivo, ou direcional compressivo, para geração das fraturas de baixo

ângulo (Figuras 4.64 G eH).

4.3.4.2. Análise Cinemática de Microfalhas

Os dados utilizados referem-se a microfalhas, cujos indicadores cinemáticos são

marcas de objetos, facetas polidas e n¡gosas alternadas e fraturas de cisalhamento sintéticas

e antitéticas. Esses dados estão representados na Figura 4.66, podendo-se discernir

estruturas conjugadas de cisalhamento, com estruturas sintéticas, R e P, de diregão ENE-

V/SW e NE-SV/, respectivamente, e estruturas antitéticas, R', de direção NNW-SSE. Estão

representadas, também microfalhas reversas conjugas, de direção NE-SW a ENE-SW. A

inversão desses dados indicou que essas estruturas foram geradas em um campo de

paleotensões DIRECIONAL Puro (Pure STNKE-SUP), com o eixo de tensões principal,

ol, orientado na direção NW-SE, o eixo de tensões mínimo, o3, também horizontal e

ortogonal a ele, e o eixo intermediário, o2, vertical.

O campo de paleotensões obtidos a partir da análise de juntas e de fraturas sem

estrias é compatível com o caracterizado a partir de microfalhas. As direções das

microfalhas sintéticas indicam que elas podem ter sido reativadas a partir das famílias de

fraturas mais antigas de direção NE-SW. Tal reativação poderia explicar a não
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Figura 4.66 - Dados de falhas e respectivos eixos de tensões parao plug e o dique de Cabu-

çu. Simbolos: círculos - 6l (eixo de maior esforço), triângulos - 02 (eixo de esforço inter-
mediário), quadrados - 03 (eixo de menor esforço); R - razão de esforço ( O2-O3/OîO3 );
C[ - desvio médio entre as estrias medidas e o cisalhamento computado sobre o plano de falha.

Setas grandes cheias - eixos compressivos horizontais, setas grandes vazias - eixos distensi-
vos horizontais. Ver explanação no texto. Projeções de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior.
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caracterização de microfalhas compatíveis com o campo de paleotensões

responsável pela geragão das fraturas NE-SW.

antigo,

4.3.5. Plug d,e Jardim Cabuçu

O Plug de Jardim Cabuçu é um corpo intrusivo hipabissal, de contorno

aproximadamente circular, constituído de fonolito pórfiro. Ele apresenta um desnível

topográfico de aproximadamente 70 metros, com relação aos gnaisses encaixantes e possui

um diâmetro de cerca de 800 metros e uma área de menos de I km2 (Figura 4.67A). Como

característica particular desse plug tem-se a ocorrência de brechas piroclásticas, as quais

foram descritas primeiramente por Dalcolmo et al. (1982). Elas estão presentes em amplos

lajedos adjacentes ao corpo intrusivo, em um nível topográfico similar ao das encaixantes

(Figura 4.678). Essas brechas, ao contrário das que ocorrem na Suíte de Itaúna (Figura 4),

exibem uma grande quantidade de clastos oriundos do embasamento (Figuras 4.67C, D e

E), além de fragmentos de fonolito. Tais características indicam que essas rochas

piroclásticas tiveram origem em erupções freatomagmáticas, segundo classificação de

Fisher & Schmincke (1994). Dessa forma, sua preservação evidencia a pequena taxa de

erosão a que elas foram submetidas desde sua formação.

As fraturas identificadas no Plug de Jardim Cabuçu, as quais constituem uma

amostragem mais qualitativa que quantitativa, estão representadas, em projeções

ciclográficas e polares, na Figura 4.68. Pode-se distinguir dois grupos de famílias de

frafuras de alto ângulo, um com direção NE-SW e, outro, com direção NNW-SSE. Esses

dois grupos de fraturas com alto ângulo de mergulho foram reconhecidos tanto no fonolito

pórfiro como nas brechas (Figuras 4.68A, B, C e D), indicando que ambas as litologias

foram afetadas pelas paleotensões que as gerou.

Nas Figuras 4.684 e B estão representadas as famílias de fraturas de direção NE-

SV/. A continuidade de orientação das fraturas de alto ângulo de mergulho indica que elas

constituem um espectro de fraturas, onde o eixo de tensões horizontal máximo, SHmax,

orienta-se na direção ENE-WSW, com o eixo de tensões horizontal mínimo, Shmin,

orientado na direção NNW-SSE. As fraturas com ângulo de mergulho intermediário, entre

mals
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A)

SE

Figura 4.67 - A) Vista geral do Ptug de Jardim Cabuçu, constituído por fonolito pórfiro e com depósitos de brechas

piioclásticas associadoJ. B) Lajedoiom brechas piroclásticas, em segundo plano e ao fundo, no canto direito da foto,

uê-re o topo do Plug de Jardim Cabuçu. C) Afloramento de brecha piroclástica. Notar clastos centimétricos a

decimétricòs de gnaiJse leucocrático, junto à bú¡ssola. D) Amostra da brecha piroclástica, destacando clasto de gd-bi

gnaisse (cor pretã) e clastos de fonolito (fragmentos aredondados de cor cinza e forma irregular). E) Amostra de brecha

firoclásiica ierrada, onde destacam-se clastos de gnaisse hololeucocrático (cor branca), feldspato (cor avermelhada,

õom forma retangular) e de fonolito (cor cinza,arredondados e com forma iregular). Escala:2,5 cm'
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Figura 4.68 - Projeções ciclográfrcas e polares mostrando as relações geométricas entre fraturas

conjugadas de cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus, em fonolito (preto) e em brecha

piróclãstica (verde), para famílias de direção ENE-WSV/ e NNW-SSE. Fraturas com ângulo de mergulho

menor que 65 e maior do que 40 graus (vermelho), e menor do que 40 graus (azul) foram medidas apenas no

fonolito pórfiro, Ver explanação no texto. Diagramas de Schimidt-Lambert, hemisferio inferior. Plug de

Jardim Cabuçu.
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65 e 40 graus, foram identificadas apenas no plug de fonolito pórfiro, indicando que a

magnitude do eixo de paleotensões vertical, oz, foi maior do que a que atuou sobre as

vulcânicas, mantendo-se as direções de SHmax e Shmin.

Nas Figuras 4.68C e D estão representadas as famílias de fraturas de alto ângulo de

direção NNW-SSE. Sua relações geométricas indicam que se tratam de famllias

conjugadas de cisalhamento, com direção N-S e NW-SE, posicionando-se o eixo de

tensões máximo, ol, na horizontal segundo a direção NNW-SSE, com o eixo mínimo, o3,

também horizontal e orientado na direção ENE-WSIV, e o eixo interme diâtio, o2, vertical.

4.3,6. Plug de Monjolos

O Ptug de Monjolos é corpo intrusivo hipabissal, de forma ellptica, bastante

alongado na direção NE-SW, com cerca de 2,5 km de eixo maior e 500 metros de eixo

menor, compondo um total de pouco mais de I km2. Ele é constituído por fonolito pórfiro,

à semelhança da maior parte dos outros pequenos plugs da porção central do Graben da

Guanabara.

Nesse trabalho datou-se uma amostrâ do fonolito pórfiro desse p/øg (Tabela 4.5)'

com base em sua boa preservação e o resfriamento rápido, indicado pela presença de

texfnra quench, que viabiliza a datação em rocha total. No entanto, não se obteve nenhum

platô e sua idade média ponderada forneceu um resultado de 56,6 Ma (ver Anexo A).

Tabela 4.5 - Datações radiométricas disponlveis para o P/ag de Monjolos
* esse resultado refere-se à idade média ponderada

As condições de afloramento são ruins, com poucos lajedos e amplo predomlnio de

blocos. Dentre esses últimos, os maiores foram considerados in silu para efeito de coleta de

dados estruturais. Considerando-se a coerência dos dados, essa inferência se mostrou

plausível. Tendo em vista as condições expostas, os dados coletados restringiram-se a

juntas e fraturas sem estrias aparentes, os quais estão representados na Figura 4.69,
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Na Figura 4.694 estão representadas as projeções ciclográficas, pola¡es e rosetas

das fraturas conjugadas de cisalhamento, onde as sintéticas, R, têm direção ESE-WNW e

as antitéticas, R', NE-SW, indicando que o eixo de tensões principal, o1, é horizontal e

orienta-se na diregão ENE-lvsw, o eixo de tensões mlnimo, o3, é também horizontal e

ortogonal a ele e o eixo intermediário, o2, é vertical, correspondendo a um regime de

tensões direcional.

Na Figura 4.69B estão representadas fraturas de alto ângulo de direção variando

entre NW-SE e N-S. A continuidade dessas fraturas sugere que elas constituem um

espectro, onde estão presentes fraturas conjugadas de cisalhamento, hlbridas e de extensão.

Nesse caso pode-se inferir que o eixo de tensões máximo horizontal, SHmax, está

orientado na direção NNW-SSE e que o eixo de tensões horizontal mínimo, Shmin,

orienta-se ortogonalmente a ele, na direção ENB-WSW'

As relações geométricas entre as fraturas de alto e médio ângulo, onde essas

últimas apresentam a mesma direção das primeiras, tanto para as famllias ENE-wsw

como NW-SE, indicam que elas podem ter sido geradas por variações locais/temporais

nesses dois campos de paleotensões, correspondendo a uma maior magnitude na

componente extensional.

4.3.7. Plag do Country Club

O Plug do Country Ctub é um corpo subvulcânico, de fotma ellptica, alongado na

direção NNE-SSW, com cerca de 1,5 km de comprimento e I km de largura, que ocoffe

em meio os sedimentos da Fomação Macacu, a cerca de 3 km ao norte do centro de

Itaboraí, na eshada Itaboraí-Porto das Caixas (Figura 4.34). Ele destaca-se

topografìcamente com relação aos sedimentos, em cerca de 20 a30 metros (Figura 4.704),

e é caracteizado pof uma concentração de blocos e matacões. o Plug do counlry club tem

sido descrito como uma brecha fonolítica intrusiva (Dalcolmo eî al. 1982, Dehira et al.

1998), porém suas características petrográficas apontam para uma origem vulcânica. Ele é

constituido por uma matriz vítea a criptocristalina, com forle orientagão de fluxo, onde se
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Figura 4.69 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geoméÍicas entre
juntas conjugadas de. cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas
conjugadas corn ângulo de mergulho menor que 65 graus, para famllias de direção ENE-
\VSWe NW-SE, em fonolito pórfiro noPløgde Monjolos. Setas grandes cheias representam
o eixo de tensões horizontal máximo, SHmax, e as setas vazias representam o eixo de tensões

horizontal mlnimo, Shmin. Em A SHmax e Shmin cot'respondem a O I e O3, respectiva-
mente. Ver explanação no texto. Diagramas de SchimidçLambert, hemisfério inferior



WE

Figura 4.70 - A) Vista do Plug do,Country
C lub, comvisada de NNE para SSW. Area com
relevo plano, em torno, constitufda por
sedimentos da Bacia do Macacu. Em segundo
plano vê-se a área urbana de Itaboraí e, ao
fundo, a Serra do Cassorotiba. B) Fraturas
híbridas de direção NNW-SSE, afetando
hialoclastito fonolítico no Plug do Country
Club, intenompidas em fratura NNE-SSW

Paralela ao martelo; C) Veios de gibsita (de cor branca) em regolito desenvolvido no hialoclastito do P/ng do
Country Club:D) Fotomicrografia de hialoclastito fonolítico, onde observam-se cristais e fragmentos de nefelina e

fragmentos de fonolito, imersos em vidro vulcânico com forte orientação de fluxo.
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encontram imersos fragmentos de cristais e cristais de nefelina, feldspato, piroxênio,

opacos e de fonolito (Figura 4.70D).

Essas características permitiram a obtenção de uma boa análise radiométrica pelo

método Ar/Ar (Tabela 4.6), a qual indicou uma idade de 65,6 Ma (ver Anexo B),

compatlvel com as das suítes de Tanguá e Itarlna, que ocolrem à nordeste e sudoeste,

respectivamente (Figura 4.34).

Tabela 4.6 - Datações radiométricas disponlveis para o P/ag do Country Club.
P - platô
I - isócrona

Esse novo resultado difere um pouco do obtido anteriormente por Dehira et al.

(1998), pelo método IlAr.
As condigões de exposição não são boas, já que predominam os blocos e matacões.

Pequenos cortes expõem uma rocha bastante alterada, com veios de gibsita (confirmada

por fluorescência) preenchendo fraturas ou em arranjo concêntrico acompanhando a

esfoliação esferoidal (Figura 4.708). Para coleta dos dados estruturais considerou-se os

matacões maiores, de dimensões métricas a decamétricas, como material in situ.

Na Figura 4.71 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e rosetas das

juntas e fraturas identificadas no Plug do Country Club. As estruturas de alto ângulo

apontam para a existência de duas famllias conjugadas de cisalhamento, com direção N-S e

ENE-WSW, indicando que o eixo de tensões máximo, o1, é horizontal e orienta-se

segundo a direção NE-SW, com o eixo de tensões mínimo, o3, tambóm horizontal e

ortogonal a ele, e o2 orientado na vertical, caracterizando um campo de paleotensões

direcional, Foi identificado, ainda, um outro grupo de fraturas, com direção variando entre

NW-SE e NNW-SSE e com ângulos de mergulho altos (Figura 4.70C), que constitui

fraturas híbridas, desenvolvidas sob uma extensão de direção NNE-SSW, com SHmax

orientando-se na direção WNW-ESE.
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Figura 4.71 - Projeções ciclográficas e polares mostrando as relações geométricas.entre juntas

conjugadas de cisalhamento com ângulo de mergulho maior que 65 graus e juntas conjugadascom
ângulõ de mergulho menor que 65 graus, para famílias de direção NNE-SSW e ENE-V/SW em

brécha fonolítica no Plug do Country C/uå. Setas grandes cheias representam o eixo de tensões

máximo, Ol, e as setas vazias representam o eixo de tensões mínimo, Cl3 (em preto estão

representadas as fraturas mais antigas e em azul as mais novas. Verexplanação no texto. Diagramas

de Schimidt-Lambert, hemisfério inferior.
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Na Tabela 4.7 estão resumidas as paleotensões determinadas para os corpos

alcalinos da porção central do Graben da Guanabara, excluindo-se a Suíte de ltaúna, a

partir de juntas e fraturas sem estrias aparentes.

Essas determinações evidenciam que o campo de paleotensões caracterizou-se por

um SHmax inicial orientado entre NE-SW e E-W e outro, posterior, orientado entre NW-

SE e N-S. Pode-se inferir, também, que o SHmax, nos dois casos, comesponde tanto ao

eixo de tensões máximo, ol, como ao eixo de tensões intermediâtio, o2, correspondendo,

no primeiro caso, a um regime predominantemente direcional e, localmente, a um regime

puramente compressivo. No segundo caso, o campo de paleotensões corresponde a um

regime extensional.

Pode-se caracte rizar, ainda, que todas as litologias dos corpos alcalinos foram

afetadas por esses dois campos de paleotensões. Incluem-se ai as piroclásticas associadas

ao Plug de Jardim Cabuçu e o hialoclastito fonolítico do Plug do Country Club.

Tanguá - Tan I
lFisura 25)

ENE.WSW NNW-SSE
rr1 ol

Conj. Cis. Conj. Cis sienito

Tanguí - Tan2
(Fieura 26)
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Plug de llaboTal
¡/Fio¡¡¡q 9O\

E-W
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Espectro microssienito

Plug dellaboral
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N-S
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Conj. Cis. microssienito

Plug deltaboral
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Tabele 4.7 - Sfntese das paleotensões determinadas a pârtir da análise geométrica de juntas e fraturas sem

estrias aparentes, para os õorpos alcalinos da área central do Graben da G¡anabara, com exceção da Sulte de

Itâúna,



4.3.8. Síntese das Paleotensões Determinadas nos Corpos Alcalinos da Área Central

As paleotensões determinadas na ârea central do Graben da Guanabara' a parlir de

diques associados aos corpos alcalinos, além de juntas e fraturas sem estrias e de falhas e

microfalhas que afetam esses corpos, estão sintetizadas na Figura 4.72.

As paleotensões determinadas a partir de juntas e de fraturas sem estrias aparentes

mostram resultados persistentes nos diferentes cotpos de rochas alcalinas investigadas.

Foram caracterizados dois campos de paleotensões distintos, a partir de duas gerações de

famllias de fraturas, sendo a mais antiga orientada segundo o quadrante nordeste a E-W e,

a mais nova, no quadrante noroeste a N-S. Essas duas geragões de famílias de fraturas

evidenciam tratar-se principalmente de fraturas de cisalhamento conjugadas e,

subordinadamente, espectro de fraturas, permitindo que se posicione a direção de SHmax

na bissetriz do ângulo agudo entre elas, inicialmente na direção NE-SW a E-W e,

posteriormente, na direção NW-SE a N-S, e se estabeleça que esse SHmax representa,

principalmente, o eixo de tensões máximo, oi. As direções de Shmin posicionam-se

ortogonalmente a essas, caracter izando para ambos os campos de paleotensões um regime

dominantemente direcional. A presença de famílias de fraturas de mesma direção que as

acima descritas, porém com ângulo de mergulho médio, entre 65o e 40o, evidencia a

presença de uma componente extensional impoftante e/ou uma proximidade nas

magnitudes dos eixos de tensões principal, o1, e intermediário, o2, levando a uma variação

temporal/local no regime de esforços, entre direcional e extensional.

Os diques identificados (Figuras 4!72K, L e M), todos leucocráticos, traquíticos e

fonoliticos, indicam uma extensão em tomo de N-S. Tendo em vista que esses diques

cortam tanto os corpos infiusivos como as encaixantes, pode-se inferir que essa extensão

de direção N-s é tardia à intrusão dos corpos maiores e plugs. Essa direção de extensão

corresponde a um sHmax de direção E-w, o que permite que se date o evento gerador das

famílias de juntas e fraturas mais antigas. A idade e 66,7 Ma determinada para um dique de

fonolito da Suíte de ltaúna, pelo método Ar-Ar, indica a idade mlnima desse evento,

posicionando-o no limite cretáceo/Terciário. A ocorrência de diques com ângulo de

mergulho abaixo de 40o nos corpos de Itaboraí e do Tanguá, permitem inferir-se uma

mudança no regime de esforços para compressivo, uma vez que o eixo de tensões mínimo,
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FígNa4.72 - Mapa síntese das paleotensões determinadas para os corpos alcalinos da porção central do Graben da Guanabara. Os estereogramas representam
tanto campos de paleotensões determinados a partir de microfalhas, com a indicação da posição dos três principais eixos de tensões, Ol (círculo), O 2(triângulo)
e 03 (quadrado), como direções de SHmax e Shmin deterrrinados a partir de diques. As setas vazias, pretas e vennelhas, no interior do desenho, representam as

direções de SHmax mais antiga e mais nova, respectivamente, determinadas a partir de juntas e fraturas sem estrias. As direções de SHmax representadas no

Complexo de Itaúnareferem-se àsorientações médias (vermais detalhes naFigura23). Geologiade acordo comaFigura2.
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03, passa a ser veftical para permitir a intrusão dos diques de baixo ângulo, já que esse

eixo posiciona-se sempre ortogonalmente aos diques. Ainda nesse sentido o SHmax

representou, temporária ou localmente, o eixo de tensões máximo, ol. Apesar das

condições de exposição dos diques associados aos colpos alcalino ser insatisfatória nessa

porção central do graben, especialmente se comparada com as áreas oeste e leste, a não

identificação de diques com baixo ângulo de mergulho na Suíte de Itaúna indica que esse

campo de paleotensões compressivo representa uma variação de caráter local, refletindo

uma diminuição relativa na magnitude de oz.

Os campos de paleotensões determinados a partir de falhas e, principalmente, de

microfalhas, evidenciam, da mesma forma que as juntas e fraturas sem estrias e os diques,

variações temporais e locais. Também nesse caso as direções de SHmax determinadas

variaram, inicialmente no quadrante NE e posteriormente no NW; porém, aqui, esse eixo

de tensões horizontal máximo é claramente o eixo de tensões máximo, o1, correspondendo

a regimes direcionais (Figuras 4.72C, D, F, A e G) ou extensional direcional (Figura

4.728). Localmente predominam estruturas normais e oblíquas, geradas num regime

extensional, com as direções de SHmax (NE-SW) e Shmin (Ì\W-SE) compatíveis com as

do evento direcional mais antigo (Figuras 4.728 e I), podendo representar variações

locais/temporais no campo de paleotensões, onde a magnitude do oz foi relativamente

maior. Em um local foi determinada uma extensão pura aproximadamente N-S (Figura

4.72J), compallvel com o campo de paleotensões que gerou os diques e que pode

representar um evento inicial, porém suas relações de corte com as demais não são

conclusivas. Também nesse caso evidencia-se uma diminuição temporal relativa da

magnitude de oz, que pode estar relacionada com o resfriamento do corpo intrusivo

principal (Geoffroy et al, 1994).

4.3.9. Conclusões Parciais

Os três parâmetros utilizados para determinação dos campos de paleotensões que

controlaram a intrusão e deformaram os colpos alcalinos na porção central do Graben da

Guanabara, fomeceram resultados compatlveis e indicam que:



1) Registra-se a aï.nçáo de dois eventos direcionais, um mais antigo, ativo durante e logo

após a intrusão dos diques de fonolito e traquito, com ol de direção NE-S'tr, e outro,

mais novo, sem idade determinada, com ol de direção NW-SE. O mais antigo

caracterizou-se, inicialmente, por uma extensão N-S e SHmax E-W, contemporânea à

intrusão dos diques, os quais sofreram rotação anti-horfuia para NW-SE e NE-SW,

respectivamente;

A inversão dos dados de falhas e microfalhas e de diques de rochas alcalina félsicas

indica uma diminuição temporal na magnitude do eixo de paleotensões vertical, oz.

Essa maior magnitude inicial pode estar relacionada com o soerguimento associado à

intrusão dos corpos alcalinos maiores e, sua diminuição, com a subsidência que

acompanhou o resfriamento desses corpos.

2)
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4.4. .LREA qRTENTAL Do GRABEN - suirn .¿tc.lLINA DA ILHA DE

CABO FRIO

4.4.1. Introdução

A Suíte da Ilha de Cabo Frio ocorre principalmente na ilha homônima, que tem

pouco mais de 6 km2 de ârea e, subordinadamente, no Pontal do Atalaia, em uma estreita

faixa, junto às Prainhas, e na forma de um pequeno p/arg isolado, no Morro do Forno (Lima

& Chievegatto 1974, Reis et al. 1976, Araújo 1995, Figxa 4.73). O corpo principal, que

aflora na Ilha de Cabo Frio, é alongado na direção NE-SW, por cerca de 4 km, tem uma

largura média de aproximadamente 2 km. Ele é totalmente constituído por rochas alcalinas

félsicas, insaturadas (nefelina sienito) a supersaturadas (quartzo sienito) (Figura 4.73).

Os diques associados à suíte, apesar de serem predominantemente félsicos,

traquíticos e fonolíticos, incluem tipos menos evoluldos, como lamprófiros (Lima &

Chievegatto 1974, Reis et al. 1976, Ararijo 1995, Thompson et al. 1998) e basalto alcalino

(Thompson er ø/. 1998).

O embasamento da Suíte da Ilha de Cabo Frio é constituído por rochas granitóides e

migmatíticas, com característicos metabasitos, da Unidade Região dos Lagos (Reis e/ a/.

197 6), de idade transamazônica e com retrabalhamento no Brasiliano (Zimbres et al.

1990). Elas apresentam uma foliagão bem marcada, de baixo ângulo, redobrada, o que lhes

confere uma atitude variável (Figura a.73), porém predominantemente orientada segundo a

direção NW-SE.

As datações radiométricas referentes à Sulte da Ilha de Cabo Frio, disponlveis na

literatura, indicam idades entre 72 e 5l Ma, com predominância dos resultados enhe 52 e

56 Ma. Essas idades se referem tanto a rochas plutônicas, sienlticas, como a hipabissais,

tanto félsicas como máficas. Elas foram obtidas através dos métodos K./Ar e Rb/Sr, tanto

para rocha total como para minerais. As análises K-Ar em biotita e flogopita situam-se

entre 54 e 56 Ma, e uma única análise Ar-Ar, em rocha total, obtida no presente habalho,

para um dique de fonolito que corta o embasamento, fomeceu idade de 52 Ma (ver

resultados das datações radiométricas no Anexo A). Os resultados estão sintetizados na

Tabela 4.8.



Figura 4.73 -MapageológicodaregiãodeArraial doCabo,RJ,destacandoocomplexoalcalinodallhadeCabo
Frio.ModificadodeLima&Chievegatto(1974),Reisela/. (1976)andAraujo(1995).Distribuiçãoeatitudedos
diques a partir desse trabalho.
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Sonoki & Garda 1988 tingualto/rocha 52.6t2.0 Ma
50.0
54.0t2.6Ma
72.4t2.9Ma

tingualtohocha total
pulaskito/biotita
tinguafto/feld.alc.

K/Ar
K/Ar
I(/Ar

idem
minette/flogopita
idem

K/Ar
KlAI
K/Al
K/Ar

55.5t1.4 Ma
56.2*1.4 Ma
53.8t1.0 Ma
53.8t1.0 Ma

Esse trabalho fonolito/roOha total - P, I AtlA¡ 52.110.8Ma

Tabela 4.8 - Datações radiométricas disponlveis para a Sulte Alcalina da Ilha de Cabo Frio.
P - platô
I - isócrona

4.4.2. f isiografia

Essa, que é a única sulte alcalina da porção fluminense da Provlncia Alcalina da

Serra do Mar (Ulbrich & Gomes 1981) localizada na costa, tem topo âplainado a cerca de

350m (Figura 4.74A), mostra encostas de perfil convexo, características dos maciços

constituídos por rochas alcalinas (Costa et al. 1983), e é catacterizada, nas suas faces

oceânicas (SW, SE e Leste), pela presença de penhascos com mais de 20 m de altura,

recortados por fendas com alguns a pouco mais de uma dezena de metros de largura, que

avançam poucas dezenas de metros maciço adentro. A mais marcante delas é a fenda de

Nossa Senhora, próxima ao Boqueirão (Figura 4.74C), onde um dique de fonolito, de cerca

de 3 metros de espessura, foi erodido diferencialmente pelo embate das ondas' No lado

mais abrigado da Ilha, a NW, localiza-se sua única praia de areia, a Praia do Farol (Figura

4.748), e os costões rochosos são muitas vezes encobertos por tálus que chegam até a

água. Praias de seixos podem ser vistas em alguns locais, como nas proximidades da Fenda

de Nossa Senhora. A porgão SW da ilha constitui uma pequena penlnsula alongada na

direção NW-SE, mostra, também, um relevo mais aplainado, porém com altitudes menores

que o restarte da ilha (Figura 4 .73). A face oceânica da porção com relevo mais acentuado,

a SE, apresenta maior declividade que a voltada para NW (Figura 4.74D).
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Figura 4.74 - A) Vista geral da Ilha de Cabo Frio, de NW para SE, a partir do Morro do Fomo. Destaca-se o

topo aplainado da ilha, com altitudes em tomo de 350m. No lado direito da ilha vê-se, com altitudes ma-is
baixas, a área de ocorrência do quartzo sienito, em parte escondida pelo Pontal do Atalaia, B) Praia do Farol,
vista de SW para NE a partir das proximidades do Ponto Arr42. Em primeiro plano vê-se praia de seixos, C)
Fenda de Nossa Senhora, formada por erosão marinha sobre dique de fonolito de direção NE-S[ ponto

An42,vistade NEpara SW, D) Vista da face oceânica(SE) da llhade Cabo Frio, apartirdo pontoArrlT, de

SWparaNE.
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4.4.3. Controle Tectônico da Intrusão

Os contatos da suíte alcalina com o embasamento' na porção continental, são

inferidos, tanto no Morro do Fomo, onde oconem apenas blocos de nefelina sienito grosso

com bolsões pegmatóides, como no Pontal do Atalaia, junto às Prainhas, onde podem ser

vistos alguns afloramentos junto ao mar. Na face sudeste da ilha, o contato com o

embasamento se faz por uma faixa espessa de brecha de matriz traqnitica, com xenólitos de

sienito, traquito, fonolito e gnaisse, com até mais de lm de eixo maior (Figura 4.73). Deve-

se salientar que essa brecha é cortada por diques de traquito com até 1,5m de espessura.

Brechas semelhantes ocofrem nos contatos do traquito com o nefelina sienito, onde

puderam ser caracterizadas como intrusivas, constituindo diques intrudidos no traquito,

com xenólitos de traquito e nefelina sienito (Figura 4.73). No contato sudoeste ocoffe um

único dique de brecha com pouco mais de 30 cm de espessura, enquanto no contato

nordeste ocorre dois diques, um deles, de direção NE-sw, com aproximadamente 20m de

espessufa, com xenólitos até métricos. Os quartzo sienitos que ocoffem na pofção sudoeste

da ilha mostram uma nltida orientação de fluxo, acentuada pelo achatamento de xenólitos

de anfibolito e gnaisse digeridos, que pode chegar a caructerizar uma foliação, como nos

pontos ArrS e 38 (Figura 4.75), com direções 050/70 e 285/85, respectivamente, sub-

paralelas ao atual contomo do corpo nessa porção. Essa orientação de fluxo não é vista no

sienito, que possui granulação média a gfossa e pode conter muita biotita, ou no nefelina

sienito, que se apresenta sempre como uma rocha de granulação grOssa com bolsões

pegmatóides. O nefelina sienito, nas proximidades do contato com o quartzo sienito

(inferido), âpresenta uma faixa de melanossienito (Figura 4.76A), rico em biotita, o qual é

enconhado em enclaves, denho do nefelina sienito, cada vez menores à medida que se

afasta do contato (Figura 4.768).

Com base nas características descritas acima, pode-se inferir a estratigrafia da Suíte

Alcalina da Ilha de Cabo Frio (Tabela 4.9).
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Figura4,75 - Mapa dos pontos com afloramentos descritos e amostrados nesse trabalho, Complexo alcalino da

Ilhade Cabo Frio e área adj acente, Município deArraial do Cabo



Figura 4.76 - A) Dique de microssienito cortando

melanossienito, Ponto Arr40; B) Autoenclaves de

melanossienito em nefelina sienito, parcialmente

digeridos, Ponto Arr40; C) Fraturas conjugadas de

cisalhamento em nefelina sienito (Ponto Arr38);
D) Dique de traquito cortando nefelina sienito,
ambos atterados. Em primeiro plano blocos de

nefelina sienito, PontoAr4T; E) Dique de traquito
orbicular cortando dique de diabásio, Ponto Arr2 I .

As atitudes dos diques e das fraturas estão

representadas segundo o azimute do mergulho e o

ângulo de mergulho (rnedida CLAR). Vista em

planta para todas as fotos, com excessão da foto E.

O Cabo da marreta possui 25cm de comprimento.
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diques félsicos
(traquito e fonolito)

cortam todas as litologias Variada

cortam quartzo sienito e Variada
(lamprófiros e basalto embasamento gnássico

bn""hu de matriz enclaves das ante¡iores Enclaves até métricos

no nefelina Isotrópica

Mûis ânt¡go qua zo sienito

Tabela 4.9 - Slntese das relações de contato da Sufte Alcâlina da IIha de Cabo Frio com o embasamento

gnáissico e entre as diversas litologias que o constituem.

4.4.4. Diques

os diques de rochas alcalinas são abundantes em toda a 6reà de Arraial do cabo,

cortando tanto o embasamento pfoterozóico como a suíte alcalina. Foram mapeados 71

diques de rochas alcalinas na ârea, sendo 13 de rochas alcalinas máficas, lamprófiros e

basaltos alcalinos, e 58 de rochas alcalinas félsicas. Os diques de rochas alcalinas félsicas

são principalmente traquitos e subordinadamente fonolitos. Esses diques foram descritos

petrograficamente em detalhe por Araújo (1995) e Thomp son et al. (1998) (Tabela 4.10).

Tabela 4.l0 - Tipos litológicos dos diques de larnprófiros e de rochas alcalinas mâflrcas e félsicas da região de

Affaial do CaUo, n¡. Os 
-números 

indicam a abundância relativa dos minerais para cada tipo litológico. Os

dados incluem urna compilação dos dados de Araújo (1995) e Thompson e/ 4/' (1998)'
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Relações de corte permitem que se determine a idade relativa dos diques, onde os

mais antigos são os de lamprófiros, que ocofÏem principalmente encaixados no

embasamento proterozóico. um dique de lamprófiro, com pórfiros de biotita, e um de

basalto alcalino foram identificados cortando os quartzo sienitos da Suíte Alcalina da Ilha

de cabo Frio (Figuras 433 e 4.77C). Os diques de lamprófiros são cortados por diques de

rochas alcalinas félsicas (Figuras 4.7'7 A e B). Entre esses últimos pode-se distinguir dois

grupos, um com mergulhos altos, maiores do que 65o, e outfo com mergulhos mais baixos,

iguais ou menores que 65o, mais novo (Figura 4.78). No primeiro grupo os diques são tanto

traquíticos como fonolíticos, e algumas vezes os fonolllitos aparecem cortando os

traqulticos (Figura 4.79). No grupo dos diques de baixo ângulo foram identificados apenas

os de composição traqultica.

Na Figura 4.80 estão representadas as direções e os mergulhos dos diques,

separados em dois grandes grupos: de rochas alcalinas félsicas (A) e de lamprófiros (B). o

primeiro grupo ainda foi subdividido em dois, um com ângulo de mergulho maior que 65o

e outro com ângulo de mergulho menor e igual a 65o. Os diques de lamprófiros mostram

uma orientação principal na direção NE-SW e mergulhos dominantemente maiores que

65o. No outro grupo as direções E-w, para os diques com mergulho acima de 65o, e ENE-

wsw, para os diques com mergulho menor e igual a 65o, são as predominantes. Nos dois

casos, considerando uma extensão ortogonal aos diques, pode-se inferir um eixo de

esforços mínimo, o3, horizontal e ofientado segundo o quadrante NW-SE. Pode-se inferir,

também, que houve uma persistência da direção de sHmax, segundo o quadrante NE-SW.

As variações nos ângulos de mergulho, para valores mais baixos, evidenciadas nos diques

félsicos, indicam que os eixos de esforços principal, o1, e intermediário, o2, podem ter se

alternado, gerando variações no campo de esforços, de direcional para normal'

A espessura dos diques varia desde alguns centímetros até 20m, com maior

concentração até 50cm (Figura 4.81). Os diques de lamprófiros têm espessura média menor

do que os diques de rochas alcalinas félsicas, com mais de 85Vo dos diques mostrando

espessura de até 50 cm. Dentre os diques de rochas alcalinas félsicas, há também uma

concentração daqueles com espessura de até 50cm, porém são comuns os com espessura de

até 1,5m. Dentre esses, os traquitos com alto ângulo de mergulho são os únicos a terem

espessr¡fas decamétricas, como nos pontos Arr22 (15m) e An39 (20m) (Figura 4.75).



Figura 4.77 - A)Dique de basalro alcalino de direção WNW-ESE, (1), cortado por diques de traquito (2 e3)
.oi, bui*o ângulo de mergulho. A direção da foliação do gnaisse é indicada pelos níveis mais escuros

(biotíticos) deñtro dele. O À"ique de traquito que corta o de basalto alcalino, no topo do afloramento (3), tem

ì,5* d" 
"rp"rru.u. 

Pontal do Àtalaia, ponto An27; B) Detalhe mostrando dique de traquito de baixo ângulo de

mergulho,ìom pouco mais de tO cm de espessura, cortando o basalto alcalino; C) Dique de lamprófiro, de

direfão NE-SW,- cortando quartzo sienito. As fraturas deslocadas de um lado e outro do dique, indicam

movimentação com componènte sinistral paralela a ele. Ilha de Cabo Frio, pontoArrl l. As^medidas indicam o

azimute do mergulho e o mergulho dos dþues (CLAR). Traço com um triângulo cheio - foliação do gnaisse.
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Figura 4.78-Diquedetraquitocommergulhodealtoôngulo(l),cortadopordoisdiquesdetraquito
coä mergulho de baixo a¡r'gulo (Z e 3). Póntal do Atalaia, Ponto A1126. Em segundo ptry9 1!t9-0e
Cabo friõ. As medidas ¡nãicam o azimute do mergulho e o mergulho dos diques (CLAR).No-

tar que a foliação do ganisse hololeucocrático do embasamento, represenüada por um traço

com um triângulo, é sub-paralela aos diques de baixo ângulo.
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chifres

ãñ;

\o\o

N<

Figura4.79 - Relações decorteentrre diques alcalinos félsicos noPontal doAtalaia, Município deArr¿ial doCabo, pontoArr2T. Os diques
sãonumeradosporordemdeintnrsão,domaisantigo(l)paraomaisnovo(3).Osdiques 1e2sãodetraquito,eomaisnovoédefonolito.
As medidas indicam o azimute do mergrrlho e o mergrrlho dos diques (CLAR). O traço çs6 nm ¡'ii¡g¡lq indica a atitude d¿ foliação do
granitóide encaixante. A ordem de intrusão indica uma rotação local de o 3, anti-honåri4 de WNW para NE e NNE. Notar que os chifres
mantém a di¡eção de propagação princþl do dique.
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Figura 4.80 - Projeções ciclográfrcas e polares, e diagramas de rosetas, mostrando as direções e os

mõrgulhos de diquãs de rochas ãlcalinas féisicas (A) e de lamprófrros (B), do ComplexoAlcalino da Ilha de

CaUõ prio. EmA, são separados aqueles com ângulo de mergulho maior que 65 graus þreto), daqueles com

ângulo de merguiho 1n"not e iguai a 65 graus (vermelho). Nesse caso, a orientação principal dos diques na

dirãção E-W (com mergulho maior quã 65 graus) a ENE-WSV/ (mergulho menor e_i_qy9l1_6S graus),

permite posicionar o eiio de menor esforço, O 3, na horizontal, segundo a direção NNW-SSE. Em B, a
äireção Ñg-SW da maioria dos diques, indica que o eixo de menor esforço, O 3, é horizontal, de direção

NIW:SE. Em ambos os casos há umä persistência da orientação de SHmax, no quadrante NE' Os diques com

mergulho abaixo de 65 graus, de mesma direção que os de mergulho mais alto' permitgq inferir uma

variãção local/temporal 
-no 

campo de esforços.Diagramas de SchmidçLambert, hemisfério inferior'
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Figura 4.81 - Distribuição da espessura dos diques de lamprófiros (preto), de rochas alcalinas felsicas com

ângulo de mergulho maior que 65o (cinza escuro), e de rochas alcalinas félsicas com ângulo de mergulho

.Jnor ou iguafa 65o (cinzaclaro). Inclui diques que cortam o embasamento e/ou a suíte alcalina. Total de 71

diques.

A influência das estruturas do embasamento sobre o magmatismo alcalino terciário

foi efetiva, em parte, apenas no caso dos diques traquíticos de baixo ângulo de mergulho.

Esse controle das estrufuras preexistentes, especialmente da foliação, pode ser visto nas

Figuras 4.77, 4.78 e 4.82. Na Figura 4.77 A, um dique de basalto alcalino, com cerca de 40

cm de espessura e com mergulho de alto ângulo, com direção quase ortogonal à da

foliagão, é cortado por dois diques de traquito com baixo ângulo de mergulho, sub-

paralelos à foliação, a qual, como em toda a área, possui baixo ângulo de mergulho.

Quando olhado em detalhe, o dique de basalto alcalino apresenta separações (desvios na

direção de propagação), ora à esquerda, ora à direita, ligadas por conectores que seguem a

direção da foliação do embasamento (Figura 4.82C).

Os diques de diabásio do Cretáceo Inferior, correlatos ao magmatismo da Formação

Serra Geral, parecem funcionar como zonas de fraqueza, ou zonas de reativação

preferencial, tendo em vista que os diques terciários ocorrem, algumas vezes' bordejando-

os. Nesse sentido, a situação apresentada na Figura 4.82A e B é esclarecedora, tendo em

vista principalmente a grande amplitude da exposição, em planta. Nesse local, um dique de

traquito, com mergulho de alto ângulo, e espessura de pouco mais de 1m, corta um espesso
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Figura 4.82 - Aspectos do controle estrutural do embasamento sobre os diques terciários da região de Arraial do

Cabo, Em A, vê-se dique de traquito (l), orientado segundo a direção NNE-SSW cortando dique de diabásio'

sub-paralelo a ele (2), e o embasamento. Pode-se observar que o dique de traquito desvia-se localmente,

paraielizando-se à direção da foliação no local, para posteriormente retomar a orientação original. Pode-se

ãbrr*u., ainda, que forma-se pequena ponte entre o segmento original do dique e o novo segmento' Em B vê-se

foto de parte do âfloramento. Pontal do Atalaia, ponto A1126. Em C um dique de basalto alcalino de direção

WNV/-ÉSE, sofre um desvio na sua direção de propagação, gerando dois conectores com espessura mais fina,

paralelizando-se localmente com a foliação do embasamento. Pontal do Atalaia, ponto Arr27.As medidas

indicam o rumo do mergulho e o mergulho. O traço com um triângulo indica a atitude da foliação do

embasamento. Setas largai indicam a direção de extensão. Setas fìnas indicam movimentação direcional local.

5m
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dique de diabásio (l5m), e apesar de sofrer um pequeno desvio em sua trajetória, por

influência da foliação do embasamento, segue aproximadamente paralelo ao dique de

diabásio. Outras vezes, os diques terciários podem ter orientação totalmente discrepante

dos diques de diabásio e do próprio embasamento, como no caso dos diques de traquito

orbicular e fonolito que cortam um de diabásio na prainha, no ponto Arr2l (Figura 4.768).

Dessa forma, a direção de propagação desses diques parece responder principalmente aos

esforços regionais e, secundariamente, às descontinuidades locais. Tanto os diques de

rochas alcalinas máficas como os de rochas alcalinas félsicas, evidenciam uma extensão

ortogonal a eles, como no caso da Figura C. Nesses casos, os eventuais conectores, com

orientação oblíqua ou ortogonal a eles, vão apresentar movimentação direcional (Figura

4.82C), por vezes com feições de cisalhamento associadas (Figura 4.83). Mais raramente,

pode-se caracterizar uma componente direcional paralela ao dique, como no caso do dique

de lamprófiro do ponto Arrl I (Figura 4.77C), onde fraturas oblíquas são deslocadas

sinistralmente, com rejeito aparente de cerca de 10cm. Nesse caso pode-se notar uma

pequena endentação do dique nessas fraturas, indicando que a movimentação direcional é

tardia à intrusão do dique.

Figura 4.83 - A) Dique de Lamprófiro (l) de direção ENE-V/SV/, cortado por dique de traquito com baixo

ângulo de mergulho (2). O dique de lamprófrro mostra segmentos deslocados à esquerda, com separações até

mé1ricas, interiigados por conectores com espessura mais fina que os segmentos do dique. B) Detalhe de um

dos conectores evidenciando deslocamento com componente direcional dextral, gerando binário dextral local.

Notar que os xenólitos do gnaisse encaixante são fragmentados segundo a direção T do binário gerado,

paralela ao eixo de maior esforço, ol. Pontal do Atalaia, ponto Arr25.

A)
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Para análise do campo de esforços que controlou a intrusão dos diques de rochas

alcalinas, eles foram separados em três grandes grupos: A) diques de rochas alcalinas

félsicas com ângulo de mergulho menor ou igual a 65o, B) diques de rochas alcalinas

félsicas com ângulo de mergulho maior que 65o, e C) diques de lamprófiros e de basaltos

alcalinos (Figura 4.84). Todos os diques foram plotados como fraturas de tragão,

considerando que todos sofreram dominantemente extensão ortogonal a eles.

Na Figura 4.84C estão representados os diques de rochas alcalinas máficas. Nesse

grupo predominam amplamente os de mergulho acima de 75o, separados em dois sub-

grupos com direção NE-S'W, o mais abundante, e NW-SE. A inversão desses dados

indicou um campo de esforços Extensivo puro (Pure EXTENSIVE), com o eixo de esforços

principal, o1, na veftical, o eixo de esforços intermediário, o2, na diregão NE-SW, e o eixo

de esforços mínimo, o3, na diregão NW-SE, Deve-se ressaltar o caráter extensional de o2,

aproximando-o de o3, aproximando o campo de esforços resultante de uma EXTENS.Ã,O

ladial (Radial EXTENSIOIÐ. Essa característica é corroborada pelo valor de R, muito

próximo de 0.25.

Os diques de rochas alcalinas félsicas com ângulo de mergulho maior do que 65o,

estão representados na Figura 4.848. Pode-se distinguir um grupo, amplamente

predominante, com uma concentração em tomo de E-W, e outro, subordinado, na direção

NNW-SSE. A inversão desses dados resultou num campo de esforços puramente

EXTENSIVO (Pure EXTENSIOIV), com o eixo principal de esforços, ol, vertical, o eixo

de esforços intermediário, o2, horizontal e de direção ENE-WSW, e o eixo de menor

esforço, o3, de direção NNW-SSE.

Os diques de rochas alcalinas félsicas com ângulo de mergulho abaixo e igual a 65o,

estão representados na Figura 4.844. Esse conjunto mostra dois sub-grupos, um de diregão

NIV-SE a NNE-SSW, com mergulhos baixos predominantes, e outro de direção ENE-

WSW, com ângulos de mergulho intermediários a baixos. O resultado da inversão foi um

campo de esforços COMPRESSIVO puro (Pure COMPRESSIVE), com o eixo de

esforços máximo, o1, horizontal e de direção NE-SW' o eixo de esforços intermediário,

o2, ortogonal a ele, e o eixo de esforços mínimo, o3, vertical. O caráter levemente

extensional de o2 indica o campo de esforços tende a ser transpressivo, o que também é

indicado pelo valor de R.
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Figura4.84 - Diques de traquito e fonolito, com ângulo demergulho maiorque 65 graus (B) e menor e igual a65
graus (A), e diques de lamprófiros e basalto alcelino (C), intrudidos no embasamento proterozóico e no
complexo alcalino da Ilha de Cabo Frio. Símbolos: clrculos - O1 (eixo de maior esforço), triângulos -02 (eixo
de esforço intermediário), quadrados - O3 (eixo de menor esforgo); setas grandes cheias - eixos compressivos
horizontais, setas gmndes vazias - eixos distensivos horizontais. R - razão de esforço ( O2-O3/Ot63 ) Todos
os diques são plotados como fraturas de tração. Projeções de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior Diagramas
de rosetas, comdireção e mergulho dos diques.
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4.4.5. Juntas e Fraturas na Suíte Alcalina da Ilha de Cabo Frio e nos Diques Associados

Os dados de fraturas referem-se tanto a juntas como a microfalhas sem cinemática

devidamente caracteúzada. A análise desses dados foi realizada tanto sob um enfoque

geométrico, como sob um enfoque cinemático, nos casos em que fraturas conjugadas,

normais ou de cisalhamento, foram caractenzadas, porém onde não puderam ser

observadas estrias na superficie de falha.

4.4.5. 1. Análise Geométrica

Todas as fraturas medidas para a Suíte Alcalina da Ilha de Cabo Frio, tanto na ilha

como no continente, são apresentadas na Figura 4.85. Elas foram tratadas de forma

independente para cada um dos tipos litológicos principais, com o intuito de caracterizar

eventuais variações temporais no campo de esforços. As fraturas estão separadas em dois

grandes grupos, as com ângulo de mergulho acima de 65o e as com mergulho igual e

menor que 65o. Considerando as do primeiro grupo como tendo sido geradas em um

regime de esforços direcional, e as demais em regime normal ou inverso, sendo que nesse

último caso são incluldas as fraturas com ângulo de mergulho menor ou igual a 30o.

As relações angulares entre famílias com ângulo de mergulho maior que 65o

permite inferir que a Suíte Alcalina da Ilha de Cabo Frio foi afetado por dois campos de

esforços, de regime direcional, distintos. Esses dois campos estão bem caracterizados no

nefelina sienito (Figura 4.858) e no haquito (Figura 4.85C). A atuação de cada um desses

campos gerou um conjunto de três famílias de fraturas, sendo as duas principais as

conjugadas de cisalhamento, sintética (R) e antitética (R'), e as de tração (T), que as

bissetam e têm direção paralela ao eixo de esforço principal - o1. Os campos foram

denominados l, o mais novo, e 2, o mais antigo, gerando dessa forma as fraturas

conjugadas de cisalhamento Rl, Rl' e R2, R2', e as de tração Tl eT2. O Campo I tem o

eixo de maior esforço, o1, horizontal e de direção NW-SE a NNW-SSE, enquanto que o

eixo de esforço minimo, o3, é ortogonal a ele e tem diregão NE-SW, e o eixo de esforço

intermediário, o2, é vertical. O Campo 2 tem o eixo de maior esforço, o1, de direção NE-
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respectivamente, e T às fraturas de tração. Diagramas de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior.
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SW, enquanto que o eixo de esforço mínimo, 03, tem direção NW-SE e o de esforço

intermediário, o2, é vertical.

As famílias de fraturas com ângulo de mergulho menor ou igual a 65o, têm uma

concentração que coincide, principalmente, com as diregões T, mas também com as

conjugadas de cisalhamento, tanto as sintéticas como as antitéticas, sugerindo variações

locais e/ou temporais nos dois campos de esforços direcionais, em especial no Campo 2. A

amostragem heterogênea com relação aos planos de fraturas com ângulo de mergulho

menor que 65o, está relacionada, no caso dos quartzo sienitos (Figura 4'85D), ao tipo de

ocorrência de seus afloramentos visitados, mais planos e lisos que os das demais litologias.

4.4.5.2. Anëäse Cinemática

O detalhamento das fraturas que afetam a Sulte Alcalina da Ilha de Cabo Frio, com

a identificação das famllias de fraturas conjugadas de cisalhamento e, eventualmente, das

fraturas de tração geneticamente relacionadas, preenchidas ou não, permite uma

aproximação da distribuição dos eixos de tensão e, ainda, da ruzdo de deformação R. Em

alguns casos, onde foram identificados menos de três planos com estrias, não permitindo a

inversão dos dados para determinação do campo de esforços que os gerou' optou-se por

plotáJos junto com as fraturas. Nesse caso, são apresentados, também, os valores de

caimento e azimute dos três eixos de tensão principais e o valor de c)¿. Nesses casos o valor

do ângulo cr, permite determinar a pertinência do dado de falha e estria (dado pareado)

àquele campo de paleotensões, considerando que essa pertinência é sindicada por valores

médios iguais ou menores que 22o (Angelier 1989).

A) Juntas e Fraturas em Rochas Plutônicas

As famílias de fraturas conjugadas de cisalhamento identificadas nas rochas

plutônicas da suíte Alcalina da Ilha de cabo Frio, quartzo sienito e nefelina sienito, são

mostrados na Figura 4.86.
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As fraturas preenchidas por minerais máficos, que ocolrem no nefelina sienito, no

ponto An40 (Figura 4.86D), foram consideradas as mais antigas, tardias à cristalização do

corpo. o carâter en echelon das fraturas relacionadas a ambas as famílias de fraturas, NW-

SE e NNE-SSW, sugere que elas tiveram uma componente direcional, apesar do

preenchimento de ambas. Nesse caso, o eixo de esforço intermediârio, c2, poderia ter uma

magnitude relativa maior, aproximando-se do eixo de esforço principal, o1, vertical,

caracterizando um regime extensional com componente direcional, ou seja,

EXTENSIONAL direcional (Strike-slip EXTENSIVE), e não apenas EXTENSIONAL puro

(Pure EXTENSIVE), como indicado pelo programa'

No quartzo sienito, pontos ArrS e 9, as famílias de fraturas de direção em torno de

N-S e ENE-WSW, representam conjugadas de cisalhamento antitéticas (R') e sintéticas

(R), respectivamente, e as NE-SW são fraturas de tração a elas geneticamente relacionadas

(Figura 4.86C e 4.87). Aqui, o eixo de esforço principal, ol, é horizontal e tem direção

NNE-SSW, paralela aos planos T, o eixo de menor esforço, o3, é também horizontal e

ortogonal a ol, enquanto que o eixo intermediário o2, é vefücal. O regime de esforços é

DIRECIONAL puro (Pure STNKE-SLIP),wavez que o valor de R é 0.5'

Na Figura 4.868, ponto Arr38, na porção continental da Suíte Alcalina da Ilha de

cabo Frio, as famílias conjugadas de cisalhamento, presentes no nefelina sienito,

apresentam direção NNE-SSW (R') e E-W (R), enquanto que as fraturas de tragão têm

direção NE-SW. O eixo de esforço principal, o1, é horizontal, paralelo às fraturas de

tração, com o3 horizontal e ortogonal, e 02 vertical. Também nesso caso, o valor de R=0.5

implica em um regime de esforços DIRECIONAL puro (Pure SZRIKE-SUP). Um dos

planos conjugados, de direção E-W, apresenta estrias com baixa obliqüidade, compatíveis

com o campo de esforços calculado, como indica o valor de c¡¿=22. No ponto An43 (Figura

4.864), na Ilha de Cabo Frio, o nefelina sienito apresenta fraturas conjugadas e de tração

com mesma orientação que no ponto 4n38, porém os valores intermediários (-60o) dos

mergulhos dos planos de tração, geraram, na inversão dos dados, um campo de esforços

com uma componente extensional relativamente mais intensa, resultando em um regime

DIRECIONAL extensivo (Extens ive STNKE-SUP).

As paleotensões obtidas para as rochas plutônicas da Suíte Alcalina da Ilha de cabo

Frio, a partir do estudo do seu fraturamento, estão sintetizadas na Figura 4.88. O mapa da

Figura 4.88 mostra as paleotensões obtidas para o Maciço alcalino da Ilha de cabo Frio,



tanto no continente como na ilha, a partir, principalmente de dados de fraturas. Apenas no

Pontal do Atalaia (Figura 4.884) pode-se cancterizat estrias associadas a um desses

planos de fraturas. Na Ilha de cabo Frio (Figura 4.88D) os dados utilizados referem-se a

fraturas preenchidas com minerais máficos, as quais foram consideradas tardias à

cristalização do nefelina sienito, e mais antigas às demais fraturas tratadas. As paleotensões

obtidas a partir das fraturas não preenchidas mostraram-se bastante persistentes em toda a

área, indicando um regime de esforços direcional, com o eixo máximo de esforços, ol, de

direção NE-sw. As fraturas preenchidas evidenciaram um campo de esforços distinto

desse, relacionando-se a uma extensão pura ENE-WSW, praticamente ortogonal à extensão

associada ao campo de esforços direcional que a sucedeu.
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Figura 4.8? - Fraturas de cisalhamento conjugadas sintética (R) e antitéticas (R'), e ftatuas de tÎação (T), em

quartzo sienito, Ilha de Cabo Frio, Pontos 4ff8 (A) e 9 (B). O eixo de tensão principal, ol, posiciona-se na

bissetriz aguda das fraturas de cisalhamento conjugadas, orientando-se na direção NE-SW Os traços curtos

representair a foliação de fluxo magmático do quartzo sienito, com atitude 050/70. Vista em planta.
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Figura 4.88 - Mapa das paleotensões caracterizad¿s nas rochas plutônicas do Complexo alcalino da Ilha de Cabo Frio. Tais dados referem-se principalmente
ao fraturamento que as afeta (4, B e C), o qual, em apenas um caso, inclui planos de falhas com estrias visíveis (A). Em D foram utilizados planos de fraturas
preenchidos com minerais máficos, considerados tardios à cristalização do nefelina sienito e anteriores às fraturas não preenchidas. Símbolos: círculos - Ol
(eixodemaioresforço),triângulos- 02(eixodeesforçointermediário),quadrados - (f3 (eixodemenoresforço); Setasgrandescheias -eixos
compressivos horizontais, setas grandes vazias - eixos distensivos horizontais. Bolas pretas - estrias, setas pequenas - sentido do movimento dos blocos.
Projeções de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Traços com triângulos - orientação de fluxo. Geologia" de acordo com a Figura I .
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B) Juntas e Fraturas em Rochas Hipabissais

As famílias de fraturas de cisalhamento conjugadas, caracterizadas no traquito da

Suíte Alcalina da Ilha de Cabo Frio, são mostradas na Figura 4.89. Elas referem-se tanto ao

corpo principal como a diques mais espessos a ele associados.

A Figura 4.89C refere-se a veios pegmatóides intrudidos no traquito e no nefelina

sienito, Pontos An44 e 40, com crescimento de cristais de anfibólio em prismas alongados

perpendicularmente aos contâtos, ou caracterizando estruturas sigmóides (cf. Figura 4.90)

evidenciando sua cristalização sintectônica paralela à direção de tensão mínima o3. Esses

veios foram plotados como fraturas de tração, e sua inversão resultou num campo de

esforgos EXTENSIONAL plur:o (Pure EXTENSIVÐ, com o eixo de esforço mínimo, o3,

horizontal, na direção NW-SE, o eixo de esforço interme diârio, o2, ortogonal a ele, e o

eixo de esforço principal, o1, vertical. As anishopias apresentadas pelas estruturas

sigmóides evidenciam componentes direcionais, dextrais nos veios N-s e sinistrais nos

wNw-ESE (cf. Figura 4.90), que são compatíveis com o campo de esforços determinado.

A mudança de orientação dos cristais de anfibólio, para uma direção ortogonal às paredes

dos veios, indica que, com a progressão da deformação, verificou-se, também, uma

extensão ortogonal à primeira, na direção BNE-WSW, gerando uma extensão quase radial.

A Figura 4.898 mostra famílias de fraturas de cisalhamento conjugadas, de direção

NNE-SSW (R') e E-W (R), e de tração, de diregão NE-S\{, em traquito da Ilha de Cabo

Frio, Ponto Anl7. A inversão desses dados indicou um campo de esforços

EXTENSIONAL direcional (strike-slíp EXTENSIVE\ com o eixo de tensão mlnimo, o3,

horizontal e de direção NW-SE, o eixo de tensão intermedi ârio, o2, também horizontal e

ortogonal a ele, e o eixo de tensão principal, 01, verticâI. Os ângulos de mergulho de valor

intermediário apresentado por alguns planos T e mssmo R" foram decisivas na

caracterização de um campo principalmente extensional, porém com um valor de R:'91,

indicando que O1 e o2 têm magnitude muito próximas. As estrias caracferizadas em apenas

um dos planos, com forte componente normal, mostraram-se totalmente compatlveis com o

campo de esforços determinado, com um c¡¿=3.8'

Na Figura 4.894, referente a um dique de traquito de espessura anômala, com cerca

de 15m, que corta o embasamento gnáissico no Ponto An22, no Pontal do Atalaia, as

famílias de fraturas de cisalhamento conjugadas têm direção NNE-SSW (R') e WNW-ESE
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Figura 4.89 - Dados de fraturas e falhas, com os respectivos eixos de tensões, afetando traquito (Ae B)
e preenchidas por veios pegmatóides (C). Complexo alcalino da Ilha de Cabo Frio, Municlpio de

Araial do Cabo, pontos .Aff22 (A), l7 (B) e 40 (C). Símbolos: círculos - Ol (eixo de maior esforço),
triângulos - O 2 (èixo de esforço intermediário), quadrados -03 (eixo de menor esforço);R - razão de

esforço fi;2-O3/O1-O3); 6¡,- desvio médio entre as estrias medidas e o cisalhamento computado sobre

o plano de falha. Setas grandes cheias - eixos compressivos horizontais, setas grandes vazias - eixos

distensivos horizontais. Bola preta - estria, seta pequena - sentido do movimento dos blocos. EmA, as

famílias de fraturas NNE-SSW e WSW-ESE são conjugadas de cisalhamento e as ENE-WSW são

fraturas de Íâção T. Em B, os planos sem estrias representam fraturas de cisalhamento (E-W e NNE'
SSW), e fraturas T (NE-SW). Em C, estão representadas fraturas preenchidas por veios pegmatóides

com sigmóides (cf. Figura ). Projeções de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Diagramas de

rosetal com direção e mergulho dos planos, e caimento e azimute das estrias.
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Figura 4.90 - A) Veios pegmatóides de espessura centimétrica cortando dique de microssienito encaixado

erñmelassienito. O Alque de microssienito sofre deslocamentos direcionais, dextrais e sinistrais, ao longo

dos veios pegmatóides. Apresença de estruturas sigmóides internas aos veios (B e C), formadas porcristais

aciculares dãanfibólio, indica que a injeção desses veios se deu, inicialmente, em uma extensão pura NW-

SE (l) (cf. Figura 4.89Ci, com uma progressão subseqüente para uma componente de

extensão também ña direção ENE-WSW (2), resultando numa extensão quase radiat.
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(R). As fraturas T têm direção ENE-WSW e estão escalonadas à direita e à esquerda,

relacionando-se às estruturas sintéticas (R) e antitéticas (R') respectivamente (cf' Figura

4.9r).

A inversão dos dados resultou em um campo DIRECIONAL pvo (Pure STNKE-

SZIP), onde o eixo de menor esforço, o3, é horizontal e tem direção NW-SE, o eixo de

esforço principal, o1, é ortogonal a ele e tem direção NE-SW, e o intermediário, o2, é

vertical. A predominância de estruturas T sobre as conjugadas de cisalhamento indica que,

nesse local, a aþração desse campo de esforços foi incipiente (Tchalenko 1970, Wilcox et

al. 1973, Reches 1999).
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Figura 4.91 - Juntas de tração, T, escalonadas à direita e à esquerda, associadas a fraturas conjugadas de

ciãlhamento. O eixo de tensão principal posiciona-se na bissetriz aguda das fraturas conjugadas, e é paralelo

às juntas de tração, orientando-se segundo a direção NE-svr'. Arraial do cabo, Pontal do Atalaia, Ponto

Ari22, ern dique de traquito com cerca de 15m de esPessura. Vista em planta.

4.4.6. Falhas e Microfalhas que Afetam a sulte Alcalina da llha de cabo f,'rio e os

Diques Associados

4.4.6.1. Falhas e Microfalhas em Rochas Hipabissais
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Dados de falhas afetando traquito, fonolito e basalto alcalino são apresentados na

Figra 4.92. Trata-se, essencialmente, de microfalhas caracterizadas por planos estriados,

que ocorrem na borda e internamente a diques (casos A, C e D), como no interior do p/øg

de traquito que ocorre na Ilha de Cabo Frio.

Os dados de falhas representados na Figura 4.92D rcfercm-se a falhamentos

normais acompanhados da formagão de faixas cataclásticas, localmente injetadas por veios

de basalto alcalino, os quais também se encontram cataclasados (cf. Figura 4.93). Essas

estruturas afetam gnaisses graníticos, na Pedreira do Porto do Fomo (Ponto An29). A

inversão dos dados indicou que eles foram gerados em um campo de tensões

EXTENSIONAL Pwo (Pure EXTENSIVE), com o eixo de esforço máximo, 01, vertical, o

eixo de esforço intermedifuio, o2, horizontal e orientado na NNE-SSW, e o eixo de esforço

mlnimo, o3, ortogonal a ele, orientado na direção WNW-ESE. A falha obllqua de direção

WNW-ESE, com mergulho alto, indica que planos preexistentes foram reativados.

A Figura 4.92C mostra projeções ciclográficas de microfalhas, direcionais e

reversas, afetando dique de traquito, com aproximadamente 20m de espessura, encaixado

no embasamento gnáissico no Pontal do Atalaia, Ponto 4n39. A inversão dos dados

mostrou que eles foram gerados em um campo de esforços COMPRESSIVO direcional

(Strike-slip COMPRESSIVE), com o eixo de esforço máximo, o1, horizontal, com direção

ENE-WSW, o eixo intermediârio, o2, também horizontal e ortogonal a ele, e o eixo de

esforço mínimo, o3, vertical. O baixo valor da razáo de esforço, R=0'1, indica que o2 tem

magnitude muito próxima de o3, permitindo a geração de falhas direcionais e reversas. A

separação, no histograma, de dois grupos com valores de s distintos, indica a existência de

planos reativados.

Na Figura 4.928 estão ropresentadas microfalhas de rejeito direcional e normal, que

afetam o plug de traquito que ocorre na Ilha de Cabo Frio. Elas foram geradas em um

campo de esforços DIRECIONAL extensional (Extensive STNKE-SLP)' com o eixo de

esforço principal, ol, horizontal e com direção NNE-SSW, o eixo de menor esforço, 03,

também horizontal e ortogonal a ele, e o eixo de esforço intermediário, o2, vertical. O alto

valot da razão de esforço, R=0.81, indica que o1 e 02 têm magnitudes próximas.

AFigna 4.92A mostra microfalhas que afetam um dique de fonolito que ocolre na

Pedreira do Porto do Fomo, Ponto 4rr29. São planos de alto ângulo com rejeito oblíquo

dextral a normal, geradas por um campo de esforços DIRECIONAL Pwo (Pure STNKE-
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Figura 4.93 - A) Faixas cataclasadas em granitóide, com espessura centimétrica e direção NNE-SSW' encaixados em

zína de falha com rejeito normal, afeta=dos por cisalhamento rúptil aconpanhado de cataclase. Essas faixas são

localmente injetadas p-or veios de basalto alcaiino, B) Croqui desenhado sobre a foto A, C) Detalhe da foto A. Setas

largasindicariurpor4õ.rdoseixosdetensõesmáximo, Ol,emínimo,03.Aencaixanteéumgranitóideleucocrático,
deiranulação gróssa,'localmente semi-porfiroblástico. Pessoa como escala com 165 cm de altura' Pedreira Porto do

Forno, PontoArr2g, Município deAnaial do Cabo, RJ.
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,521P), com o eixo de tensões principal, o1, horizontal e de direção NW-SE, o eixo mínimo

de tensões, 03, também horizontal e ortogonal a ele, e o eixo de tensões intermediário, o2,

veftical. O valor relativamente baixo da ruzáo de esforço, R=0.33, indica que a magnitude

de o2 se aproxima da de o3, tendendo a um regime DIRECIONAL Compressivo.

4.4.7. Slntese das Paleotensões Determinadas na Porção Leste do Graben da

Guanabara

As paleotensões caracteizadas nas rochas hipabissais associadas à Suíte Alcalina

da Ilha de Cabo Frio, a partir do estudo do seu fraturamento e das microfalhas que as

afetam, estão sintetizadas naFigura 4.94. As paleotensões, apresentadas no mapa da Figura

4.94, referem-se tanto a fraturamento, sem estrias vislveis, em dique de traquito intrudido

no embasamento proterozóico (4, cf. Figura 4.89 A), e na suíte alcalina (C' cf. Figura

4.89B), como a planos de falhas estriados afetando diques de traquito (8, cf. Figura

4.91C), basalto alcalino (D, cf. Figura 4.91D) e fonolito (E, cf. Figura 4.914)' intrudidos

no embasamento, e ainda a planos de falhas eshiados afetando o plug de traquito interno à

suíte alcalina (F, cf. Figura 4.918). Os dados da Figura 4.94G referem-se a veios

pegmatóides, por vezes com estruturas sigmóides, que cortam o nefelina sienito e o

traquito intemo a ele (cf. Figuras 4.89C e 4.90). As paleotensões obtidas a partir de fraturas

e falhas indicam uma dominante persistência de SHmax na direção NE-SW a ENE-WSW.

Apenas as falhas que controlam a injeção dos veios de basalto alcalino na Pedreira do

Porto do Fomo e as que afetam o plug de traquito interno ao nefelina sienito mostram um

SHmax com direção NNE-SSW. Em quase todos esses casos o SHmax corresponde ao

eixo de esforço máximo, 01, e, na maior parte deles, o regime de esforços encontrado foi o

direcional, sendo que nos casos C, B e F, como a magnitude do esforgo deviatório

extensional resultou relativamente maior do que o compressivo, o regime de esforços

encontrado foi o direcional extensional. A inversão dos dados referentes aos veios

pegmatóides (Figura 4.94G), indicou um campo de esforços puramente extensional, com o

eixo de esforços mínimo, o3, de direção NW-SE, e com a persistência da orientação de

SHmax segundo a direção NE-SW.
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O mapa da Figura 4.94 mostra também as paleotensões obtidas com a inversão dos

dados de atitude dos diques de lamprófiròs (H), de rochas alcalinas félsicas com ângulo de

mergulho maior (I) e menor (J) do que 65o No caso dos lamprófiros, as paleotensões

obtidas indicam um regime de esforços de extensão pura, com o eixo de esforços mlnimo,

o3, orientado na direção NW-SE, tendo em vista a predominância de diques de lamprófiro

orientados na direção NE-SW. Porém, a ocorrência de um número relativamente alto

desses diques na direção NW-SE, resultou em um eixo de tensões intermediário, com uma

magnitude do esforço deviatório também extensional, indicando um regime de esforços

quase extensional, o que é confirmado pelo valor de W-0.27, muito próximo de 0'25' que é

o valor limite entre os regimes de esforços puramente extensional e de extensão radial.

Para os diques de rochas alcalinas félsicas, com alto ângulo de mergulho, o eixo de

esforços mlnimo, 03, manteve a orientação segundo o quadrante NW OINW-SSE), com o

eixo de esforgos intermediário, o2, que constitui o SHmax, orientado na direção ENE-

WSW, mantendo-se o regime de extensão pura. A inversão dos dados relativos aos diques

de rochas alcalinas félsicas de baixo ângulo de mergulho, indicou um campo puramente

compressivo, com a manutenção da direção de SHmax, nesse caso representado pelo eixo

de tensão máxima, ol.

Uma variação na direção do eixo de maior tensão horizontal SHmax para a direção

NW-SE pode ser caracferizada tanto nos fácies plutônicos como nos hipabissais (Cf.

Figuras 4.858, C e 4.92A). Nos dois primeiros casos esse SHmax foi inferido como sendo

o eixo principal de tensões, o1. Tal assertiva foi confirmad a paÍa o nefelina sienito, no

Ponto An45 (Figura 4.924).

4.4.8. Discussão e Conclusões Parciais

Considerando-se que há uma cronologia relativa entre os diques de lamprófiros e de

basalto alcalino, com relação aos de rochas alcalinas félsicas de alto ângulo e de rochas

alcalinas félsicas de baixo ângulo, onde os primeiros são os mais antigos e os últimos os

mais novos, pode-se inferir uma progressão na deformação, onde se verificou uma

diminuição na magnitude do esforço deviatório vertical, oz, acompanhada de um aumento

na magnitude do esforço deviatório compressional horizontal, SHmax, de direção ENE-



WSW a NE-SW. Nesse sentido, as fraturas e microfalhas identificadas nas rochas

plutônicas e hipabissais da região de Arraial do Cabo, que mostram um SHmax orientado

predominantemente na direção NE-SW, e representado pelo eixo principal de máxima

tensão, o1, tiveram seu desenvolvimento concomitante, principalmente, à intrusão dos

diques de rochas alcalinas félsicas com alto ângulo de mergulho, e, secundariamente, com

a dos diques de baixo ângulo de mergulho.

A relação linear entre o eixo de tensão principal vertical, oz, e a espessura da

coluna litostática, permite que se relacione a progressão na deformação identificada na

Suíte da Ilha de Cabo Frio e no enxame de diques associado a ele, com uma progressiva

denudação da área. Nesse sentido, a extensão quase radial, que controlou as manifestações

magmáticas iniciais relacionadas à Suite Alcalina da Ilha de Cabo Frio, na forma dos

diques de lamprófiros e de basalto alcalino, pode ter sido conseqüência do soerguimento

verificado em resposta ao aquecimento da crosta, que precedeu a intrusão do corpo

alcalino. A diminuição da magnitude de oz que acompanhou a progressão da deformação

está provavelmente relacionada com a denudação que acompanhou esse soerguimento.

Outro fator que deve ser considerado como um dos causadores da diminuição na

magnifude de oz é a subsidência causada pelo resfriamento do corpo intrusivo (Geoffroy et

al. t993).

As direções de SHmax e Shmin determinadas a partir dos diques de rochas

alcalinas máficas e felsicas concordam com as determinadas por Motoki et al' (1988).

Porém esses autores assumiram uma variação de oz relacionada com a ascensão na coluna

litológica, que seria evidenciada pela variação do mergulho de um dos diques de traquito,

de alto para baixo ângulo em direção à superficie. A observação de que diques félsicos

com baixo ângulo de mergulho cofiam os com alto ângulo, indica que a variação de oz foi

também temporal. Tal variação pode estar relacionada com as duas hipóteses já levantadas.

A persistência de uma direção de extensão NW-SE no campo de paleotensões que

controlou a intrusão dos diques de rochas alcalinas, indica que a variação para r¡ma

extensão NE-SW se deu após a consolidação da Suíte Alcalina da Ilha de Cabo Frio.



4. 5 BRECHAS TECTÔNICAS SILICI FICADAS

4.5.1. Introdução

As falhas acompanhadas por brechação e silicificação estão presentes tanto

nas bordas noroeste e sudeste do Graben da Guanabara como no seu interior.

Essas estruturas são mais abundantes na borda sudeste do graben onde

constituem um sistema de falhas que se estende por dezenas de quilômetros na direção

ENE-WSW. Desse sistema fazem parte a Zona de Falha de Rio Bonito, definida por

Atmeida (I97 6), a Falha de São José, que limita a Bacia de São José do Itaboraí a

sudeste, e a Falha das Paineiras, localizada na estrada homônima, no Parque Nacional

da Tijuca (Figura 4.95). A. Zona de Falha de Rio Bonito controlou a intrusão de parte

dos corpos alcalinos que ocolrem na poção central do graben, como foi visto no

Capítulo 4.3, e foi reativada para a implantação da Bacia do Macacu (ver Capítulo

6.2). Jâ a Falha das Paineiras contitui-se em uma das principais da borda sudeste do

Graben da Guanabara, tanto pela continuidade lateral por vários quilômetros' como

pela espessura da caixa de falha de mais de uma dezena de metros' Essa falha, de

direção ENE-WSW, posiciona-se no vale entre o Corcovado e o corpo principal do

Maciço da Tijuca.

Na borda norte do Graben da Guanabara essas falhas têm ocorrência menos

consplcua, concentrando-se na região de Petrópolis, seja no limite ocidental da Serra

dos Órgãos, onde apresentam direção NE-SW, ou nos Vales de Araras e das Videiras.

Nesses vales elas se apresentam como uma estrutura contlnua por mais de uma dezena

de quilômetros, com direção E-W, que é aqui denominada aqui Falha das Videiras

(Figura 4.95). No extremo nordeste do graben, em Casemiro de Abreu, essas

estruturas são contínuas por mais de 10 quilômetros e orientam-se na direção NNE-

SSW. Nesse caso, à semelhança do que ocoüe em Petrópolis com as falhas de direção

NE-SW, elas limitam blocos com orientação transversal ao graben.

No interior do graben as falhas acompanhadas de brechagão e silicificação

ocorrem de maneira esparsa e, em geral apresentam direção NE-SW.

Na Figura 4.96 estão representadas as direções, medidas em mapa' das brechas

tectônicas silicificadas que ocoffem no Graben da Guanabara e na porção oeste do

Graben do Paraiba do Sul, nas proximidades das bacias de Resende e Volta Redonda.



Figura 4.95 - Mapa de pontos de coleta de dados estruturais, indicando a distribuição das falhas com brechação e silicificação. Geologia de acordo com a legenda da Figura 4- I -



Esses dados foram compilados a partir de mapas em escala 1:50000 (Hembold' et al.

1965, Penha et al. 1980, Barbosa et al. 1981,1983, Dalcolmo et al. 1982), em grande

parte realizados pelo Projeto Carta Geológica desenvolvido pelo Departamento de

Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro - DRM/RI, ou a partir de integrações

desses mapas (Mohriak et al. 1992). Também foram utilizados dados levantados pela

equipe do IPT/SP (Melo et al. I985a e b) e teses de mestrado e de doutorado (Castro

l9?9, Riccomini 1989). Esses dados evidenciam a predominância das brechas

tectônicas silicificadas com direções NE-SW a ENE-WSW.

o/" m6xima= 25Vo

vetor médio = 55.6"
n= 44

Figura 4.96 - Diagrama de roseta com distribuição das direções das falhas com brechas teotônicas

hidrotermalizadas, medidas em mapa.

4.5. 1. 1. Trabalhos Anteriores

Brechas tectônicas silicificadas, localmente acompanhadas por mineralizações

de fluorita ou de barita, vem sendo descritas desde meados do século passado por

diversos autores, tais como Abreu (1965), Menezes & Klein (1973), Valença (1975) e

Castro (1979).

Considera-se que essas brechas estão associadas a falhas contemporâneas à

hidrotermalização que acompanhou as fases finais do magmatismo alcalino e

provocou intensa silicificação nos diques de fonolito e, em especial, nos de traquito

(Valença 1975, Dalcolmo et al. 1982, Coelho e¡ al. L986, Coelho & Dardene 1987,

Becker et al. 1997,Yalente 1997).

Apesar da relação direta que existe entre a proximidade de corpos alcalinos e a

maior abundância dessas brechas silicificadas, para Coelho & Dardene (1987) e

Coelho er al. (1990) não existe uma relação genética direta entre eles. Esses autores



apontam que a baixa salinidade das inclusões fluidas das fluoritas associadas a essa

atividade hidrotermal indicam que ela não está ligada a uma fase magmática, mas sim

a águas meteóricas aquecidas. Nesse caso, as rochas alcalinas teriam atuado como

fonte de calor. Para Coelho et al. (1986) e Becker et al. (1997) a mineralização de

fluorita do Macigo do Tanguá foi controlada tectonicamente pela reativação, em

regime direcional, de zonas de cisalhamento do embasamento, de direção N50E.

Uma única datação disponlvel para essa mineralização, associada a brechas

tectônicas silicificadas, foi obtida em uma adulária, pelo método K-Ar, e forneceu

idade de 50,7 +/- 1,2 Ma (Santos 1994). O diacronismo entre a cristalização dos

sienitos e a da mineralização, de cerca de 16 Ma, levou esta autora a descartar uma

relação genética entre a mineralização e o magmatismo alcalino, como sugerido por

Valença (1975). No entanto, esta idade mais nova é compatlvel com as idades das

lavas ankaramíticas nas bacias de São José do Itaboraí e de Volta Redonda (Riccomini

et al. 1983, Riccomini & Rodrigues Francisco 1992) e do magmatismo eocênico do

Alto de Cabo Frio (Dias et al. 1988, Mohriak & Barros 1990), o que pode sugerir um

evento de aquecimento regional no RCSB.

Ressalta-se, ainda, a discrepância entre a profundidade de formação dos

pseudoJeucita sienitos que constituem o Maciço do Tanguá, de cerca de 2 a 3 km de

profundidade (Valença 1975 e 1980, Dalcolmo et al. 1982, Joel Gomes Valença -
comunicação verbal, 1989), e a da mineralização de fluorita, de cerca de 0,5 a 1,0 km

(Coelho & Dardene 1987). Tal discrepância, que implica num tempo de denudação,

reforça as indicações de diacronismo entre os dois eventos.

4.5.2. Análise Cinemática de Falhas e Microfalhas

Foram realizados levantamentos de campo em falhas com brechas tectônicas

silicificadas, visando a caracterização das estruturas rupteis contemporâneas ao

hid¡otermalismo e as eventuais reativações dessas estruturas. Foram reconhecidas

falhas e microfalhas, nas quais buscou-se caracteizar a cinemática, bem como

estruturâs que controlaram a intrusão de veios de calcedônia maciços, aqui

consideradas estn¡turas extensionais.



4.5.2.1. Ãrea Ocidental do Graben

A) Queimados

Nas Figuras 497A e C estão representadas microfalhas que afetam brecha

tectônica silicificada no Municlpio de Queimados, em corte da Rodovia Presidente

Dutra, 200 metros após a entrada para Queimados no sentido Rio - São Paulo (Ponto

Br-01, Figura 4.95). Tratam-se de microfalhas direcionais e normais, onde as últimas

parecem, com base em relagões de corte no plano de falha, mais novas do que as

primeiras.

Na Figura 4.97A estáo representadas duas famllas de microfalhas direcionais,

onde as microfalhas de direção WNW-ESE a E-W, com rejeito sinistral, representam

estruturas sintéticas R e as de direção NNW-SSE, com rej eito dextral, representam

estruturas antitéticas X. A inversão desses dados indicou que essas famílias de

microfalhas foram ativadas por um campo de paleotensões DIRECIONAL Puro (Pure

STNKE-SLP), onde o eixo de tensões máximo, o1, é horizontal e orienta-se na

direção NE-SW, o eixo de tensões mínimo, o3, é também horizontal e orienta-se na

direção NW-SE, posicionando-se o eixo intermediârio, o2, na vertical.

Na Figura 4.97C estáo representadas microfalhas com rejeito normal, com

direção em tomo de WNW-ESE. A sua inversão permitiu verificar que elas foram

ativadas em um campo de paleotensões EXTENSIVO Pvo (Pure EXTENSIVE), com

o eixo de tensões principal máximo, o1, posicionado na vertical, o eixo de tensões

mínimo, o3, posicionado na horizontal segundo a direção NNW-SSE, e o eixo

intermediário, o2, posicionado também na horizontal, na direção ENE-WSW.

B) Jacarepaguá

Na Figura 4.984 estão representadas duas famílias de microfalhas direcionais

caraclerizadas no Ponto Br-02. Nesse caso as falhas de direção NE-SW apresentam

rejeito sinistral e as de direção NNW-SSE mostram rejeito dextral. A inversão dos

dados indicou que as microfalhas foram ativadas por um campo de paleotensões

DIRECIONAL P:uro (Pure STNKE-SUP), com o eixo de tensões máximo, o1,
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Figtra 4.97- Dados de falhas e respectivos eixos de tensões para brechas tectônicas silicificadas, corte na Rodovia
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hemisfério inferior
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posicionado na horizontal segundo a direção NNE-SSW, o eixo de tensões mínimo,

o3, também posicionado na horizontal

intermediário, o2, vertical.

C) Falha das Paineiras

e na direção WNW-ESE, e o eixo

Na Falha das Paineiras foram levantados dados em duas estagões distintas,

sendo a primeira na Estrada do Corcovado, 600 metros após a entrada no Parque

Nacional da Tijuca pelo Baino do Cosme Velho (Ponto Br-03), e a segunda na

Eshada das Paineiras, 2 km após o entroncamento para o Corcovado (Ponto Br-04).

Em ambos os locais essas brechas destacam-se na paisagem, constituindo paredões

com alguns metros de altura. No ponto Br-04 a caixa de falha possui vários mehos de

espessura e pouco mais de 10 metros de altura. Nesse local a parede formada é

rttilizada para o treinamento de rapel, por alpinistas. Em ambos os locais as brechas

mostram planos de microfalhas nos quais estão presentes estrias com baixo ângulo de

caimento, evidenciando seu caráter dominantemente direcional. Localmente vê-se

estrias com alta obliquidade, indicativas de movimentação normal, as quais se

sobrepõem às direcionais, indicando serem mais novas. No Ponto Br-04 pode-se

observar que o hidrotermalismo, representado pela injeção de veios de calcedônia, foi

controlado por um campo de paleotensões direcional (Figura 4.99).

Figura 4.99 - Veios de calcedônia injetados no gnaisse leptinftico, cataclasado e silicificado, Estrada

das Paineiras, Parque Nacional da Tijuca, Municlpio do Rio de Janeiro, Ponto Br-04. No plano de

direção NE-SW o sentido do movirnento é indicado pelo preenchimento dos espaços pela calcedônia, e

no de direção E-W, as estrias sugerem movirnentação sinistral.
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Na Figura 4.100 estão representadas famílias de falhas e microfalhas

direcionais conjugadas, identificadas no Ponto Br-03. Elas são constituldas pelas

sinistrais, de direção ENE-WSW, e pelas dextrais, de direção NNW-SSE. A inversão

desses dados indicou que essas estruturas foram ativadas por um campo de

paleotensões DIRECIONAL Pnro (Pure STNKE -JZ1P), com o eixo de tensões

máximo, o1, horizontal e orientado na direção NNE-WSW, o eixo de tensões mínimo,

o3, também horizontal e orientado na direção WNW-ESE e o eixo de tensões

intermediário, o2, posicionado na vertical.

Na Figura 4.1014 estão representadas falhas e microfalhas direcionais

sintéticas com rejeito sinistral, identificadas no Ponto Br-04, onde as de direção ENE-

IVSW representam estruturas R e as de diregão WNW-ESE representam estrufuras P.

A inversão dessas estruturas indicou que elas foram ativadas por um campo de

paleotensões DIRECIONAL Pwo (Pure SZNKE-SUP), onde o eixo de tensões

máximo, o1, posiciona-se na horizontal, segundo a direção NNE-SSW, o eixo de

tensões mlnimo, o3, é também horizontal e orienta-se na direção WNW-ESE, e o eixo

de tensões intermediário, o2, é vertical.

Na Figura 4.101C estão representadas microfalhas normais de direção NNE-

SSW e ENE-WSW, identificadas no Ponto Br-04. A inversão dos dados indicou que

essas estruturas foram ativadas por um campo de paleotensões EXTENSIONAL Puro

(Pure EXTENSIVE\ onde o eixo de tensões máximo, o1, posiciona-se na vertical, o

eixo de tensões mlnimo, o3, é horizontal e orienta-se na diregão WNW-ESE, e o eixo

de tensões intermediário, o2, posiciona-se também na horizontal, na direção NNE-

WSW. As relações de corte entre estrias associadas às movimentações direcional e

normal, em um mesmo plano de falha, onde as estrias com alta obliquidade cortram as

com baixa obliquidade, permitem que se determine que a atuação do campo de

paleotensões direcional foi anterior à do campo normal.
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Figura 4.100 - Dados de falhas e respectivos eixos de tensões para brechas tectônicas

silicificadas, Estrada das Paineiras, Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro, Ponto br-03.
Slmbolos:círculos - Ol (eixo de maior esforço), triângulos -O2 (eixo de esforgo intemediário),
quadrados - 63 (eixo de menor esforço);R - razão de esforço ( 02 -G3/O1-63 );ü-desvio
médio entre as estrias medidas e o cisalhamento computado sobre o plano de falha. Setas

grandes cheias - eixos compressivos horizontais, setas grandes vazias - eixos distensivos
horizontais. Projeções de Schmidt- Lambert, hemisfério inferior.
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Parque Nacional daTijuca, Rio deJaneiro, Ponto Br-04. Símbolos:círculos -o1 (eixo de maior esforço), triângulos -O2
(eixo de esforço intermediário), quadrados - O3 (eixo de menor esforço); R - razão de esforço ( 02 -O3/ol-O3 ); C[-
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compressivos horizontais, setas grandes vazias - eixos distensivos horizontais. Projeções de Schmidt- Lambert,
hemisfério inferior.
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4.5.2.2. i+rea Cenfral do Graben

A) Itaboraí

Na região de ltaboraí, apesar de terem sido mapeadas diversas falhas com

brechas silicificadas por Dalcolmo et al. (1982) (ver Figura 4.95), a grande maioria

foi determinada pelo alinhamento de blocos de brecha com matriz de calcedônia. As

estruturas apresentadas na Figtra 4.102 foram caracterizadas em corte da rodovia BR-

101 (Ponto Br-05), onde ocolrem ortognaisses cobertos por sedimentos da Formação

Macacu. Nos sedimentos não foram identificados brechação e silicificação, indicando

que esses fenômenos estão restritos ao embasamento. Ainda nesse sentido, as

estruturas presentes nos sedimentos são exclusivamente de caráter normal, enquanto

que as do embasamento, acompanhadas por cataclase e silicificação, têm caráter

direcional.

Na Figura 4.102 estão representadas duas famílias de microfalhas direcionais,

com direção ENE-WSW e WNW-ESE, ambas com rejeito sinistral. A inversão desses

dados de microfalhas indicou que elas foram ativadas por um campo de paleotensões

direcional, onde o eixo de tensões máximo, ol, posiciona-se na horizontal e orienta-se

na direção NE-SW, o eixo de tensões mínimo, o3, é também horizontal e orienta-se

na direção NW-SE e o eixo de tensões intermediário, o2, é vertical. Assim, pode-se

inferir que as microfalhas de direção ENE-WSW são estruturas sintéticas R e que as

de direção WNW-ESE são também sintéticas, porém do tipo P.

B) Ilha do Govemador

Na Ilha do Govemador as microfalhas foram caracterizadas na borda de veios de

calcedônia. Esses veios foram identificados em corte junto à Praia do Zumbi, onde

ocoffem injetados em granito porfiritico. A oconência de barita a associada a brechas

silicifìcadas, localizada na Ponta da Ostra, mapeada por Dalcolmo et al. (1982) e

estudada por Chaves et al. (1,993), não foi identifi cada por estar coberta por

benfeitorias recentes. Esses últimos autores a descrevem como uma faixa brechada
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Figrsra 4.102 - Dados de falhas e respectivos eixos de tensões para brechas tectônicas

sificificadas, BR-101, Município de ltaborai, Ponto Br-05. Slmbolos:clrculos - OI (eixo de

maior esforço), triângulos -O2 (eixo de esforço intermediário), quadrados - O 3 (eixo de menor

esforço); R - razão dé esforço ( O2 -oi3/01-63 ); û- desvio médio entre as estrias medidas e o

cisalhamento computado sobre o plano cle falha. Setas grandes cheias - eixos compressivos
horizontais, setas grandes vazias - eixos distensivos horizontais. Projeções de Schmidt-

Lambert. hemisfério inferior.
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com cerca de 80cm de espessura, orientada na diregão NE-SW e com mergulho sub-

vertical, à qual se associam veios de barita sub-paralelos, com até 5 cm de espessura.

De acordo com esses autores essa ocorrência se alinha com uma outra, para SW, com

um dique de fonolito localizado a NE, em uma pequena ilha no interior da Baía de

Guanabara, e com o Maciço de Itaúna.

Na Figura 4.103 estão representadas microfalhas normais de direção NNE-

SSW. A inversão dessas estruturas indicou que elas foram ativadas por um campo de

paleotensões EXTENSIONAL Puro (Pure EXTENSII/E), onde o eixo de tensões

máximo, o1, posiciona-se na veftical, e os eixos de paleotensões mínimo, o3, e

intermediário, o2, são horizontais e orientam-se nas direções WNW-ESE e NNE-

SSW, respectivamente.

C) Vale das Videiras

No Vale das Videiras, localizado no Municlpio de Petrópolis, as brechas

tectônicas silicificadas têm continuidade por vários quilômetros, ao longo de

praticâmente todo o vale, orientando-se segundo as direção ENE-WSW a E-W' A sua

extensão para leste, no Vale de Araras, é menos contlnua, mas pode ser perseguida

também por alguns quilômehos. Nos dois casos as brechas estão afetando o granito

gnaissico do Batólito Sera dos Órgãos. Essas brechas têm espessura métrica e,

localmente, destacam-se no relevo por erosão diferencial (Figura 4.104B).

Localmente ocorrem clastos de traquito, sugerindo uma associação com o

magmatismo alcalino e/ou reativação de planos de fratura preexistentes. Aqui as

brechas permitem a observação de sua feição estrutural mais característic4 que é a

presenga de faixas cataclasadas, constituindo brechas ou verdadeiros cataclasitos,

entremeadas com veios maciços de calcedônia que se comportam como material

intrusivo (Figura 4.1054 e B). As relacões geométricas entre eles permite infirir que o

hidrotermalismo foi acompanhado de deformação de caráter direcional. A oconência

dos veios maciços e cataclasados evidencia que o hidrotermalimo se deu em pulsos

diversos (Figura 4.104G). Localmente, pode-se observar que as brechas constituídas

de fragmentos de calcedônia envolvidos por calcedônia mais nova, mostram

evidências de terem sofrido extensão em mais de uma das direções dos eixos de
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Figura 4.103 - Dados de falhas e respectivos eixos de tensões para brechas tectônicas

siiicificadas, Praia do Zumbi, Ilha do Governador, Município do Rio de Janeiro, Ponto 8r-06.
Slmbolos:clrculos -Ol (eixo de maior esforço), triângulos -G2 (eixo de esforço intemediário),
quadrados - 63 (eixo de menor esforço);R - razão de esforço (02 -O3/O1-O3 );Ct - desvio

médio entre as estrias medidas e o cisalhamento computado sobre o plano de falha. Setas

grandes cheias - eixos compressivos horizontais, setas grandes vazias - eixos distensivos

horizontais. Projeções de Schmidt- Lambert, hemisfério inferior

238



Figura 4.104 - A) Paredão de brecha æctônica silicificada com cerca de l0 mehos de altura e direção NNE-SSW em visada de
tWitW para ESE. Essa feição provoca um desvio no curso do Rio Macaé, Distrito de Barra de Sana, Casemiro deAbreu, Ponto Br-

l0; B) Þináculo de brechá t"ctônica silicificada, de direção ENE-IWSW e com cerca de 3 metros de altura, destacado porerosão

diieróncial. Vate das Videiras, Petrópolis, Ponto Br-08. A setia aponta martelo usado como escala; C) Plano de falha em brecha

silicificada, de direção NNE-SSW mostrando estrias com suave caimento para SSW. Bana do Sana, Ponto Br-10; D) Microfalha

em brecha iilicificada, com variação na sua direção, evidenciando porções com e sem estrias, indicando rejeito sinisral. Vale das

Videiras; E) Estrias súbhorizontaís em brecha siiicifrcada, indicando movimentação direcional sinistral.-Vale das Videiras, Ponto

Br-08; F) Érecha silicificada com fragmentos inegulares de calcedônia, que indicam extensão nas três direções principais de

tensãó. úale das Videiras, ponto Br-07: A Sea indiõa a posição da ficha de telefone usada como escala, ; G) Veio de calcedônia

maciça, à esquerda, cortando calcedônia brechada com fiagmentos de gnaisse e de calcedônia. Escala = 2,5cm' Vale das Videiras,

PontoBr-08.
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tensão principais (Figura 4.104F), indicando que a pressão de fluídos superou

tensões regionais.

A)

0r 0/89

l0 cm

172165

l0 cm ,/ou,ru

NV

1

Figura4.105 - Relação entre deformação e injeção de soluções silicosas, representadas por calcedônia

e localmente por drusas de quartzo, na falha do Vale das Videiras. A) Gnaisse granítico do Batólito

Serra dos Órgãos cataclasado (branco), injetado por veios de calcedônia com fragmentos de calcedônia

e de gnaisse (cinza) e por veios de calcedônia maciça (cinza escuro), ambos de direção em torno de E-

W, que interceptam e deslocam juntas de direção NE-SW a NNE-SSW, preenchidas com calcedônia'

B) Veios de calcedônia com fragmentos de calcedônia, de direção aproximadamente E-W (cinza), e

juntas preenchidas por calcedônia, de direção NE-SW. Ambas cortam calcedônia mais antiga (branca).

Em ambos os casos parecem estar representadas as direções de cisalhamento sintéticas de Riedel (R e

P), em torno de E-Vy', e a direção de tração (T), em torno de NE-SW. Vista em planta.

Na Figura 4.106 estão representadas microfalhas direcionais identificadas no

Ponto Br-07, onde as famílias de direção ENE-V/SW a WNW-ESE apresentam rejeito
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Figura 4.106 - Dados de falhas e respectivos eixos de tensões para brechas teotônicas silioificadas, Vale das Videiras,

municlpio dePetrópolis, Pontos Br-07 e Br-08. Slmbolos:círculos - Ol (eixo de maior esforço), triângulos - 02 (eixo de

esforço intermediáiio), quadrados - O 3 (eixo de menor esforço); R - razão de esforço ( 02 -o3/O1-O3 );Ct - desvio

médio entre as estrias medidas e o cisalhamento computado sobre o plano de falha. Setas grandes cheias - eixos

compressivos horizontais, setas grandes vazias - eixos distensivos horizontais. Projeções de Schmidt- Lambert,
hemisfério inferior
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sinistral (Figuras 4.95D e E) e as de direção NNB-WSW e NNW-ESE apresentam

rejeito dextral. A inversão desses dados indicou que essas microfalhas foram ativadas

por um campo de paleotensões DIRECIONAL P]ufo (Pure STNKE-SLIP), onde o

eixo de tensões principal, o1, posiciona-se na horizontal, segundo a direção NE-SW,

o eixo de tensões mínimo, o3, é também horizontal e orienta-se na direção NW-SB, e

o eixo de tensões intermedi í.r'io, o2, é vertical. Esse campo de paleotensões indica que

as microfalhas sinistrais são estruturas sintéticas, do tipo R e P, e que as dextrais são

antitéticas, R' e X.

Na Figura 4.106C estão representadas microfalhas direcionais, onde as de

direção E-W e WNW-ESE mostram rejeito sinistral e as de direção NE-SW e N-S

apresentam rejeito dextral. A inversão desses dados evidenciou que essas microfalhas

foram ativadas em um campo de paleotensões DIRECIONAL Puro (Pure STRIKE-

SLIP), onde o eixo de tensões máximo, ol, posiciona-se na horizontal orientando-se

segundo a direção ENE-WSW, o eixo de tensões mínimo, 03, é também horizontal e

orienta-se na direção NNW-SSE e o eixo intermedirí,rio é vertical. Esse paleocampo

permite afirmar que as falhas sinistrais são estruturas sintéticas, R e P, e que as

dextrais são antitéticas, R'e X.

4.5.2.3. Area Orienlal do Graben

A) Falha de Ba¡ra de Sana

A Falha de Barra de Sana se estende por mais de uma dezena de quilômetros

na direção NNE-SSW e limita, a oeste, um bloco falhado ademado para NE (Figura

4.95). Essa falha apresenta brechação e silicificação de forma descontinua e que,

localmente, chega a apresentar uma espessura de aproximadamente 10 metros' Nessa

falha foram coletados dados em duas estagões distintas, localizadas em Barra de Sana

(Ponto Br-10) e em Sana (Ponto Br-09), distritos do Municlpio de Casemiro de Abreu'

Em ambas as estações ficou evidenciado o caráter direcional dessa falha, como pode

ser visto pelo baixo ângulo de caimento das eshias (Figura 4.104C). No Ponto Br-09,

localizado 2 km ao norte de Sana, nos lajedos do Rio Sana, a falha se evidencia por
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planos cataclasados cortando um granito leucocrático, isotrópico, de granulação

grossa, aos quais localmente estão associados veios de calcedônia. O arranjo

anastomosado e a geometria das estruturas secundárias indicaram uma movimentação

direcional dextral para essa falha (Figura 4.107). Em Barra de Sana as brechas

destacam-se por erosão diferencial, constituindo um paredão de cerca de 10 metros de

altura que desvia o curso do Rio Macaé (Figura 4.1044).

Na Figura 4.1084 estão representadas duas famílias de microfalhas e falhas

direcionais que afetam as brechas tectônicas silicificadas em Barra de Sana, Ponto Br-

10, onde as de direção NNE-SSW apresentam rejeito dextral e as de direção NW-SE

mostram rejeito sinistral. A inversão dos dados indicou que essas estruturas foram

ativadas por um campo de paleotensões DIRECIONAL Pwo (Pure STRIKE-SLIP),

onde o eixo de tensões máximo, o1, posiciona-se na horizontal segundo a diregão NE-

SW, o eixo de tensões mínimo, o3, é também horizontal e orienta-se na direção NW-

SE e o eixo intermediário, o2, é vertical.

Ctl
Q

Orð

NV

1

Figula 4.107 - Faixas anastomosadas de granito cåtaclasado (Granito Sana) de direção NNE-SS'W a

NNIV-SSE, percoladas por calcedônia, interceptando e, localmente, interceptadas por juntas de

extensão preenchidas por calcedônia rnaciça, de direção NE-SW. Esse affanjo é compatfvel com uma

movimentação direcional dextral aproximadamente N-S. Lajedo do Rio Sana, aproximadamente 2 km
ao norte de Sana e cerca de 25 km ao norte de Casemi¡o de Abreu (Ponto Br-09).
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Figura 4.108- Dados de falhas e respectivos eixos de tensões para brcchas tectônicas silicificadas, Municlpio de

Casemiro de Abreu, distritos de Barra de Sana, Ponto Br-10, e Sana, Ponto Br-09. Slmbolos:círculos -Ol (eixo de maior
esforço), triângulos -O2 (eixo de esforço intermediário), qua.drados - õ3 (eixo de menor esforço); R - razão de esforço
(O2 -oi3/O1-oi3 ); 0- desvio médio entre as estrias medidas e o cisalhamento computado sobre o plano de falha. Setas
grandes cheias - eixos compressivos horizontais, setas grandes vazias - eixos distensivos horizontais. Projeções de

Schmidt- Lambert, hemisfério inferior
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Na Figura 4.108C estão representadas duas famllias de microfalhas

conjugadas que afetam bordas de veios de calcedônia injetados em granito, na

localidade de Sana, Ponto Br-09. As microfalhas de direção E-W apresentam rejeito

sinistral, enquanto que as de direção NNE-SSW possuem rejeito dextral. Na família

de microfalhas de direção E-W foram incluldos, como fraturas de cisalhamento, dois

veios de calcedônia cataclasados nos quais não foi possível medir as estrias. A

inversão desse coqjunto de dados indicou que essas estruturas foram ativadas por um

campo de paleotensões DIRECIONAL Puro (Pure STNKE-SLIP), no qual o eixo de

tensões máximo, ol, posiciona-se na horizontal e orienta-se na direção NE-SW, o

eixo de tensões mínimo, o3, posiciona-se também na horizontal segundo a direção

NW-SE e o eixo intemediârio, o2, é vertical.

B) Cabo Frio

Em Cabo Frio foram caructeúzadas brechas tectônicas silicificadas na entrada

da cidade, junto à ponte sobre o Canal Palmer (Ponto Br-11). Essas brechas

apresentam espessura métrica e alongam-se na direção ENE-WSW. Elas são afetadas

por microfalhas cujas estrias mostram alta obliqüidade, evidenciando o seu caráter

normal. Na Figura 4.109 estão representadas microfalhas normais com direção em

tomo de E-W e com mergulho para norte. A inversão desses dados indicou que essas

microfalhas foram ativadas por um campo de paleotensões EXTENSIONAL Puro

(Pure EXTENSIVE), onde o eixo de tensões máximo, o1, posiciona-se na vertical, o

eixo de tensões mínimo, o3, é horizontal e orienta-se na diregão NNW-SSE e o eixo

intermediário, o2, também horizontal, orienta-se na direção ENE-WSW.

C) São Pedro da Aldeia

No Município de São Pedro da Aldeia foram identificadas brechas tectônicas

silicificadas na Praia Linda, Iocalizada na Lagoa de Araruama, no Bairro do

Boqueirão (Ponto Br-12). Elas orientam-se na direção ENE-WSW e suâ projeção
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lateral alinha-se com as identificadas junto ao Canal Palmer, em Cabo Frio (Ponto Br-

1l), podendo representar uma única falha. As brechas afetam migmatitos granlticos

bandados, ocorrendo ainda veios de calcedônia, com ângulo de mergulho em torno de

65o, nos quais localmente pode-se identificar estrias nas bordas. Na Figura 4.110 estão

representadas microfalhas normais com diregão em torno de E-W e veios de

calcedônia onde não foram identificadas estrias e não há evidencias de cataclase.

Esses veios foram plotados como estruturas extensionais. A inversão dos dados

indicou que essas estruturas foram ativadas por um campo de paleotensões

EXTENSIONAL Pnro (Pure EXTENSII/E), onde o eixo de tensões máximo, o1,

posiciona-se na vertical, os eixos de tensões mínimo, o3, e intermediário, o2, são

horizontais e orientam-se segundo as direçõe NNW-SSE e ENE-WSW,

respectivamente.

4.5,4. Slntese das Paleotensões Determinadas para as Brechas Tectônicas

Silicificadas

As paleotensões determinadas a partir das brechas tectônicas silicifìcadas estão

sintetizadas na Figura 4.111. Essas paleotensões foram caracterizadas principalmente

a partir das microfalhas e falhas presentes na borda e no interior das brechas, mas

também a partir da direção de veios de calcedônia maciços, injetados nas brechas ou

no embasamento, os quais, em São Pedro da Aldeia, foram hatados como diques. Tais

dados evidenciam uma persistência na orientação do eixo de tensão máxima

horizontal, SHmax, segundo a direção NNE-SSW e ENE-WSW, o qual na maior parte

dos locais representa o eixo de tensões máximo, o1, indicando a atuação de um

regime de paleotensões direcional. Esse regime de paleotensões foi responsável por

uma movimentação sinistral das falhas de direção ENE-WSW e pela movimentagão

dextral das de direção NNE-SSW. Em alguns locais, como nas falhas das Paineiras,

das Videiras e de Barra de Sana, as relações geométricas entre os veios de calcedônia

maciça e as brechas silicificadas permitem inferir que esse campo de paleotensões foi

concomitante com o hidrotermalismo.

Esse hidrotermalismo mostra evidências de ter sido controlado, mais

restritamente, por um regime de tensões extensional, como pode ser visto na Ilha do
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Govemador e em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, onde estão

presentes veios de calcedonia maciços, com ângulo de mergulho de valor

intermediário, em alguns casos com borda falhada em caráter normal' Nesses casos

registra-se uma variação na orientação de SHmax, entre a direção NNE-SS\{, na Ilha

do Govemador, e E-W, na Região dos Lagos.

Na Falha das Paineiras e em Queimados foram regitradas evidências de uma

movimentação normal dessas estruturas. Tal movimentação, porém, foi posterior à

direcional, como indica a superposição de estrias nos planos de falha. Nesse caso, a

movimentação normal foi posterior ao hidrotermalismo.

4.5,5. Discussão

A ausência de bom controle geocronológico para essas brechas tectônicas

silicificadas impede que se determine a abrangência temporal do campo de

paleotensões direcional que as controlou. A idade K-Ar de 50 Ma determinada para a

mineralização de fluorita de Tanguá (Santos 1994), indica que esse campo de

paleotensões atuou pelo menos até o Eoceno Inferior. A discrepância dessa idade com

relação às dos outros corpos alcalinos intrusivos da área central do graben, todos com

idades do limite Cretáceo Superior-Terciário Inferior, e sua compatibilidade de idade

com o vulcanismo tardio, representado pelas lavas ankaramíticas (Riccomini e/

a1.1983, Riccomini & Rodrigues Franciasco, 1992), contemporâneas ao magmatismo

alcalino do Alto de Cabo Frio (Mohriak & Banos 1990), sugere que as brechas

tectônicas silicificadas poderiam representar um evento tectônico regional tardio ao

magmatismo alcalino. Por outro lado, o hidrotermalismo que gerou os veios de

calcários travertinos paleocênicos da Bacia de São José do Itaboraí mostra que esse

tipo de processo atuou anteriormente ao evento que gerou os derrames máficos. Ainda

nesse sentido, os campos de paleotensões determinados a partir dos maciços alcalinos

e dos diques a eles associados, também de caráter direcional e com o eixo de tensões

máximo, o1, orientado na diregão NE-SW, apontam a possibilidade de que as brechas

tectônicas silicificadas tenham a idade dos corpos aos quais elas são periféricas, sendo

nesse caso mais antigas na área ocidental e mais novas na oriental.



A variagão local para um regime de paleotensões puramente extensional pode

estar relacionada tanto a uma permutação na posição dos eixos de paleotensões

máximo e intermediário, associada a um aumento na magnitude de oz, como à um

aumento na pressão de fluidos associada ao hidrotermalismo. A ocorrência na Ilha do

Govemador e São Pedro da Aldeia de veios maciços de calcedônia, com mergulho de

valor intermediário, intrudidos sob um regime puramente extensional, sugere que a

primeira hipótese é a mais provável.

Essas variações locais para um campo de paleotensões extensional contrapõe-

se à tendência para um campo de paleotensões direcional compressivo identificado em

alguns locais. Tais discrepâncias sugerem ser mais provável a hipótese de que as

falhas com brechas tectônicas silicificadas foram geradas em eventos diacrônicos,

acompanhando o resfriamento dos corpos aos quais elas são periféricas.

4.5.6. Conclusões Parciais

1) A análise geométrica dos veios de calcedônia maciça que cortam as brechas

tectônicas silicificadas e o embasamento, bem como a análise cinemática das

falhas e microfalhas que as afetam indicam que o evento tectônico que as gerou

foi conholado por um campo de paleotensões direcional, onde ol orientava-se na

direção NE-SW e o3 na direção NW-SE;

Variações locais nesse campo de paleotensões para um regime puramente

extensional, mantendo-se as direções de SHmax e Shmin, foram caracterizadas na

Ilha do Govemador e na Região dos Lagos e parecem estar associadas a uma

permutação dos eixos de paleotensões máximo e intermediário, associada a um

aumento na magnitude de oz;

A única datação disponível para essas brechas tectônicas silicificadas, obtida na

mineralizaçdo de fluorita de Tanguá (Santos 1994), indica que o campo de

paleotensões que as gerou atuou até pelo menos o Eoceno Inferior (50Ma);

2\
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4) A oconência de brechas tectônicas silicificadas sotopostas a sedimentos da

Formaç¿io Macacu, não afetados por elas, indica que o evento que as formou

precede a implantação da Bacia do Macacu.
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A caracteÃzaçáo do sentido do movimento das falhas é condigão básica para

que se realize a inversão adequada dos pares de dados representados por falhas e

estrias, visando a determinação do campo de paleotensões responsável pela sua

geração. Essa caracterização tem como parâmetros clássicos o deslocamento relativo

de marcadores anteriores à falha e às dobras de arrasto.

Porém, no caso de rochas ígneas, como os coryos e diques de rochas alcalinas

tratadas no presente trabalho, essas feições muitas vezes não estão presentes,

principalmente as dobras de arrasto. Essa dificuldade é acentuada no caso de

microfalhas, devido ao pequeno rejeito. Em tais situações a cinemática das falhas é

caracteñzada com base nos indicadores cinemáticos rupteis desenvolvidos sobre e nas

bordas dos planos de falhas (ver Capítulo 3.I.2.1.). Mais raramente, no caso do

pfesente trabalho, foi possível caracteÃzar a cinemática a partir do preenchimento sin-

cinemático de veios, como pode ser visto na Figura 4'90.

5.2. EXEMPLOS DE INDICADORES CINEMÁTICOS DETERMINADOS NAS

ROCHAS DO EMBASAMENTO

Diversos indicadores cinemáticos rupteis, presentes nas rochas alcalinas,

foram mostrados nos Capítulos 4.2.,4.3. e 4'4' Em geral esses indicadores são

caracterizados no próprio afloramento, como pol exemplo nas Figuras 4.5' 4.7 e 4'10

e 4.104D. No caso da Figura 4.10 foi possível conjugar as indicações de marcadores

anteriores à falha com indicadores cinemáticos, que no caso são fibras de calcita.

Em outros casos essa caractetizaçáo só é confirmada em amostras de mão,

como por exemplo no caso da Figura 4.1 I '



5.2.1. Caracterizados a Olho Nu

Na Figura 5.1 vê-se uma amostra de um plano de falha de caráter normal, com

atittde 107/67, na qual pode-se identificar duas famílias de estrias, uma levemente

oblíqua e ouha vertical. Nessa falha, que ocoffe no Complexo de Itaúna (Ponto 1, da

Figura 4.35) afetando microssienito, as estrias vefticais se sobrepõem às levemente

oblíquas evidenciando que foram produzidas por um pulso mais recente da falha' As

marcas de objetos relacionadas a cada um dos pulsos (Figuras 5.lA e 5.1C) indicam

que ambos tiveram caráter normal. Ambas as marcas terminam na porção mais larga

do traço formado com o arraste do objeto pelo bloco perdido. No caso da Figura 5.lC

flrcou marcado o buraco assimétrico gerado pelo objeto daí retirado. A profundidade

maior do buraco se posiciona no sentido do movimento do bloco perdido.

Na Figura 5.2 vê-se amostra de superficie de falha que afeta a borda de um

dique de basalto alcalino, na Pedreira Emasa (dique 4 da Figura 4'9). Na Figura 5.2B

podem ser observados planos de tração preenchidos por calcita (tension gashes),

ortogonais ao sentido de movimento do bloco perdido' As orientações dos planos de

fraturas secundárias, R, P e T, vistos em cortes oftogonais ao plano de falha e

paralelos às estrias, confirmam a cinemática da referida falha.

A Figura 5.3 refere-se a planos estriados associados a uma falha reversa que

afeta fonolito no Complexo de Itaúna (Ponto 1 da Figura 4.35). Na Figura 5.34 tem-

se marcas de objetos, constituldos por pequenos grãos de sanidina, tanto na forma de

relevo positivo alongado como de rastros côncavos, que terminam sempre no grão

responsável pela sua geração. Dessa forma, essas caudas apontam no sentido oposto

ao do movimento do bloco perdido. A Figura 5.38 apresenta uma imagem dessa

superflcie de falha, obtida no MEV, na qual estão evidenciadas marcas de objetos' O

aumento de 150X com o qual essa imagem foi obtida, indica que, nessa amostra, tal

indicador pode ser observado em meso e microescala. Na Figura 5.3C vê-se uma

cunha convexa sobre o plano de falha, onde o declive do lado estriado e "desbastado"

aponta no sentido oposto ao do movimento do bloco perdido'



Figura 5.1 - Fotos de plano de falha, de caráter normal, que afeta microssienito no Maciço de Itaúna (Ponto I da

Figura 4.35). A) Duas famílias de estrias distintas, onde as levemente oblíquas são as mais antigas, mostrando-se

superimpostas e interceptadas pelas estrias verticais. A seta, com 2,5 cm de comprimento, indica o sentido do

movimento mais recente do bloco perdido; B) Detalhe da situação anterior. Seta com 1,0 cm de comprimento; C)
Marca de objeto associada ao grupo de estrias mais antigo, com amostra rotacionada de 90 graus no sentido

horário. Notar a assimetria da cavidade formada pela compressão do objeto pelo bloco perdido. Aseta' de 0,5 de

comprimento, indica o sentido do movimento do bloco perdido, gerador das estrias oblíquas.
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Figura 5.2 - Fotos ds amostras evidenciando falha direcional sinistral em borda de dique de basalto alcalino, com atitude

160/86, que ocorre na Pedreira Emasa (dique 4 da Figura 4.9). B) e B') Estrias sub-horizontais e fraturas de extensão

preenchidas por calcita (Ca); A) e A') e C) e C') Vista dos perfrs de topo e de base da amostra, respectivamente,

evidenciando planos secundårios, especialmente os planos de tração, T, preenchidos por calcita. R e P representam planos

sintéticos de Riedel, Ag indica amígdalas com calcita e Q representa quartzo.

256



A)

lÏn
\

f
'"1 {

\

Figura 5.3 - Fotos e imagem de MEV de amostras de plano de falha reversa que afeta fonolito-no Maciço de Itaúna

pãnto I da Figura +.¡5). n) Marcas de objetos gerados pelo movimento dos blocos de falha sobre grãos de

sanidina. As mãrcas constituem caudas, com relevo positivo e negativo, que apontam no sentido oposto ao do

movimento do bloco perdido. Seta com 0,5 cm; B) Imagem obtida no MEV, mostrando marcas de objetos com

relevo negativo. Mesma amostra anterior, girada de 90 graus no sentido horário. Aumento de l50X; C) Mesmo

plano de ialha, com amostra girada de 90 graus com relação à anterior, no sentido anti-horário, mostrando cunha

.onu"^u isolada pela falha. O lado estriado e de relevo mais suave aponta no sentido oposto ao do movimento do

bloco perdido. Seta com 0,5 cm.

257



5.2,2, Caracterízadas no Microscópio Eletrônico de Varredura - MEV

Amostras de alguns planos de falhas foram selecionados para investigação

com microscópio eletrônico de varuedura - MEV, visando principalmente a melhor

caracterização da morfologia desses planos e subordinadamente a análise qualitativa

dos eventuais materiais de preenchimento dessas falhas, com o auxllio do EDS.

Na Figura 5.4 podem ser vistas imagens obtidas com o MEV, da superficie de

uma falha de caráter normal que afeta microssienito no Complexo de Itaúna (Ponto I

da Figura 4.35). Nas Figuras 5,44 e B são vistos planos secundários de traçáo, T,

subordinados à falha, apresentando arranjo escalonado. A orientação dos cristais

neoformados indica que a extensão foi ortogonal às fraturas. A imagem da Figura

5.3C, obtida com o detector de elétrons retroespalhados (QBSD) indica que os cristais

neoformados tem composição semelhante à rocha original, tendo em vista que não

estão presentes alterações de tonalidade.

Na Figura 5.54 pode ser vista a imagem de uma superflcie de falha de caráter

normal, com atitlde 215/50, desenvolvida em fonolito no Complexo de Itaúna (Ponto

16 da Figura 4.35). A presença de uma cunha, gerada pela retirada de material da

superficie da falha, indica o sentido do movimento do bloco perdido.

De fato, as melhores caracterizagões de hidrotermalismo associado a falhas,

com o auxílio do MEV, foram obtidas no diabásio da Pedreira Simgra (dique 1 da

Figura 4.6), apesar de termos bons exemplos visíveis a olho nú, como é o caso das

Figuras 4.10C e 4.118. Mesmo que as paleotensões associadas à intrusão dos diques

de diabásio não estejam sendo discutidas no presente trabalho, tais feições estão sendo

mostradas, tendo em vista o seu caráter diagnóstico e o fato de que outras semelhantes

foram identificadas nas falhas que afetam as rochas alcalinas do Cretáceo Superior e

Paleógeno.

As Figuras 5.5B e C ilustram exemplos de minerais cristalizados sobre o plano

de falha durante o movimento, caracterizados como fibras de calcita. Na Figura 5.58

pode-se observar que esses minerais se cristalizam em espaços que são criados com o

movimento. Essa feição foi identificada em uma falha direcional sinistral

desenvolvida na borda de um dique de diabásio presente na Pedreira Simgra.

Na Figura 5.64 tem-se, novamente, um exemplo colhido em uma amostra do

diabásio da Pedreira Simgra afetado por falha, onde uma superficie estriada

desenvolvida no diabásio é coberta por carbonato maciço após a cessação do



Figura 5.4- Imagens obtidas por MEV. Desenvolvimento de planos secundários de tração, associados a falha

noîmal que afetã microssieniûo no Maciço de ltaúna (Ponto I da Figura 4.35). Mesma amostra apresentada na

Figura S. t. e) Fraturas de tração com ananjo escalonado mostrando neoformação de cristais, ortogonalmente às

pui"a".. Aumento de 2500*; B) Detalhe da imagem anterior. Aumento de 6500X e C) Imagem micrográfica

ãbtida pelo detector de elétrons retroespalhados (QBSD). A ausência de mudança de tonalidade entre a rocha e os

minerais neoformados indica que eles possuem composição semelhante. Aumento de 8500X. As setas indicam o

sentido do movimento do bloco perdido'

259



;.r,ü{.ii:
r'"dl''V¡l

'' irt
'! r l,;

Figura 5.5 - Imagens de planos de falhas obtidas por MEV. A) Estrias associadas a falha norrnal com atitude

ZlStSO,que afeta fonolito no Complexo de Itaúna (Ponto l6 da Figura 4.35). Notar cunha arrancada no local onde

está posi;ionada a seta; B) Fibras de calcita associadas a falha direcional sinistral que afeta borda de dique de

diabâsio, com atitude 175/85,na Pedreira Simgra (Dique I da Figura 4.6).0 degrau formado pela fibra de calcita

aponta no sentido do movimento do bloco perdido. Os cristais com aspecto de pétalas, posicionados ao lado das

flibras de calcita, são filossilicatos (provavelmente argilas esmectíticas) crescidas após a última movimentação da

falha. Aumento de 1500X; C) Détalhe da imagem anterior, evidenciando a clivagem da calcita. Aumento de

2500x. As setas incidam o sentido do movimento do bloco perdido.
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Figura 5.6 - Imagens obtidas com MEV. A) Plano de falha direcional sinistral em borda de

diquc de diabásió, com atitude 170/85, situado na Pedreira Simgra (diuqe I da Figura 4.6,

¡t.r¡no dique das Figuras 5.58 e C). São evidenciadas estrias no diabásio, recobertas por

capa de carbonato maciço preciptado após a ú¡ltima movimentação da falha; aumento de

OObX; S) e C) Resultados das análises qualitativas realizadas no basalto (l) e no

carbonato,(2) respectivamente, com o EDS acoplado ao MEV. Seta indica o sentido do

movimento do bloco perdido, Os picos de ouro referem-se à metalização da amostra'
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movimento da falha. As análises qualitativas realizadas com o EDS acoplado ao

MEV, con{irmaram tratat-se de diabásio (Figura 5.6.1) e de carbonato (Figura 5.6'2).

Na Figura 5.74 temos a presença de planos de tração secundários à falha,

preenchidos por calcita (lension gashes), posicionados ortogonalmente ao sentido do

movimento do bloco perdido. Na Figura 5.78 apresenta-se uma análise qulmica

semiquantitativa linear (line scan), realizada com o EDS acoplado ao MEV, que

confirma a altemância de faixas com carbonato e faixas de basalto,



A)

Perfilda Amostra
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Pontos da Amostra

Figura 5.7 - A) Imagem de superficie de falha que afeta diabásio na Pedreira Simgra (dique I da Figura 4.6).

Poãem ser observadós veios dê calcita preenchendo fraturas de tração (tension gashes)' Os veios mostram alto

ângulo com relação ao sentido do movimento do bloco perdido, indicado pela seta. Imagem obtida com o

deiector de elétrons retroespalhados (QBSD) do MEV. Aumento de 600x; B) Análise química semiquantitativa

linear (line scan), a partir de EDS acoplado ao MEV realizado ao longo da reta C-C" Notar a diminuição

marcante dos valores relativos de Si e Mg nos veios de calcita.
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6.1 BACIA DE S,4O JOS]Ú DO ITABOR,AÍ

6,1.1. Introdução

A Bacia de São José do Itaboraí foi explotada por 53 anos para extração de

calcário pela Companhia Nacional de Cimento Portland (CNCP) - Cimento Mauá.

Após o enceramento das atividades, em 1985, a cava da mina foi abandonada,

gerando um lago (Figuras 6.IA e 6.2A), que é hoje utilizado pela comunidade do

distrito de São José para o abastecimento de âgtta e é gerenciado pela Cooperágua, por

concessão da prefeitura do Municlpio de Itaboraí. O alagamento e o rejeito deixado no

entomo da bacia, em especial na borda sudeste sobre a Falha de São José, dificultam

hoje a total compreensão da sua história geológica. Nesse sentido, é necessário que se

utilize os dados dos trabalhos previamente realizados para uma melhor aproximação

da evolução da bacia.

6.1.2. Trabalhos Anteriores

6.1 ,2.1. Estratigrafia

A bacia possui aproximadamente 1,5 km de comprimento e 0,5 km de largura,

alonga-se na direção ENE e é limitada ao sul pela Falha de São José' Ela possui uma

espessura máxima de 125 metros de sedimentos, em grande parte carbonáticos

(Rodrigues Francisco et al. 1986). As diversas colunas eshatigráficas propostas para a

bacia estão sintetizadas na Tabela 6.1. O modelo clássico para evolução do

preenchimento da bacia considera que existem três seqüências distintas (Rodrigues

Francisco & Cunha, 1978):

1) Seqüência lnferior - calcários travertinos, denominados fitados por Leinz (1938),

intercalados com calcários cinzentos, localmente conglomeráticos;

2) Seqüência Intermediária - margas e calcários cinzentos, preenchendo cavemas de

dissolução na seqtlência anterior;
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Figura 6. I - A) Vista panorâmica da Bacia de São José do ltaboraf ,

evidenciando o lago formado após o encenamento da sua

exploração para extração de calcário, pela Compahia Nacional de

Cimento Mauá, em 1985. Visada da borda SW para a NE, B) Em
primeiro plano vê-se corte na borda sudeste da bacia, destacando
uma camadade calcário travertino, com mergulho sub-horizontal
e espessura decimétrica, cortando calcário cinzento (Ponto
SJ08). Em segundo plano, na borda NE da bacia, vê-se na base do
pacote, abaixo da linha tracejada, lamitos conglomeróticos com
intercalação de camadas de calcário travertino, com espessura

decimétrica a métrica (a seta indica uma delas), C) Porção
superior do pacote, acima da linha tracejada, constitulda por
lamitos conglomeráticos, com blocos e matacões de rochas do
embasamento e dos calcários dabacia, s€m apresençados níveis
de calcário. Notar o suave mergulho das camadas para o centro da
bacia (Ponto SJ19). Toda essa coluna exposta na borda NE tem
cercade 50 metros de espessura.
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Figura 6.2 - A) Vista panorâmica da Bacia de São Jose do ltaboraí, com visada de NE para SW, destacando a Serra do Cassorotiba a SE, com
altitude de cerca de 400m. A constução de concreto localizada na borda esquerda do lago é a antiga casa de bombas da mina. B) Lamitos
conglomeraticos aflorantes na borda SW da bacia (Ponto SJll). Notar o adernamento, de até 35 graus, para SE. C) Lamitos conglomeráticos
intercalados com calcáriostravertinos, evidenciando adernamentoparaNE. Notarque omergulho das camadas setomamais suaveparao topo do
pacote.
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3) Seqüência Superior - depósitos rudáceos, com até 20 metros de espessura (Leinz

1e38).

A Seqilência Inferior, rica em gastrópodes e com vertebrados, folhas e pólens,

data do limite Eo - Neopaleoceno (Paula Couto 1953, Bergqvist L996) e a Seqüência

Intermediária possui restos de vertebrados neopaleocênicos (Paula Couto 1952,

Bergqvist 1996), tendo sido incluídas na Formação Itaborai (Oliveira 1956). Na

seqtiência Superior ocoreriam restos de vertebrados neopleistocênicos (Price &

Campos 1970). A localizaçáo dos fósseis utilizados para a determinação da idade dos

terrlgenos da seqüência Superior, a pouco mais de 100 metros ao sul da falha de borda

da bacia (Price & Campos 1970, Brito et al. 1972, Figxa 2, e Benedito Humberto

Rodrigues Francisco 2000, informação verbal), junto aos aluviões do Rio do Carro,

toma questionável essa idade. As caracterlsticas sedimentológicas dos depósitos em

que eles foram encontrados, altemando ortoconglomerados ("com clastos de quaxtzo e

sllex") e arenitos grossos (Price & Campos 1970), indicam suas diferenças com

relação aos depósitos da seqüência Superior da bacia. Em adigão, Klein & Rodrigues

Francisco (1981) apontam que na porção sudeste da bacia esses sedimentos da

Seqüência Superior mostram, também, um ademamento em direção à Falha de São

José, evidenciando que sua deposição foi controlada por ela (Figura 6.3).

Sant'Anna (1999) incluiu, informalmente, os sedimentos terrlgenos da

Seqüência Superior na Formação Itaboral e atribui-lhes uma idade eocênica-

oligocênica com base na presença de argilas esmectlticas na sua matriz e na sua

semelhança com os lamitos conglomeráticos da Formação Resende. Esses mesmos

sedimentos foram denominados Formação Macacu por Sant'Anna et al. (2000), por

comparação com os que ocoffem na bacia homônima (Meis & Amador 1972,Lima et

al. 1996, Ferrari & Silva 1997).

Para Tibana et al. (1984) a intercalação dos carbonatos com diamictitos e

conglomerados desde a Seqüência basal, como também apontado por Leinz (1938),

indica uma fomação a partir de leques aluviais em clima semi-árido, com áreas-fonte

incluindo mármores. A ocorrência de clastos dos calcários fitados nos diamictitos e no

calcário cinzento indica, segundo eles, retrabalhamento na bacia.

De acordo com Leinz (1938) os carbonatos eram mais abundantes na porção

central da bacia e os lamitos passavam a dominar em direção ao topo da seqüência,

formando uma "capa" com até 20m de espessura. Ele foi pioneiro em sugerir uma



origem hidroterm al para o calcário fitado, "Ialvez em conseqüência da última fase das

ações vulcânicas cretáceas", enquanto que o calcário cinzento teria tido uma origem

lacustre. A origem hidrotermal para o calcário fitado foi reafirmada por Beurlen &

Sommer (1954), Rodrigues Francisco & Cunha (1978), Tibana et al. (1984), Hessel e/

al. (1993), Bergqvist (1996), Sant'Anna et al, (1998), Sant'Anna (1999) e Sant'Anna

et al. (2000). Segundo os três últimos trabalhos, dados isotópicos indicam uma origem

a partir da dissolução de mármores do embasamento por soluções meteóricas

aquecidas. De acordo com Sant'Anna et al, (2000) a Falha de São José teria atuado

como o conduto principal de aporte para essas soluções. A maior espessura dos

calcários na borda sul, junto à Falha de São José (Beurlen & Sommer 1954, Rodrigues

Francisco & Cunha 1978) conobora essa idéia. A existência de veios de calcário

havertino no gnaisse (Brito et al. 1972, Rodrigues Francisco & Cunha 1978 e Fenari

& Riccomini 1999), reforçam a hipótese de sua origem a partir de fontes hidrotermais

e indicam que o hidrotermalismo foi acompanhado por tectonismo.

Um aspecto impoftante dentro da evolução tectono-sedimentar da Bacia de

São José do Itaboraí refere-se aos ankaramitos, descritos por Klein & Valença (1984a)

como denames de lavas com estrutura almofadada, datados pelo método K/Ar em 52

Ma (Riccomini & Rodrigues Francisco 1992). Segundo Klein & Valença (1984a) esse

derrame foi alimentado por um dique de direção N45E, com cerca de 10 metros de

espessrra e 150 metros de comprimento. Ainda segundo esses autores o derrame de

ankaramito separaria as sequências Inferior e Intermediária (paleocênicas), da

Superior (considerada por eles pleistocênica), sendo que o topo do derrame teria sido

erodido antes da deposição da Seqüência Superior. Com relação a esse derrame é

necessário ressaltar que:

1) As estruturas almofadadas foram reconhecidas nas bordas do dique alimentador e

teriam tido, de acordo com Klein e Valença (1984a), a seguinte origem: "...

penetrando ao longo da fratura e entrando em contato com a água, o magma

provocou explosões e fortes conentes de convecção, originando além das

almofadas,...". Ou seja, as estruturas almofadadas observadas não se originaram

em um derrame, mas sim no contato do magma com o lençol freático;

2) A discordância erosiva pós-derrame e pré-Sequência Superior assumida por Klein

& Valença (1984) ndo é descrita por esses autores ou por qualquer outro.

Dessa forma os dados expostos por Klein & Valença (1984a) são indicadores

de uma intrusão ao nível do freático e não necessariamente de um derrame em um



lago. Nesse sentido, também a discordância pós-derrame assumida por eles é

discutlvel, tendo em vista que ela é apenas inferida.

Das características estratigráfìcas resumidas acima, destaca-se:

1) Os sedimentos clásticos que se intercalam com as camadas de calcário são quase

que invariavelmente descritos como oriundos de fluxo de detritos - diamictitos

(Tibana et al. 1984) ou lamitos conglomeráticos (Sant'Anna 1999). Os primeiros

autores referem-se a camadas com estratificação cruzada e a folhelhos e linhitos,

ambos de forma localizada, Tais características, reforçadas pela presença local de

calcretes nos lamitos (Tibana et al. 1984, Sant'Anna 1999), têm sido interpretadas,

em geral, como indicativas de um clima semi-árido a árido. No entanto, chama-se

atenção para que a predominância dos depósitos de fluxo de dehitos pode ser

gerada em clima úmido, estando relacionada tanto a um relevo acentuado da área

fonte (Boogs 1995), como a uma área de captação de drenagem do(s) leque(s)

pouco desenvolvida (Zarza et al. 1993) (ver Capítulo 6.2.10.2). De qualquer forma

fica evidenciada a importância dos eventos de sedimentação episódica na bacia,

representados pelos depósitos de leques aluviais, que no caso da Bacia de São José

do Itaboraí são sempre proximais;

2) Os níveis carbonáticos, provindos essencialmente das águas aquecidas a partir da

Falha de São José, fo¡am considerados como depositados em ambiente lacusfue

(Rodrigues F¡ancisco & Cunha 1978, Sant'Anna 1999). A ocorrência esporádica

de folhelhos carbonosos e de linhitos (Rodrigues Francisco & Cunha 1978, Tibana

et al. 1984, Lima & Cunha 1986) evidencia que esse lago teve, também, épocas

sem aporte de soluções carbonáticas, moshando o caráter intermitente destas;

3) Rodrigues Francisco & Cunha (1978) e Klein & Rodrigues Francisco (1981)

apontam que o registro sedimentar da bacia é iniciado por lamas carbonáticas,

depositadas em ambiente lacustre. Tal característica sugere uma origem tectônica

para a bacia, responsável pela geração de espaço (bacia faminta) e na presenga de

soluções carbonáticas;

4) A inclusão dos lamitos da Seqüência Superior na Formação Macacu, como

proposto por SanfAnna et al. (2000), requer que tenha havido uma continuidade

entre as bacias de São José do Itaboral e do Macacu. Essa hipótese parece, a

princlpio, pouco provável tendo em vista o forte controle tectônico da borda sul da

Bacia do Macacu (Lima et al. 1996, Fenari & Silva 1997 e Capítulo 6.2, no

presente trabalho). Nesse caso, poder-se-ia subdividir a Formação Itaboraí



informalmente em Membro Inferior, incluindo as seqüências inferior e

intermediária, caractenzado pela presença de lamitos e calcários, e Membro

Superior, constituído pela Seqüência Superior, caractenzado pela presença de

lamitos.

6.1.2.2. Tectônica

Evidências de tectonismo na Bacia de São José do Itaboraí foram apontadas

por diversos autores (Ruellan 1944, Beurlen & Sommer 1954, Brito et al, 1972,

Rodrigues Francisco & Cunha 1978, Klein & Rodrigues Francisco 1981, Hessel el a/.

1993, Bergqvist 1996):

l) O marcante controle exercido pela Falha de São José, de direção N62E e

mergulho alto com caimento para norte, que a limita ao sul;

2) O adernamento das camadas em até 35o em direção à falha, na porção oeste da

bacia, e de 10o para NE, na sua porção leste;

3) Camadas de rudáceos mal selecionados, em meio aos calcários travertinos;

4) Dique clástico de direção NE-SW;

NNW

Sedimento Quaternário

Margas em cavernas c/ vertebrados (Paleoceno Superior)

Calcário travertino (Paleoceno Inferior)

Calcário com gastrópodes (Paleoceno Inferior)

Gnaisse com mármore (Pré-Cambriano)

Figura 6.3 - Perfil N-S na porção mais tectonizada da bacia (lado sudoeste). (Segundo Klein &
Rodrigues Francisco l98l). Pode-se notar que os sedimentos tidos como quaterniirios são concordantes

com os calcários e também mergulham em direção afalha da borda sul.

5) Falha reversa dentro da bacia, paralela a falha de São José;

n
I
I
I
I
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6) "Estrutura transversal" representada por falha direcional NW-SE, com brechagão

e silicificação associadas, deslocando canais de dissolução preenchidos pela

seqüência intermediária e separando dois compartimentos da bacia com

comportamento estrutural distinto;

7) Camadas com mergulho de alto ângulo junto à falha de borda;

8) Blocos do embasamento por cima dos sedimentos, junto à Falha de São José;

9) Dique de ankaramito orientado na diregão N45E, com 10 metros de espessura e

150 metros de comprimento.

A estrutura transversal, de direção NW, parece ter tido grande importância na

evolução da bacia, compartimentando-a em um bloco ocidental mais deformado, com

maior espessura de sedimentos e onde as camadas apresentam mergulhos de até 35o, e

outro, oriental, compondo aproximadamente 2/3 da bacia "pouco deformado"

(Rodrigues Francisco & Cunha 1978). Riccomini & Rodrigues Francisco (1992)

consideram a estrutura transversal uma estrutura antitética associada a um binário

transcoûente dextral E-W, o qual, dentro do modelo regional para o RCSB

(Riccomini 1989, 1995a), teria atuado no Pleistoceno. No entanto, deve-se lembrar

que a brechação associada à estrutura NW é acompanhada por silicificação,

regionalmente relacionada à fase final do magmatismo alcalino e datada, na

mineralização de fluorita do Tanguá, em 50 Ma, ou seja, Eoceno Inferior a Médio

(Santos 1994). Neste sentido, o evento pleistocênico pode ter sido de reativação, mas

não de geração da falha transversal.

Hessel e/ al. (1993) consideram que a bacia se formou a pattir de uma

extensão NW-SE, fase durante a qual se depositaram os calcários cinzentos. Estes

calcários teriam sido dissolvidos, gerando cavemas horizontais "concordantes com o

tectonismo distensional", que foram preenchidas por brechas de colapso, sínter e

pérolas de cavema. Ainda segundo esses autores, posteriormente desenvolveram-se

cavemas verticais, facilitadas pelo fraturamento associado a uma transcorrência

sinistral. Estas cavemas verticais foram preenchidas por brechas de colapso e pelas

margas com vertebrados do Paleoceno Superior. Ressalta-se que o desenvolvimento

das cavernas horizontais não seria facilitado pelos esforços extensionais, como

indicado por Hessel et al. (1993), e sim por esforços compressivos, com o eixo de

eixo de tensões mínimo, o3, se posicionando na vertical. Por outro lado, a atuação de



2)

3)

um regime de esforços direcional sinistral propiciando a deposição das margas, com

vertebrados do Paleoceno Superior, concorda com a proposigão de Riccomini &

Rodrigues Francisco (1992) para o controle do magmatismo ankaramítico na bacia,

com idade, segundo eles, de 52 Ma (Eoceno Inferior).

Ressalta-se, a partir do descrito acima, que algumas caracterlsticas estruturais da

bacia favorecem uma origem a partir de um regime direcional:

1) o alto ângulo de mergulho da falha de borda (Christie-Blick & Biddle 1985,

Sylvester 1988, Zolnai 199 l);

a espessura de sedimentos relativamente grande, comparada com as dimensões da

bacia (Reading 1980, Mann et al. 1983, Christie-Blick & Biddle 1985, Sylvester

1988, Nilsen & Sylvester 1995);

a localizaçáo do depocentro principal da bacia na sua borda SW, considerando-a

gerada por uma movimentação sinishal da Falha de São José, segundo modelo de

evolução de bacias strike-slþ de Kingma 1958.

6.1.3. Estruturas e Evolução Tectônica da Bacia

As deformações que vêm sendo relatadas ao longo de mais de 60 anos de

estudos realizados na Bacia de Itaboral deixam claras as suas particularidades com

relação às demais bacias terciárias do sudeste brasileiro, incluídas no RCSB. Têm-se

aqui evidências de estiramento mais intenso do que nas ouhas bacias, pelo mergulho

de até 35o das camadas, ímpar entre as demais bacias do RCSB. Além disso,

diferentes taxas de estiramento são evidenciadas pela variação do mergulho das

camadas na bacia, associadas à sua compartimentação em dois blocos estruturalmente

distintos, separados por uma falha transversal de direção NW.

Os levantamentos realizados na bacia, no presente habalho, mosharam que boa

parte das estruturas descritas anteriormente pelos pesquisadores que lá trabalharam,

não se encontram mais expostas, não apenas pelo alagamento e pelos rejeitos

acumulados ao seu redor, mas também pela recuperação da vegetação, como pode ser

visto na Figara 6.2A. A maior difìculdade, nesse sentido, foi a caructerização

estrutural da Falha de São José, tendo em vista que ela se encontra exposta em um

único local. Por outro lado, pode-se obseryar que ainda são visíveis famílias de



microfalhas, principalmente nos níveis carbonáticos. Verificou-se também que o

calcário travertino assume um arranjo bastante particular junto à falha da borda sul,

constituindo um enxame de veios de calcário maciço a bandado de pequena espessura,

denominados aqui veios, sub-paralelos a ela. Esses veios são visíveis inclusive

cortando os gnaisses do embasamento, junto à Falha de São José. Ressalta-se que a

ocorrência de veios de calcário travertino bandado ou maciço, encaixados em falhas

ativas de caráter extensional, tem sido reportada em diversas áreas onde eles foram

utilizados como indicadores cinemáticos (Hancock et al. 1999). A descoberta desses

veios de calcário travertino com arranjo peculiar, junto à falha de borda, é

surpreendente, considerando-se que não há qualquer referência a eles nos habalhos

realizados anteriormente.

Outra caracterlstica da estruturação da bacia, que não foi devidamente

considerada nos trabalhos anteriores, refere-se ao ademamento das camadas

sedimentares na porção oriental da bacia (os 2/3 menos tectonizados de acordo com

Klein & Rodrigues Francisco 1981), que apresentam um mergulho de até 20o para

NE.

6.1.3.1. Veios de Calcário Travertino

Os veios de calcário travertino são abundantes junto à Falha de São José,

constituindo um enxame sub-paralelo a ela e com mergulho de alto ângulo, com

espessr¡ra máxima, hoje preservada, de até cerca de 3 metros. Esses veios apresentam

em geral estrutura maciça e, mais raramente, estrutura bandada. Eles têm espessura

centimétrica a decimétrica e se mostram contlnuos por alguns metros (Figura 6'4C).

Esse conjunto de veios é cortado por ouho, menos numeroso, com baixo ângulo de

mergulho, também constituído por veios maciços a bandados e contlnuos (Figura

6.4C). Ambas as famílias de veios cortam também o embasamento junto à falha de

borda (Figura 6.44 e B). Elas foram hatadas como fraturas de extensão preenchidas, à

semelhança dos diques, considerando-se nesse caso que cada veio representa um

evento de extensão ortogonal a ele (Hancock et al. 1999).

Na Figura 6.54 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagtamas de rosetas dos veios de calcário travertino com alto ângulo de mergulho

(maior do que 65o). A maior concentração dos diques segundo a direção ENE-WSW



Figura 6.4 - Bacia de São José do Itaboraí: A) Veio de calcário travertino bandado, sub-horizontal e de espessura

centimétrica, cortando migmatito estromático com dobras de pequena amplitude (posição do veio indicada pela ponta do

martelo). Ponto SJ03, borda sul da baciajunto à Falha de São José, B) Veios de calcário travertino bandados horizontais,

cortando gnaisse junto à Falha de São José (indicado pela seta), Ponto SJ08; C) Veios de calcário travertino maciço a

bandados, sub-verticais, cortados por veio de calcário travertino maciço sub-horizontal, de espessura decimétrica þosição
indicada pelo cabo do martelo). Ponto Sj08, borda sul da bacia, junto à Falha de São José; D) Camada de calcário travertino

bandado (calcário fitado) em meio a lamito conglomerático. Ponto SJ 12, borda NW da bacia.
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Figura 6.5- Projeções ciclográficas, polares e diagramas de rosetas, mostÌando as direções e os mergulhos
de veios de calcário travertino com ângulos de mergulho maiores do que 65 graus (A) e com ângulo de

mergulho menor do que 50 graus. Ver detalhes no texto. Setas grandes vazias indicam tanto a posicão do
eixo de tensões mlnimo, O 3 , em A, como o eixo de tensões intermediário, 02, em B. Setas grandes cheias
indicam aposição do eixo de tensões horizontal máximo, SHmax. Ver explanação no texto. Diagramas de

Schmidt-Lambert, hemisfério inferior.



permite que se posicione o eixo de tensões mlnimo, o3, ortogonal a eles, na direção

NNW-SSE, e o eixo de tensões horizontal máximo, SHmax, paralelo aos veios, na

direção ENE-WSW.

Na Figura 6.58 estão representadas as projeções ciclográficas, polares e os

diagramas de rosetas dos veios de calcário travertino com baixo ângulo de mergulho

(menor do que 50o). Esses veios constituem duas famílias conjugadas de baixo

ângulo, com direção predominante ENE-WSW, as quais permitem posicionar o eixo

de tensões mínimo, o3, na vertical, e o eixo de tensões máximo, o1, na horizontal e

ortogonal aos veios, na direção NNW-SSE, com o eixo intermediário, o2, também

horizontal e orientado na direção ENE-WSW. Essa diskibuição corresponde a um

regime de paleotensões inverso.

6.1.3.2. Falhas e Microfalhas

As microfalhas determinadas na bacia foram identificadas sempre nos níveis

carbonáticos e, dentre esses, principalmente nos calcários macigos. Nessas litologias

os indicadores cinemáticos são as fibras de calcita e, mais restritamente, facetas

polidas e rugosas altemadas, além de fraturas de cisalhamento sintéticas e antitéticas

associadas. Foram coletados ainda dados de estruturas rupteis nos leucognaisses

aflorantes na borda sul da bacia, junto à falha de borda. Estes dados referem-se a

falhas com faixas cataclásticas, com superflcies sem estrias. Nas que não foi posslvel

caracterizar as estrias procurou-se inferir o sentido de movimento a partir do

deslocamento relativo da foliação do gnaisse. Esses planos foram plotados como

fraturas de cisalhamento, em conjunto com os dados pareados.

Ressalta-se que no único local em que se pode observar a Falha de São José

(Ponto SJ 07), não foi possível determinar indicadores cinemáticos sobre o plano de

falha ou mesmo estruturas secundárias que permitissem inferir a sua cinemática.

Foram caracterizados dois conjuntos de microfalhas ativados em dois campos

de paleotensões distintos, ambos associados a regimes direcionais.

Na Figura 6.6 estão representadas microfalhas que afetam calcário cinzento,

travertino e maciço, além de gnaisses junto à Falha de São José. A familia de

estruturas com direção NNE-SSW inclui planos cataclasados sem estrias, plotados
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Figura 6.6 - Dados de microfalhas e respectivos eixos de tensões, afetando calcário travertino
e calcário maciço, dento daBaci¿ de São José do Itaboraí, e gnaisse,junto à falha de Säo José.

Os dados incluem 3 planos de microfalhas, com cataclasitos, sem estrias determinadas. Ver
explanação no texto. Símbolos:círculos - 61 (eixo de maior esforço), triângulos -O 2 (eixo
de esforço intermediório), quadrados - O3 (eixo de menor esforgo); R - razão de esforço
(02-O3/O1-(i3 );C[ - desvio médio entÌe as estrias medidas e o cisalhamento computado
sobre o plano de falha. Setas grandescheias - eixos compressivos horizontais, setas grandes
vazias - eixos distensivos horizontais. Projeções de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior.



como fraturas de cisalhamento. Essa família é caracterizada por movimentação

dextral. As microfalhas de direção WNW-ESE, que afetam calcârio, mostram rejeito

sinistral. A inversão dos dados indicou que esse conjunto de estruturas foi ativado por

um campo de paleotensões DIRECIONAL Purro (Pure STNKE-SLIP), onde o eixo de

tensões máximo, o1, é horizontal e orienta-se na direção NE-SW' com o eixo de

tensões mínimo, 03, também horizontal e ortogonal a ele, e com o eixo intermediário,

o2, vertical.

Na Figura 6.7 estão representadas microfalhas que afetam calcário maciço e

calcário cinzento. Esse conjunto de estruturas é caracteizado por duas famílias

conjugadas de cisalhamento, de direçäo ENE-WSW e NW-SE, e por uma falha

inversa de direção NNE-WSW. A inversão dos dados indicou que essas estruturas

foram ativadas em um campo de paleotensões COMPRESSIVO Dfuecional (Strike'

Slip COMPRESSIVE), com o eixo de tensões máximo, o1, horizontal e orientado

segundo a direção WNW-ESE, o eixo de tensões mínimo, o3, também horizontal e

ortogonal a ele, e o eixo intermediário, o2, vertical.

6.I.3.3. Arcabouço Estrutural da Bacia a Partir de Dados de Sondagens

Com o intuito de melhor aproximar o arcabouço da Bacia de São José do

Itaborai, foram interpretados os perf,rs construldos pela CNCP (1965) a partir de

pouco mais de uma centena de furos de sondagens. Esses perfis, traçados

transversalmente à bacia, a cada 100m, não indicam as litologias, e sim horizontes

com diferentes teores de CaCO3 (Figura 6.8). Além de intervalos com teor maior do

qte 60V0, entre 30/o e 60%o e menor do qne 30 o/o, é indicada a posição onde o furo de

sondagem encontra gnaisse ou granito, ou seja, quando é atingido o embasamento' A

análise dos perfts mostrou que os horizontes basais com teor de CaCO¡ abaixo de

30%, foram sistematicamente deixados de fora na delimitação do contomo da bacia,

como pode ser visto nos perfis 400 e 500 da Figura 6.8. A inclusão desses horizontes

permitiu uma visão mais realista do preenchimento da bacia, não apenas com relação

à espessura de sedimentos, mas, também, à largwa da bacia, a qual, no perfil 400'

chegou a dobrar (Figura 6.9). Nos perfis em que se tem a indicação da profirndidade
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do embasamento em apenas um furo de sondagem, a sua nova posição foi traçada

paralelamente ao anteriormente definido pela CNCP, a partir da nova profundidade.

O contomo da bacia assim obtido foi plotado em mapa, em conjunto com aquele

anteriormente definido pelos técnicos da CNCP (Figura 6.10)' O novo contomo

mostra uma parcial concordância com o definido anteriormente, nas suas porções

central e oriental, tendo apenas ampliado a sua área. Porém, no limite oeste da bacia,

nos perfis 400 e 500, houve uma maxcante alteração no contomo e uma ampliação de

quase 100% da Írea da bacia. O novo contomo mostra o hagado recortado da borda

norte, com altemância das direções ENE e NW. Na borda sul, foi mantido o limite

determinado anteriomente pela CNCP, devido às indeterminações apresentadas nos

perfìs de sondagens com relagão à continuidade das camadas em direção à Falha de

São José e, ainda, assumindo-se que a posição da falha estivesse de fácil determinação

àquela época, durante a explotação da jazida de calciirio. Ainda nesse sentido, foi

alterado parcialmente o traçado dessa falha com relação ao indicado por Rodrigues

Francisco & Cunha (1978), que haviam inferido um tragado retilíneo para a falha ao

longo de toda a sua borda sudeste.

Os perfis de sondagem indicam um maior volume de calcário junto à falha de

borda, a sudeste, corroborando o seu papel como conduto principal para as soluções

aquecidas.

O aumento progressivo na profundidade do embasamento da bacia para SW

indica que aí se situava seu depocentro. Adicionalmente, pode-se observar que a

espessura máxima da bacia deve ter atingido um pouco mais do que os 125m referidos

por Rodrigues Francisco et al. (1986). No perfil 900 (Figura 6.9) tem-se uma

espessura de aproximadamente 140m.

Com base na iuterpretação dos perfis de sondagem aqui realizada, deve-se

entender o embasamento anteriormente definido para a bacia apenas como um

"embasamento econômico". Nesse caso, fica claro que os limites da bacia adotado por

diversos autores, como Brito e¡ al. (1972), Rodrigues Francisco & Cunha (1978)'

Tibana et al. (1984), Bereqvist (1996), não correspondem ao seu contomo real.
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ó.1.3.4. Estiramento da Bacia

A arquitetura da bacia, redefinida com base nos perfis de sondagens da CNCP,

permite que se calcule a taxa de extensão ou estiramento verificada, considerando que

numa bacia ríft a posiçdo do seu depocentro indica a largxa original daquele

segmento da crosta (Morley 1988). Nesse sentido, a taxa de extensão pode ser

aproximada a partir da relaçdo:

E = Lr-Lo/Lo (Morley 1988)

Onde Ll = largura final da bacia, Lo = largura inicial reconstituída da bacia

Este mesmo parâmetoo foi denominado estiramento (B) por Mckenzie (1978) e

pode ser aproximado, também, pelo modelo em dominó (Roberts & Yielding 1994).

Esta aproximagão tem como premissa, bastante simplificadora, que toda a extensão

ocorreu em um regime puramente extensional, que as falhas da bacia são planares

(pouco provável tendo em vista a acentuada rotação das camadas) e que a bacia se

situa sobre um bloco rinico, limitado por duas falhas, que é rotacionado em conjunto

com outros. Desta forma, na equação abaixo se considera o ângulo de mergulho do

fundo da bacia (y) e o ângulo entre o plano de falha principal e o fundo da bacia (0):

p : sen0/sen(0-y), (Roberts & Yielding 1994)

Então, considerando os valores obtidos a partir dos perfis 600 e 900,

posicionados na porção SW da bacia (Figura 6.11), onde se encontra a maior

espessura de sedimentos e onde as camadas mostram-se ademadas em até 35o, tem-se

os seguintes valores de extensão (E):

1) Parao perfil 600 ) E = 363 -3151315= 481315:15,2o/o

2) Paraoperfil 900 > E =453 -395/395 = 58/395:14,6%



NNW SSE

900

< L0:3e5m , {= ttB

- Ll=363m -

. Lo = 3l5m > j$'

0 50 l00m
:-Ë!=-

V:H=1

600

Figura 6.I I - Perfis geológicos esquemáticos da Bacia de Itaboraí construídos a partir de sondagens

(Cômpanhia Nacional de Cimento Portland, 1965 - mesma legenda da Figura 6.9). São indicados a
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6.1.3.5. Adernamento das Camadas

Da mesma forma, a partir dos perfis de sondagem mostrados na Figura 6.11,

pode se calcular os valores do estiramento (B) para os perfis 600 e 900:

para o perfil600 à B = sen 85/ sen (85-18): sen 85/sen 63 = l,lI (ll%)

para o perfil 900 ) B 
: sen 80/sen (80-20): son 80/ sen 60 : 1,13 (13%)

1)

2)
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Os valores obtidos a partir dos dois métodos mostram taxas de estiramento

semelhantes, com valores pouco maiores do que 10%. Essas taxas se referem ao bloco

mais deformado da bacia, à oeste da falha transversal de direção NW-SE. Tais taxas

são bem maiores do que as de 2-3o/o determinadas para a Bacia de Taubaté (Azevedo

Júnior et al. 1993).

Frente ao mergulho de até 35o para SE apresentado pelas camadas da bacia à

oeste da falha transversal (Figura 6.12), o mergulho das camadas do lado leste dessa

falha foi pouco discutido, tendo sido essa porção da bacia considerada "menos

tectonizada" por Klein e Rodrigues Francisco (1981). Porém, essas camadas inclinam-

se com até 20o, para NE, na base do pacote exposto na borda nordeste da bacia, e com

cerca de l0o, também para NE, no topo do pacote com lamitos e carbonatos

intercalados (Figura 2C). Nos lamitos sem carbonatos intercalados essa inclinação de

cerca de l0o para NE a NNE persiste (Figura lC), evidenciando que todo o pacote foi

afetado por esse tectonismo e que a sua intensidade diminuiu com a evolução da

bacia, tendo sido mais efetivo no Paleoceno.

Como pode ser visto no item anterior, os ademamentos tectônicos de camadas

no interior das bacias, que se referem de fato a um adernamento do seu embasamento,

implicam na geração de espaços. Para que tais espagos sejam criados faz-se necessário

que a bacia seja extendida ortogonalmente ao eixo de rotação das camadas.

Considerando-se o mergulho apresentado pelas camadas na porção NE da bacia, para

nordeste, esse ademamento indica uma extensão na direção NE-SW e exige a

existência de uma estrutura na borda NE, com orientação transversal à falha principal,

que adapte essa movimentagão. Essa estruturação sugere que a leste da falha

transversal o depocentro se deslocava da Falha de São José para a essa falha de borda,

localizada a NE. Tal caracterlstica permite reafirmar a importância das estruturas

transversais na estruturação da B,acia de São José do Itaboral. Ademais, a provável

contemporaneidade dos adernamentos, tanto para SW em direção à Falha de São José,

como para NE, indica a complexidade da distribuição das tensões na bacia.
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6.1.3.6. Síntese dos Eventos Deformacionais

Uma síntese dos eventos deformacionais que afetaram a Bacia de São José do

Itaboraí é apresentada na Figura 6.12, incluindo o novo contorno da borda NW da

Bacia de São José do Itaboraí em conjunto com os novos dados estrutu¡ais coletados

nesse trabalho e com os dados estruturais disponíveis na literatura.

Os veios de calcário travertino indicam uma variação no campo de paleotensões

que afetou a bacia. Registra-se, nesse caso, a atuação inicial de uma extensão NW-SE,

responsável pela intrusão dos veios com alto ângulo de mergulho encaixado na Falha

de São José, seguido de uma compressão NW-SE, que controlou a intrusão dos veios

com mergulho de baixo ângulo que cortam os anteriores. Essa característica indica

que a inversão da bacia, ou pelo menos parte dela, foi realizada contemporaneamente

ao hidrotermalismo que gerou os veios de calcários travertinos. Dessa forma,

considerando-se a efetiva contemporaneidade entre os veios que preenchem as falhas

e os que constituem as camadas de travertinos e tufa depositados lateralmente a elas

(Hancock et al. 1999), pode-se inferir que parte da inversão da Bacia de São José do

Itaboraí ocorreu no Paleoceno Inferior a Médio.

A análise cinemática das falhas e microfalhas que afetam os sedimentos da

Bacia de São José do Itaboral e os gnaisses junto à sua borda sudeste, também indicou

que a bacia foi afetada por dois campos de paleotensões distintos, ambos relativos a

regimes direcionais. Um caracterizado por um eixo de tensões máximo, o1, orientado

na direção NE-SW e outro com esse eixo posicionado na direção NW-SE. Não foi

possivel caracterizar a idade relativa entre esses dois campos de paleotensões.

Com base no conjunto de dados preexistentes e nos coletados nesse trabalho,

pode-se relacionar a história tectônica da Bacia de São José de Itaboraí a dois campos

de paleotensões distintos:

a) Extensão NW-SE, responsável pela formação da bacia, pela deposição do seu

preenchimento, pelo ademamento das camadas contra a Falha de São José, pela

intrusão dos veios de calcário travertino verticais e pela intrusão do dique de

ankaramito;
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b) Compressão NW-SE, responsável pela inversão da bacia, gerando a falha reversa

de direção ENE-WSW interna a ela, as fatias do embasamento sobre os

sedimentos da bacia e os veios de calcário travertino horizontais. A extensão

ortogonal a essa compressão, de direção NE-SW pode ter gerado o ademamento

das camadas da porção oriental da bacia para NE.

6.1.4. Discussão

A extensão NW-SE pode ter ocorrido em um regime puramente extensional,

com ot vertical, ou mesmo direcional, com o1 horizontal, associado a uma

movimentação transcorrente sinistral da Falha de São José. Essa assertiva é válida,

também, para a compressão NW-SE, a qual pode ter sido puramente compressiva ou

associada a um regime transpressivo.

Os dados estruturais de microfalhas e de veios de travertinos näo são

conclusivos para a natureza dos regimes de esforços, tendo em vista que:

l) não se sabe a idade das microfalhas, rÍna vez que elas podem ser totalmente

posteriores ao preenchimento da bacia;

2) os veios de travertinos indicam a direção do eixo de tensões mlnimo, o3, que

permitiu a sua intrusão, mas não sob que regime de paleotensões essa extensão teria se

dado.

Por outro lado algumas evidências indicam que a tectônica na bacia foi mais

intensa durante a geração dos calcários (no Paleoceno):

1) a espessura dos depósitos com presença de camadas de calcário é bem maior do

que a dos sedimentos puramente clásticos que encerram a história deposicional da

bacia;

2) as camadas sedimentares mostram uma diminuigão no seu ademamento, da base

para o topo (Figura 6.2C).

Dessa forma, as feições estruturais identificadas na bacia permitem que se

levante três hipóteses para a sucessão de eventos responsáveis pela sua evolução

tectônica:
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Hipótese I

Evento I - extensão pura NW-SE (ativação normal da Falha de São José) ) geragão

da bacia, ademamento de camadas contra a Falha de São José e intrusão de veios de

calcário travertino vefticais paralelos a essa falha;

Evento II - transco¡rência sinistral (ativagão direcional sinistral da Falha de São José)

à formação de microfalhas sinistrais WNW-ESE e dextrais NNE-SSW;

Evento III - transcorrência dextral (ativação direcional dextral da Falha de São José)

à intrusão de veios de calcários travertinos horizontais, formagão de microfalhas

dextrais ENE-WSW e sinishais NW-SE, geração de falha de empurão intema à

bacia, de dobras paralelas à Falha de São José (incluindo o grande sinclinal com eixo

caindo para NE) e da falha transversal;

Evento [V - extensão NW-SE ) intrusão do dique de ankaramito (o dique é posterior

ou tardio à injegão dos veios de calciírio travertino, pois esse "derrame" separa a

Formação Itaboraí dos lamitos sem calcário) e ademamento dos lamitos pós-

ankaramito (da Seqüência Superior).

Hipótese 2

Evento I - transcorrência sinistral ) responsável pela geração das feições atribuldas

aos eventos I e II da hipótese 1 Nesse caso a bacia já teria sido gerada como uma

bacia direcional, a partir da movimentação direcional sinistral da Falha de São José;

Evento II - transcorrência dextral ) gerador das feições geradas pelo evento III da

hipótese 1;

Evento III - extensão NW-SE ) responsável pelas feições atribuldas ao evento IV da

hipótese anterior.

Hipótese 3

Evento I - hanscorrência sinistral (responsável pela geração de todas as feições

estruturai s c ar actet izadas na b acia)

No caso da hipótese 1, a suposição de uma extensão pura inicial (Evento I)

viria a contemplar a principalmente a intrusão dos veios de travertino verticais, na

Falha de São José, considerando-se eles comumente ocorrem associados a esse tipo de
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regime (Hancock et al. 1999). A hipótese 2 assume que inclusive a injegão desses

veios pode ter se realizado sob movimentagão direcional da falha de São José, em

locais de relaxamento (releasing bends). Jír a hipótese 3 assume que um regime

transcorrente sinistral poderia originar as estruturas observadas na bacia, incluindo as

associadas à compressão NW-SE, como os veios de travertino de baixo ângulo e os

dobramentos das camadas, com eixos sub-paralelos à Falha de São José.

Considera-se aqui que a hipótese 3 é a mais provável. Tal assunção baseia-se

nos seguintes aspectos:

1) variaçöes na direção ou no sentido de caimento da Falha de São José, podem ter

produzido locais de relaxamento (releasing) e de restrição (restraining) (Cristie-

Blik & Biddle 1985) em diversas escalas na bacia, gerando os denominados

efeitos golfinho (Zalàn 1987) ot ribbon (Zolnai l99l), respectivamente. Dessa

forma teriam se altemado segmentos onde predominou uma componente reversa,

com outros onde predominou uma componente normal ao longo da Falha de São

José. Nesse caso, as dobras sinclinais, que ocorrem tanto na porção ocidental da

bacia como na oriental (Figura 6.12), poderiam ter sido geradas ainda sob um

regime de transcorrência sinistral. Ainda nesse sentido, uma eventual rotação de

blocos pode causar compressão local, considerando-se as discrepâncias entre o

comprimento inicial dos blocos transversais à bacia e a sua largura (Figura V-8 de

Zolnai l99l):

2) a extensão NW-SE associada à intrusão do dique de ankaramito, de diregão N45E

(Klein & Valença 1984a), posterior à deposição da Formação Itaboral e, portanto,

também à intrusão dos veios de calcário travertino horizontais, pode ter sido

associada a um regime direcional sinistral, como proposto por Riccomini &

Rodrigues Francisco (1992). Esse campo de paleotensões poderia explicar o não

aproveitamento da Falha de São José, de direção N62E (Beurlein & Sommer

1954), para intrusão do dique, tendo em vista que, nesse caso, essa estrutura seria

reativada como falha direcional sinistral. Ao contrário, sob uma extensão pura de

direção NW-SE a Falha de São José tenderia a ser reativada com falha extensional

atuando como provável conduto para esse magmatismo;

3) a silicificação acompanhada de brechação verificada na falha transversal de

Rodrigues Francisco & Cunha (1978) reforça essa hipótese, por exigir que ela

tenha acompanhado a evolução da bacia desde a sua implantação;



4) o ademamento das camadas para NE na porção oriental da bacia pode ser

adaptado de maneira mais simples em um regime transconente sinistral,

considerando-se que o ademamento exige uma extensão na direção NE-SW para

acomodáJo e, ainda, a presença de uma falha de borda, localizada no limite NB da

bacia. Por ouho lado, o fato desse ademamento diminuir de intensidade da base

para o topo do pacote sugere que ele é sin-deposicional e que esse ademamento e

o de 35o para SW, presente a leste da falha transversal, são contemporâneos e

concomitantes à deposição dos carbonatos, no Paleoceno. Dessa forma, a bacia

teria sofrido extensão simultânea NW-SE e NE-SW, posslvel apenas em uma

bacia direcional, segmentada em blocos;

5) no caso de um regime puramente extensional, de bacias rft, os ademamentos de

camadas estão forçosamente associados à(s) falha(s) de borda, que no caso seria a

Falha de São José. Nessas bacias os depocentros podem ser deslocados de uma

borda a outra na direção da extensão máxima, por intermédio de falhas de

transferência posicionadas intemamente à bacia, mas nunca nas extremidades

opostas à extensão principal, as quais são caracterizadas por rejeitos desprezíveis

nas falhas mestras (Roberts & Yielding 1994).

Nessa hipótese de a Bacia de São José do Itaboral ter sido gerada por

transconência associada à Falha de São José deve-se considerar a questão do rejeito

necessário ao longo da falha para que a bacia fosse formada. Tomando-se como

premissa uma espessura crustal semelhante à determinada para Bacia de Taubaté, de

aproximadamente 32 km, sem a verificação de afinamento (Paðilha et al. 1991), pode-

se estimar que uma movimentação da falha de pouco menos do que 100 metros seria

suficiente pàra gerar os 140 metros de sedimentos da bacia (Figura VIII-5/C de Zolnai

1991). Dessa forma, a Falha de São José precisaria ter tido uma taxa de

movimentação de cerca de 2 cm/1000 anos para compreender os aproximadamente 6

Ma indicados pelo seu preenchimento, enhe o limite Paleoceno lnferior/Paleoceno

Superior (Bergqvist 1996) e o limite Paleoceno Superior/Eoceno Inferior (Lima &

Cunha 1986).

Ressalta-se ainda, nesse sentido, a contemporaneidade do desenvolvimento da

Bacia de São José do Itaboraí com o magmatismo alcalino e com o hidrotermalismo

tardio desencadeado por ele, que exibem diversas evidências de terem sido

controlados por um binário sinistral E-W (ver Capítulo 4), reforçando uma possível

geração em um regime direcional. A idade de 52 Ma obtida por Riccomini &
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Rodrigues Francisco (1992) para o ankaramito, indica que esse campo de

paleotensões pode ter atuado na Bacia de São José do Itaboraí até o Eoceno Inferior.

Conclusões Parciais

1) A análise cinemática das microfalhas catacteizadas na bacia de São José do

Itaboral indica a al;uaçáo de dois campos de paleotensões direcionais distintos' Um

com o eixo de paleotensões máximo, o1, na direção NE-SW, e outro com o1 de

direção NW-SE;

2) A vaúação de uma extensão NW-SE, mais antiga, para uma compressäo nessa

direção, mais nova, é indicada também pelos veios de calcário travertino maciço a

bandados, com alto e baixo ângulos de mergulho respectivamente, encaixados na

Falha de São José e no embasamento junto a ela. Essa caraoterlstica aponta que a

inversão da bacia foi, pelo menos em parte, concomitante com o hidrotermalismo

que gerou os calcfuios travertinos paleocênicos;

3) A interpretação de perfis de sondagens permitiu que se caracterizasse um novo

arcabouço estrutural par:a a bacia, evidenciando que o seu contomo utilizado na

literatura conesponde a um limite econômico de ocorência das fácies

carbonáticas;

4) As taxas de estiramento deteminadas para a porção da bacia à oeste da Falha

Transversal, de pouco mais de 10%, são bem maiores que as determinadas para as

outras bacias do RCSB;

5) As características estruturais da bacia podem ser melhor aproximadas se

considerarmos a sua geração e evolução em um regime de paleotensões direcional,

com a falha de São José se movimentando sinistralmente, correspondendo a um

binário sinistral E-W. Nesse modelo a bacia teria se originado, provavelmente, a

partir de ùma zoîa de relaxamento (releasing benfl e as inversões poderiam estar

associadas a zonas de reshição (restraining bends) ou a rotações de blocos. A

atuação da falha transversal de Rodrigues Francisco & Cunha (1978) desde o

Paleoceno Inferior e a necessidade de uma falha de borda a NE, também desde o

Paleoceno Inferior, para acomodar o ademamento dos sedimentos da porção

oriental da bacia para NE, reforgam as evidências de uma estruturação em blocos.
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6.2, BACIA DO MACACU

6.2.1, Introdução

6.2, 1.1. Trabalhos Anteriores

Depósitos sedimentares continentais cenozóicos são conhecidos em áteas adjacentes

à Bala de Guanabara desde o século 19, quando foram correlacionados ao Grupo Baneiras

(Hartt 1870). Tal correlação persistiu até o final da década de 70 e início da de 80, com os

primeiros trabalhos sistemáticos de Meis & Amador (1972, 1974, 1977) e Dalcolmo et al.

(1982) (Tabela 6.2).

Nos trabalhos clássicos de Meis & Amador (1972, 1977) os depósitos continentais

cenozóicos que ocofÏem no recôncavo da Baia de Guanabara, foram subdivididos em

Camadas Pré-Macacu, tidos por eles como do Terciário Médio, e Formação Macacu,

considerada plio-pleistocênica e correlata ao Grupo Barreiras. Ambas teriam sido formadas

em ambiente de leques aluviais, com melhor preservação dos feldspatos na pfimeira e

maior participação fluvial na última. Esses autores advogaram uma discordância erosiva

entre as duas, não claramente explicitada e, ao contrário, todas as seções apresentadas

mostram as duas unidades em concordância. As duas unidades foram reunidas

posteriormente em uma única por Dalcolmo et al. (1982), denominada Formação Barreiras,

para a qual atribulram idade plio-pleistocênica.

com base em seu contexto tectônico, Almeida (1976) relacionou essas unidades

sedimentares ao Rift da Guanabara, parte do Sistema de.l?rþ da Serra do Mar (SRSM)' em

conjunto com aqueles que preenchem âs bacias de curitiba, são Paulo, Taubaté, Resende,

Volta Redonda e são José do Itaboraí, por ele denominadas de "bacias tafrogênicas

terciárias do Sudeste do Brasil". Evidências de que as bacias de São Paulo, Taubaté,

Resende e Volta Redonda teriam evoluído a partir de uma única bacia, levaram Riccomini

(1939) a reunir todo conjunto de bacias continentais do SRSM no,R,t continental do

Sudeste do Brasil (RCSB).



A não identificaçdo da discordância referida por Meis & Amador (1977), a

descoberta de camadas de linhito, com palinomorfos de idade eocênica a oligocênica

(Cicarricosisporites dorogensis e Retriticolporites quadrosi, entre outros), e o seu controle

tectônico, levaram Lima et al. (1996) a reuni-los dentro da Formação Macacu e a

correlacionar esses depósitos com outros de mesma idade do RCSB. Para esses autores a

Formação Macacu seria constitulda por um sistema deposicional de leques aluviais, na

base, fluvial entrelaçado, na sua porção intermediária, e fluvial meandrante, no topo, com

camadas de linhito. Da mesma forma, Ferrari & Silva (1997) consideraram que esses

depósitos constituem uma única unidade litoestratigráfica, a Formação Macacu, formada

por depósitos de leques aluviais, com depósitos lacustres na base, e definiram a Bacia do

Macacu, caracterizando seus limites e a tectônica deformadora que a afetou'
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s¡stemas deposicionâis de
leques aluviåis e de
rios entrelaç!do5

t,l

sisleñâ d€posicional
lluviål mesndrûnte
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Tabela 6.2 - Slntese das colunas estratigráficas propostas pala a Formação Macacu.
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Deve-se salientar que em nenhum dos trabalhos citados acima foram descritas as

fácies sedimentares e as associações de fácies dos depósitos que preenchem a Bacia do

Macacu.

6.2.L2. Caracteristicas Gerais

A Bacia do Macacu, preenchida pela formação homônima (Ferrari & Silva 1997)'

tem sua principal área de ocorrência concentrada junto ao limite nordeste da Bala de

Guanabara, se estendendo na direção ENE por cerca de 25 km, com largura aproximada de

20 km, perfazendo mais de 400 km2 nos Municlpios de Itaboraí, Magé e São Gongalo

(Figura 6.13). Ocorrências isoladas dessa formação, com cerca de 4 km2 cada, localizadas a

oeste/sudoeste da principal, são encontradas na llha do Govemador e no Município de

Duque de Caxias.

A) Espessura do Pacote de Sedimentos

O relevo aplainado, raramente ultrapassando a cota de 30 metros, e o mergulho sub-

horizontal das camadas, faz com que a porção exposta da bacia tenha uma espessura de

aproximadamente 40 metros, que somados aos pouco mais de 1 10 metros conhecidos

através de sondagens para âgaa subtenânea (Meis & Amador 19'17; Figxa 6'14, nesse

trabalho), indicam um total de pelo menos 150 metros.

A partir da interpretação de dados gravimétricos, que evidenciaram uma anomalia

negativa com amplitude de até 20 mgal, Haralyi et al. (1982) apontaram para uma

espessura de até 800 metros para os sedimentos da Formação Macacu, imediatamente a

norte de Itaboral. Esses dados foram recontomados e reinterpretados por Ferrari & Fenaz

(1988), com base na coincidência do mínimo gravimétrico com um plug de rocha alcalina,

aflorante em meio aos sedimentos da bacia a cerca de 3 km ao norte de Itaboral (Figura

6.14). Essa reinterpretação mostrou que a anomalia observada pode ser gerada por vm slock

sienítico não aflorante, com pequeno contraste negativo de densidade com relação às rochas
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Figura 6.14 - A¡cabouço estrutural da Bacia do Macacu. Isogálicas segundo Ferr¿ri &Fenaz (1988), a partir do levanta¡nento deHaralyi et al.
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?tgll),penhaetal.(tgig),Dalcolmo eial.(1982),Yalença&Klein(1984),Coelho etal.(1987),Ferrari(1990)eDehtraetal.(1998).Dadosde
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encaixantes, conjugado com uma cobertura sedimentar de no máximo 200 metros de

espessura. Segundo Ferrari e Fenaz (1988), o plug af\orante em meio aos sedimentos da

Formação Macacu, representa um paleorelevo do embasamento da Bacia do Macacu'

Dados de sondagens para poços artesianos, mais recentes, têm revelado uma

espessura maior de sedimentos em Manilha e Itambi (Figuras 6.14 e 6.24)' onde foram

atravessados até pouco mais de 110 metros de sedimentos sem encontraf o embasamento,

Por outro lado, os poços perfurados na área urbana de Itaboraí, no distrito de Venda das

Pedras, e na BR-101, junto à borda sudeste da bacia, atingiram o embasamento a

profundidades, em geral, menores que 40 metros. O embasamento tem sido descrito, nos

perfis dos poços, principalmente como gnáissico e, subordinadamente, como constituldo

por rocha alcalina fonolítica. Parte desses dados que referem-se a um total de 16 poços,

perturados pelas firmas GEOPLAN (8 poços), HIDROGESP (1 poço)' RC-RIO

Engenharia Ltda. (2 poços), INX - HIDROGEOLOGIA (l poço), GEOSERV (1 poço) e

SONDOPOÇO (3 poços), são analisados em detalhe naFigxa 6.24.

A análise dos dados gtavimétricos em conjunto com os de sondagens para pogos

artesianos profundos (Figura 6.14), permite algumas inferências importantes com relação

ao arcabouço eshutural da Bacia do Macacu:

1) O..baixo gravimétrico de ltaboraí" (Haralyi et al. 1982) coresponde, essencialmente, a

uma feição do embasamento da Bacia do Macacu, como sugefido por Ferrari &. Feffaz

(1988), tendo em vista que as áreas de mínimo gravimétrico não correspondem,

necesSariamente, às maiores espessufas de sedimentos. Nesse sentido chama-se atenção

paraopoços,perfuradonoHospitalMunicipaldeltaboraí,juntoaomínimo

gravimétrico, que encontrou o embasamento a 40 metros de profundidade. Em adição,

os poços que perfiiraram os pacotes sedimentares mais espessos estão, em geral, fora da

anomalia principal, em áreas com valores próximos da média regional' O poço 1, em

especial, perfurado em Itambi e que se posiciona nas proximidades de um alto

gravimétrico, atravessou mais de I l0 metros de sedimentos, sem atingir o

embasamento. Esse mascaramento da reposta gavimétrica do pacote sedimentar da

Bacia do Macacu pode ter sido potencializado pela segmentação da bacia por processos

tectônicos e erosivos pós deposicionais,



2)

t)

A espessura de 100 metros de sedimentos atravessada pelo Poço 7, localizado junto ao

mínimo gravimétrico, em isogálica adjacente à do Poço 8 (Figura 6.14), reforga a

existência de um paleorelevo irregular no embasamento da bacia, junto aos plugs de

rochas alcalinas do Country Club e de Ifaboral,

A coincidência entre as direções dos lineamentos gravimétricos e dos alinhamentos de

rochas alcalinas, ambos NE-SW, reforça a vinculação entre o embasamento dabacia e a

anomalia gravimétrica. A localização de diversos poços com espessuras em tomo de

100 metros a oeste do Rio da Aldeia, sugere que estruturas com direção NE-SW podem

ter sido reativadas e conholado blocos com movimentos verticais diferenciados no

embasamento da bacia. Nesse sentido, o alinhamento entre os plugs de Monjolos e do

Country CIub, pode ter exercido um papel importante nessa estruturação. Futuras

sondagens na região de Porto das Caixas poderiam testar esse modelo.

B) Geomorfologia da Bacia do Macacu e do seu Entomo

Tanto o embasamento em tomo da Bacia do Macacu, como a própria bacia,

mostram um relevo aplainado e parcialmente dissecado pelas drenagens atuais. O

embasamento é caructeizado pela presença dos mares de morros em meia laranja, cujos

topos raramente ultrapassam os 60 metros, e vales entulhados por aluviões subatuais e

atuais. os sedimentos da Bacia do Macacu sustentam moffos com formas bem mais amplas

e irregulares, com topo chato e encostas Suavemente convexas, que raramente ultrapassam a

cota de 30 metros.

Destacam-se em meio aos sedimentos, alcançardo cotas diferenciais de até 30

metros, os plugs de rocha alcalina do Counlry CIub e de Itaboraí (Figuras 6'13' 6'14 e

6.154), que constituem um relevo residual do embasamento da bacia, formando

verdadeiros inselbergs. Feições similares podem ser observadas junto ao limite sudeste da

bacia, correspondendo aos plugs de Monjolos, cabuçu e Jardim cabuçu (Figura 6.154),

também destacados topograficamente no meio do mar de morlos que os envolve, atingindo

cotas de até 70 metros. Essa característica é ainda mais marcante no caso dos slocÉs de



Maciço de Itauna

/

Figura 6.15 - A) Borda sudeste da Bacia do Macacu vista a partir do topo aplainado- do p/ug

alälino de Itaboraí (cf. Figura I ), destacando, ao fundo, a Serra do Cassorotiba aos pés da qual se

situa a Bacia de São José ão Itaboraí e, num plano intermediário, os morrotes do embasamento

junto à borda sudeste da bacia, entre os quais se destaca, como um pequeno inselberg, o plug
älcalino de Jardim Cabuçu (cf. Figura l). Visada para SSW; B) Região de Mauá, porção norte da

Baía de Guanabara, vista de NE para SW, destacando degrau entre o embasamento aplainado, ao

sul, e o embasamento parcialmente dissecado, ao norte; C) Maciço de Itaúna visto de NNE para

SSW, a partir das proximidades do Ponto 27 (Figura 6. l4), ao sul de Magé.
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Itaúna e Tangaâ, a oeste e a leste, respectivamente (Figuras 6.13 e 6.14). Esses últimos

atingem cotas de 280 (Figura 6.15C) e de 600 metros, respectivamente, e o Tanguá

apresenta o topo aplaìnado e já parcialmente dissecado.

Por vezes o embasamento apresenta um relevo fortemente aplainado, ainda não

dissecado e sem os morrotes em meia laranja, sugerindo superfTcies de aplainamento que

sofreram exumação recente, indicando atividade neotectônica. Tal característica pode ser

vista principalmente na Ilha do Govemador e junto ao limite norte da Bala da Guanabara,

no distrito de Mauá (Figura 6.13). Nesse último local, vê-se um degrau entre o

embasamento fortemente aplainado e o embasamento mais dissecado, ao norte, podendo-se

inferir uma falha enhe os dois domínios (Figura 6.158), a qual coincide lateralmente com o

degrau que se observa entre o embasamento e o limite norte da Bacia do Macacu, em Magé

(Figura 6.13).

Essa superfîcie aplaitada, parcialmente dissecada, em que se situa a Bacia do

Macacu, 1àz parte do domínio morfo-tectônico do Vale de Afundimento (sic) Campo

Grande - Guanabara - Rio Bonito (Freitas 1951), ou Rift da Guanabara (Almeida 1976,

Ferrari 1990). Esse último foi definido por Almeida (1976), estendendo-se desde sepetiba,

a oeste, até Barra de São João, a leste, por mais de 200 km. Esse relevo aplainado ou

levemente dissecado, em que se destacam os inselbergs constituídos por rochas alcalinas,

contrasta com o da escarpa da serra dos Órgãos, localizada cerca de 10 km ao norte do

limite setentrional da Bacia do Macacu (Figuras 6.13 e 6.16), que se eleva a partir dos

ma¡es de morros até pouco mais de 2000 metros, em média. No seu ponto culminante, na

Pedra do Sino, ela alcança 2280 mefios de altitude, constituindo, poÍ sua vez' uma

superficie aplainada e já bastante dissecada, que corresponde à superficie Japi (Almeida

1964,1976) ou Sul-Americana (King 1956). Para o sul, em direção aos maciços litorâneos,

essa passagem é bem menos acentuada, atingindo cotas em torno de 500 metros de altitude,

junto ao litoral. Nessa borda da bacia a quebra de relevo mais marcante é dada pela Serra

do cassorotiba, que atinge cerca de 300 metros de altitude (Figura 6.154). Para Almeida

(1976) tais desníveis topográficos seriam tectônicos, conespondendo ao desnivelamento da

superflcie Japi, a qual teria sua altitude original situada entre 1200 e 1400 metros.
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Figura 6.16 - A) Vista panorâmica do relevo aplainado da Bacia do Macacu, na área urbana de Itaboraí, a partir do

toio aplainad o'do plu[ alcalino de Itaboraí (cf. Figura I ), com altitude de aproximadamente 60-metros. Ao fundo vê-

se a siihueø da Serra do Mar, no seu segmento imédiatamente ao norte da Baía da Guanabara, denominado Serra dos

ótgeor. Visada de SE para NW. B) Sãrra dos Órgãos, com altitude máxima de 2280 metros, na Pedra do Sino, e

deínível topográfico tnédio d" 2000 metros comielação à Bacia do Macacu. Visada de SE para NW a partir das

proximidades do distrito de Porto das Caixas (cf. Figura I ).

304



C) Limites da Bacia

Os limites atuais da bacia, a sudeste e a noÍoeste, parecem ter um controle tectônico

já parcialmente recortado pelos processos associados aos eventos erosivos neogênicos,

especialmente a sudeste, os quais dificultam a identificação das falhas de borda' Na borda

sudeste o limite é dado por umâ passagem brusca entre o domlnio geomorfológico da bacia

e do embasamento, coincidente com a Zona de Falha de Rio Bonito (Almeida I976,Ferlari

1990), de direção ENE, parecendo corresponder a uma reativação da mesma' Nessa borda

estão presentes diversos s/ocÉs, p/zgs e diques de rochas alcalinas, que tiveram sua intrusão

controlada pela Zona de Falha de Rio Bonito em conjugação com as estruturas NNE,

transversais à bacia, tendo em vista o alinhamento subordinado desses corpos intrusivos

segundo essa última direção (Figura 6.14), Esses corpos de rochas alcalinas intrusivas são

datados como do Cretâceo Superior ao Paleoceno (Cordani & Teixeira 1979' Sonoki &

Garda 1988, Dehira et al. 1998) (Figura 6.13). A ocorrência de sedimentos rudáceos junto à

borda sudeste da bacia (Lima et al. 1996), reforça a sua condição de borda ativa. Tal

caracterlstica é reforçada pelos dados coletados no plesente trabalho. Na borda noroeste,

nas proximidades de Magé, o limite é dado por um degrau entre o embasamento e os

sedimentos da bacia, também de direção ENE, onde, localmente, se encaixa um vale, que

pode ser seguido por mais de uma dezena de quilômehos. Na borda oeste pode-se inferir

um limite aproximadamente N-s, obliterado pela sedimentação marinha holocênica. Falhas

normais com essa direção e rejeito de até 5 metros, forum caracteÍizadas ao sul de Magé

(Ponto 26, Figuras 6.13 e 6.17). Na borda nordeste o limite não é claro e a caracterização

dos depósitos da bacia é impedida pela ausência de afloramentos. As duas áreas isoladas de

ocorrência dos sedimentos da Formação Macacu, parecem ser, também, limitadas por

estruturas N-S. Falhas com essa direção foram catacterizadas, também, na Ilha do

Govemador (Ponto 24, Figuras 6.13 e 6.17). Falhas, sin e, principalmente, pós-

deposicionais, têm ocorrência comum na bacia, mostrando invariavelmente caráter normal,

cujos rejeitos têm em média amplitude decimétrica. O aparecimento de juntas sistemáticas

é bastante restrito, tendo sido observadas apenas no Ponto 1.
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D) ,4,reas de Exposição

As áreas de exposição do preenchimento da bacia, representado pela Formação

Macacu, se restringem a cortes de estrada e a pouco mais de uma dezena de escavações

para exploração de argila, denominados "barreiros". Esses últimos mosham suas melhores

exposições em perfis que podem chegar a mais de 20 metros de espessura, especialmente

na região de Itambi, nos barreiros Santa Isabel (Ponto 12) e Colonial (Ponto l5); em

Itaboraí, no Barreiro São João Batista (Ponto 1; Figura 6.184) e em Porto das Caixas, no

Barreiro Portuense (Ponto 4). Nas áreas de ocorrência isolada de sedimentos da Formação

Macacu, encontram-se boas exposições em um barreiro pertencente à prefeitura de Duque

de Caxias, localizado no distrito de Saracuruna (Ponto 25).

E) Características Litológicas

Os depósitos da Formagão Macacu se caracterizam pela altemância de lamitos

seixosos maciços com arenitos estratificados, localmente conglomeráticos, e lamitos

laminados. As cores intempéricas são avermelhadas, amareladas e esbranquiçadas e,

quando mais preservadas, possuem cor verde clara a verde escura e cinza. As estruturas

sedimentares são, muitas vezes, parcial a totalmente obliteradas pela alteração intempérica,

denunciada pelo aspecto friável e pela incipiente lalerizaçdo dos sedimentos. As palhetas de

muscovita, até centimétricas, e as pintas brancas de pseudomorfos de feldspato caulinizado,

tanto nos lamitos maciços como nos arenitos "arcoseanos", são bastante comuns. Os

fragmentos líticos, na forma de seixos, calhaus e blocos, se restringem às litofácies

francamente conglomeráticas da borda sul da bacia (Ponto 7), e aos nlveis mais superiores

encontrados em Porto das caixas (Ponto 4) e em Itambi (Ponto l5). os clastos variam de

angulosos, nos lamitos maciços, a subangulosos, subarredondados e arredondados, nos

arenitos e conglomerados. Localmente oconem sedimentos carbonosos, em meio aos

lamitos laminados, na base da sucessão aflorante da bacia. Falhas, sin a pós-deposicionais

são comuns e têm rejeito de caráter normal amplamente predominante'
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Figura 6. I 8 -A) Perfil de cerca de 25m na Formação Macacu no Baneiro São João Batista, Ponto I , d€stacando linhito' da

fáõies ZIl, na base (preto), coberto por lamitos argilosos e seixosos da fácies LAsrn A coloração avermelhads d¡ porção

superior do pacote ieflete a oxidação do feno e mosqueamento; B e C) Detalhes da foto anterior com linhito em meio a

lamito lamiñado da fácies Llm (cinza) com arenito maciço, da fácies Am, no topo (amarelo); D) Base de canal,
preenchida por arenito com estratificação cuzada acanalada, da fácies ACa, sobre lamito seixoso da îâcies LAsm,
baneiro Po-rtuense, Ponto 4; E) Idem, destacando intraclastos de lamito;F) Arenito feldspático com estratificação

cruzadade baixo ângulo, da fácies Acpb,Ponto 4, Barreiro Portuense, Porto das Caixas; G) Concreções tubulares e

esféricas degibsita, em larnitos laterizados, dafâcies LAm'Magé, Ponto 26' 
30S
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Depósitos coluvionares areno-argilosos capeiam a sucessão estudada, separados por

linhas de seixos de quartzo e fragmentos laterlticos. Sedimentos marinhos holocênicos,

correlativos ao nlvel de mar alto de 5000 anos AP (Amador &. Pottzi 197 4, Dalcolmo et al.

1982, Suguio et. al. 1988, Amador 1997) e aluviões atuais dos rios Macacu e Caceribu

recobrem parcialmente as unidades anteriores.

Nesse capítulo serão descritas as fácies e as associações de fácies da Formaçäo

Macacu, identificadas no presente trabalho, bem como a evolução tectono-sedimentar da

bacia. Será dada especial atengão à análise cinemática das estruturas que interessam à

bacia, buscando determinar as paleotensões que controlaram sua implantação e evolução.

6.2.2. tr'ácies Sedimentares da Formação Macacu

Foram reconhecidas doze fácies sedimentares na Bacia do Macacu (Tabela 6.3).

Blas são representadas por códigos, onde as letras maiúsculas indicam a litologia e as

minúsculas indicam as estruturas, adaptados de Miall (1977). Cada fácies pode pertencer a

mais de uma associação, tendo em vista que o processo que as gerou pode se repetir em

ambientes distintos. As diversas fácies reconhecidas, sintetizadas nos perfis colunares da

Figura 6.19, são descritas abaixo:

Acúmulo em áreas de baixa energia, com

Deposição por suspensão em áreas de
baixa energia. Exposição subaérea com
atuação de processos pedogenéticos,
relacionados à colonização por vegetação
e retrabalhamento por organismos

LIm
Lamito puro com raros
nfveis ricos em matéria
orgânica, localmente com
grãos de areia

Laminação plano-paralela bem
marcada a incipiente, ou com
acamamento maciço. Concreções
tubulares e esféricas de gibsita,
bioturbação, traços fósseis de
ralzes e de Taenidium

Alternância de deposição por suspensão e

traçâo em regime de fluxo inferior

LAc

Lamito e arenito fino
intercalados

Laminação cruzada,
Laminação cruzada cavalgante
(climbing rípple-Üoss laminalion)
e acamamento heterolf tico

Tabela 6.3 - Fácies sedimenlares reconhecidas na Formaçâo Macacu.
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LSm
Lamito e arenito lamoso, com
grãos, grânulos e seixos de quartzo
e feldspato

Acamamento maciço. Estruturas de

sobrecarga, diques clásticos, gretas

de Ìessecamento e fratuamento
corridas de lama e de fluxos de
detritos. Exposição subaérea com
atuação de processos pedogené-
ticos, alternada com sedimentação

Lam
Lamito com até 20 % de grãos de
quartzo

Acamamento maciço, com contato
basal não erosivo

Deposição por fluxos de alta
viscosidade, não confinados, em
áreas alagadas, associados a

eventos de inundacão

Estratificação cruzada de baixo
ângulo e eshatificação plano-
paralela

Coffentes trativas, em regime de

fluxo superior, com formação de

lençóis de areia

Acpb
Arenito feldspático/caulf nico, de
granulação média a grossa,
localmente conglomerático

Deposição por fluxos não
confínados ou por fluxo de

Acamamento maciço, contato
não erosivo

Acamamento maciço a laminação
plana incipiente, estruturas de

sobrecarga e acamamento

Deposição por suspensão e
parcialmente processos de

liquefação e ajustamento

Amp
Arenito fino com grãos de
feldspato caulinizado

Coffentes trativas em lençol, sob

regime de fluxo superior
Ap

Arenito grosso com grânulos,

seixos e calhaus esporádicos de
quartzo, por vezes constituindo

nf veis conglomeráticos.

sinuosa em regime de fluxo
inferior, mígração de marcas
onduladas. Solapamento de
margens argilosas por atividade
erosiva do canal. Formas de leito

Aca
Arenito feldspático/caullnico,
conglomerático na base, com
seixos e clastos de lamito e de
quartzo. Localmente possui clastos
e megaclastos angulosos de lamito,
nâ base. constituindo

Estratificação cruzad a acanalads
médio e pequeno porte. Geometria
de canal. Laminagão cruzada e,

localmente, acamamento de

megaôndulas. Intraclastos
lamlticos.

Deposição por fluxos de detritos
com alta viscosidade em leques
secos

Cm
Paraconglomerado pobremente
selecionado, com seixos e blocos
de quartzo, rochas alcalinas,

por fluxos em lençol,
sob regime de fluxo superiorOrtoconglomerado quartzoso a,

mais raramente, polimf tico

Acamamento maciço a

gradacional, com estratificação
plano-paralela e imbricaçðo de

Tabela 6.3 - Fácies sedimentares reconhecidas na Founagão Macacu (continuação).

1) Linhito laminado (LII) - A fâcies LII forma camadas lateralmente contínuas, por váriâs

dezenas de metros, de linhito laminado, com até 60cm de espessura, ocorrendo

311



2)

intercalada com lamito laminado puro, sem grãos de areia, da fácies Llm. Trata-se de

uma rocha de cor castanha escura a pleta, com laminação plana acentuada e com

fragmentos centiméhicos de restos vegetais (Figuras 6.184' B e C; Figura 6.19, perfis

colunares 2 e 9).

Lamito laminado a maciço (Llm) - Esta fácies é constituída por lamito com laminação

plano paralela, por vezes incipiente ou, localmente com acamamento maciço (Figuras

6.188 e C; Figura 6.19, perfis colunares 4,5, ll e 12). Possui, em geral cor citua

esverdeada a, mais raramente, junto ao linhito, cor creme. Constitui-se, em geral, por

argila com palhetas de muscovita milimétricas até centiméhicas, posicionadas na

horizontal. Pode apresentar aTé 5o/o de areia fina disseminada ou em lentes. A transição

dessa fácies para o linhito, numa zona de aproximadamente 15 cm, é caractetizada pelo

enriquecimento no teor de matéria orgânica, que lhe confere uma cor cinza clara a

cinza chumbo. Localmente mostra coloração avermelhada intensa, bioturbação, traços

fósseis de ralzes e de Taenidium (Figura 6.21D).

Lamito/arenito com laminação cruzada (LAc) - Lamito e arenito fino com laminação

cruzada, muitas vezes do tipo cavalgante (climbing ripple-cross lamination). Ocorrem

sempre em camadas tabulares com espessura de até 40 cm e com extensão lateral

variando desde uns poucos metros até pouco mais de uma dezena de metros' As

camadas menos extensas lateralmente ocorrem em meio aos arenitos grossos a

conglomeráticos da fâcies ACø, e as mais extensas ocorrem em meio aos arenitos finos

da fácies Amp e aos lamitos da fâcies Llm. Em alguns locais essa fácies desenvolve

estrutura heterolítica, com até 50 cm de espessura' onde é comum a presença de

âcamamento convoluto e estrutura de sobrecarga (Figuras 6.218 e 6.22A,8, e C).

Lamito seixoso maciço (.ú,Sn) - A fácies Z^Sn¿ é constituída por lamito seixoso e

arenito médio a grosso com matriz lamosa, com grânulos e seixos de quartzo e

feldspato caulinizado, além de palhetas de muscovita orientadas isotrópicamente

(Figuras 6.184 e 6.208). Formam camadas lenticularizadas, com acamamento maciço,

de espessura métrica a decimétrica, com extensão métrica configurando formas lobadas,

3)

4)
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Figura 6.20 - Seção panorâmica da Formação Macacu no Barreiro Sant¿

Isabel, Itambi, Ponto 12 (cf. Figura ó.16, perfrl colunar 3). A) Lamito
arenoso maciço, com grânulos e seixos, da fiicies ZSz (cinza), e lamitos
maciços a fracamente laminados dafâcies Llm (cinza escuro), truncados
por depósitos arenosos com geometria de canal e estratificação cruzada
acanalada a laminada de baixo ângulo das facies ACø e ACpb
respectivamente; B) Lamito laminado de cor verde escura, da fácies Llm
(l), sotoposto a lamito maciço da fácies LSn (2), e truncado por
arenitos com geometria de canal das fácieslCø eACpb (3); C) Topo do
lamito maciço com desenvolvimento de paleossolo com fraturas
verticais (vertissolo) preenchidas por arenito. Na parte central do
desenho observa-se falhas sin-sedimentares compondo flanco de canal e
megaclastos de lamito gerados por processo de solapamento. Falhas
normais conjugadas, lístricas, localmente antitéticas, sugerem
tectonismo sin a pós-sedimentar.
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Figura 6.21 - Seção panorâmica da Forrração Macacu, Duque de Caxias, Ponto 25. Associação de facies de canal fluvial entelaçado, mostrando três

pJl,eocanais superpostos (1,2 e 3), cadaum em continuidade lateral poraproximadamente SOm.AeA )Arenitos das fáciesAcaeAcpb(1,2 e 3), com clastos

è megaclastos äe hmito, com até 1,5 m de eixo maior, ca¡reados por arenitos finos e lamitos argilosos das fárcies Amp e Llm (cor civa); B) Lamito/arenito

comistn¡tura hetemlíticq da facies LAc, com acaûiamento de megaôndula refletindo a forma preservada de drmas subaquosas. Esse conjunto é

abrupt¿mente capeado por lamito laminado da fácies LIn- C) Nível da fárcies Amp com intensa bioturbação, mostzndo icnofósseis de Taenidium em

posiçOes diversas - manchas escr¡ras alongadas e circulares. D) Detalhe do Taenidium (ta), destacando meniscos com concavidade voltada para cima.

Pessoacomo escala: 175 cm.



5) muitas vezes amalgamadas e constituindo pacotes com espessuras de até 7 metros. Os

lobos individuais mostram, localmente, granodecrescência para o topo. Estruturas de

sobrecarga ocorrem, localmente, no limite arenito-lamito, na forma de convoluções,

diques clásticos de ejegão e pseudonódulos. Localmente, no topo dos pelitos, ocorrem

fraturas, gretas de ressecamento e gretas profundas, além de marcas de ralzes (Figura

6.19, perfis colunares 2, 4 e 5; Figura 6.20C).

Lamito arenoso maciço (LAm) - Esta fácies é constituída por lamitos maciços com até

20%o de grãos de quartzo, constituindo camadas tabulares com espessura de até 9 metros

e extensão lateral de várias dezenas de metros (Figura 6.19, perfil colunar 6). Apresenta

intensa bioturbação que pode obliterar completamente a sua estrutura primária,

destacando-se traços fósseis de Taenidium e de raízes. Apresenta níveis com concreções

tubulares e esféricas de limonita e, mais raramente, de gibsita, cuja composição foi

confirmada através de difratograma (Anexo l). As concreções esféricas podem ter

pouco mais de 5 cm de diâmeho (Figura 6.18G) e as tubulares podem atingir em torno

de 10 cm de comprimento e pouco mais de I cm de diâmetro. Localmente as

concreções podem sugerir, effoneamente, uma granulação mais grossa para esses

lamitos.

Arenito maciço (,4r1) - Conespondem a arenitos de granulação média a grossa muitas

vezes com matriz lamosa, contendo grânulos de feldspato caulinizado e palhetas de

muscovita milimétricas a centimétricas. As palhetas de muscovita orientam-se

isotropicamente. Mostra estrutura maciça. Ocorre em meio aos lamitos laminados a

maciços da fÍrcies LIm e intercalados com os lamitos arenosos da fâcies LAm, na forma

de camadas lenticulares, com base não erosiva, e com gspessura máxima de

aproximadamente 80 cm. Essas lentes se estendem lateralmente por poucas dezenas de

metros.

Arenito com estrutura maciça a plano paralela (Amp) - Arenito de granulagão fina, com

grãos de feldspato caulinizados e palhetas de muscovita milimétricas. Apresentam

estrutura maciça a eshatificação plano-paralela incipiente. Constituem camadas

6)

7)

7)



tabulares com até 70 cm de espessura, que se estendem lateralmente por várias dezenas

de metros. Ocorrem recobrindo as fácies ACø, ACpb e Lltn. Os sedimentos dessa

fácies são invariavelmente cobertos por lamitos da fácies Llm. Eles podem apresentar

bioturbação intensa (Figura 6.2 1 C).

8) Arenito com estratificação plano-paralela (Ap) - Arenifo grosso com grânulos, seixos e

calhaus esporádicos de quaftzo, com estratificação plano-paralela (Figura 6.22D).

Ocorrem em associação com os conglomerados da fâcies Cmp ou, mais raramente,

intercalados com os lamitos seixosos da fácies LSm. A presença de feldspato é, em

geral, rara no primeiro caso e comum no segundo. Nos depósitos de leques proximais

da borda sudeste (Ponto 7; perfil colunar 1, da Figura 6.19), onde ocorrem em

associagão com conglomerados polimíticos da fácies Cm, eLes possuem grande

quantidade de litoclastos, em especial de rochas alcalinas (Figuras 6.238 e C).

Constituem camadas com pouco mais de I metro de espessura.

9) Arenito/conglomerado com estratificação plano-paralela e laminação cruzada de baixo

ângslo (ACph) - A fárcies ACpb I constituída por arenito de granulação média a grossa,

com grânulos e seixos de quartzo e feldspato (muitas vezes caulinizado), constituindo

nlveis conglomeráticos. Apresenta estratificação plano-paralela e estratificação cruzada

de baixo ângulo. Essa fácies ocorre principalmente na porção superior dos depósitos de

canais e, mais raramente, na base (Figuras 6.18F e 6.20C), alcançando até lm de

espessura.

10) Arenito/conglomerado com estrati{icação cruzada acanalada (ACa) - A fâcies ACa ê

constituída por arenitos de granulação média a grossa e é, em geral, conglomerática na

base, com grânulos e seixos centiméhicos de quartzo, e intraclastos subarredondados a

arredondados de lamito da fácies Llm (Figons 6.18D e E, e 6'22A). Esses clastos, por

vezes com até I metro de eixo maior (matacões), podem constituir verdadeiras brechas

na base dos canais. Mais raramente podem ocorrer litoclastos arredondados de rocha

alcalina afanltica (fonolito/traquito), como no Ponto 25. As estruturas dessa fácies são

as estratificações cruzadas acanaladas de pequeno a médio porte e, localmente, ela



Figura 6.22 - A)passagem brusca dos arenitos feldspáticos das fácies ACø,para os lamitos d_a fácies Llm. B) Detalhe

deisa passagem que se caracteriza, localmente, por uma estrutura heterolítica (he),da ffucies LAc, com níveis argilosos

convoiucioñadosjco). C) Megaclasto de arenitos finos e lamitos interestratificados, com laminação cruz.ada cavalgante

(climbing ripple-cross iamiiation), da fácies LAc, em base de canal. Duque de Caxias, Saracuruna, Ponto 25.

D) Conglomerado quartzoso, da fácies Cmp,em meio a

arenito quartzoso grosso com níveis conglomeráticos,
da fácies ,4p, sobreposto aos sedimentos da Formação

Macacu. Os blocos de quartzo no nivel de conglome-
rado quartzoso chegam a ter 30 cm de eixo maior. E)

Idem a D, com indicação de paleocorrente a partir da

imbricação de seixos. Os seixos achatados tem face

voltada para o observador (ENE) e imbricação no

sentido do Maciço de Itaúna (WSW), visível ao fundo.

Ponto 15, Barreiro Colonial, Itambi. F) Detalhe do

contato basat de arenito grosso da fácies Ap, eviden-
ciando sua estratifìcação plano-paralela. Ponto 4,

Barreiro Portuense, Distrito de Porto das Caixas.
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Figr¡¡a 623 - A) Seção panorâgica de afloramento na borda zudeste da bacia @onto 7) mostrando depósitos de leques úmidos proximais (fáæiæ Ap),

*6,pport* poi¿.gäritir de flr¡xo de detritos da fácies C¡n. As fácies sedimenta¡es estão identificadas no afloramento. Os depositos da!âciæ1| exibem

ændêircia geral de 
'afinamento 

para o torpo, localmente com inærcalações sílticas/argilosas (frcies Ltm) com gretas e fitoturbação (cf. Figrra 6.16, perfil

colunar ll. B) Conelomera¿os'potimitiðos, ø fírciæ Cmp,ooorrem intercalados oom os a¡enitos d4fárciæ Ap, ambos-com.estratificåção plano'paralela .

Gcongtõmeíøeãäós ¿a øciC Crn sâo, tainbem, polimfticos, com clastos de quqt4tgry{,se, alcalinas e calcedônia Local¡nente possuem matnz areno-

argilo;constituido paraconglomerados. O conjunio é cortado por falhas de direÉo NW-SE e mergulho intermediário a alto, com rejeito de componente

noîmal predominanæ, *- f,-"árn"l componenie direcional su¡¡èrida pelo rejeito distinro de camadas com mesma atiû¡de; C) Paraconglomerado da ñcies

Cat sobre a¡enito com níveis conglomeråticos, da frcies r{p. D¡ OeUne de paraconglomerado polimítico da ñcies Crr. Pessoa como escala = 185 cm-



desenvolve acamamento de megaôndula (Figuras 6.218 e 6.221t). Laminação cruzada é

geralmente encontrada no topo dessa fácies. A espessura máxima das camadas dessa

unidade é de 2,5 metros.

11) Conglomerado maciço (Cm) - A fárcies Cm é constituída por paraconglomerados,

macigos e mal selecionados. Esses conglomerados são polimíticos, com clastos

subarredondados de quartzo, gnaisse, traquito, fonolito, calcedônia e, mais raramente

lamito, com até 70 cm de eixo maior. Eles oconem junto ao limite SE da bacia (Ponto

T,Figra 6.231t). Essa fácies pode ter até 5 metros de espessura.

12) Conglomerado com acamamento maciço e estratificação plano-paralela (Cmp) - A

fâcies Cmp é constituída por ortoconglomerados, com acamamento maciço e

eskatificação plano-paralela. Localmente observa-se incipiente acamamento

gradacional e imbricação de seixos. Os seixos e blocos, podem ser tanto exclusivamente

de quartzo e bem arredondados, com até 30cm de eixo maior (Figuras 6.22D e E), como

podem ser mal selecionados e polimíticos. No primeiro caso, eles osoffem tanto na base

dos pacotes, como nas suas porções medianas, e podem ter até lm de espessura. No

segundo caso eles ocolrem nas porções proximais da borda sudeste da bacia e

apresentam clastos subangulosos a subanedondados (Figura 6'23B)'

6.2.3. Associações de Fácies Sedimentares da Formação Macacu

As doze fácies sedimentares descritas acima estão geneticamente relacionadas a três

associações de fácies:

Associação A ) lacustre;

Associação B ) de lobos de fluxo de detritos/lama e fluxo em lençol;

Associação C ) de canal fluvial entrelaçado, com afogamentos episódicos;

Associagão D ) de canal fluvial entrelaçado.



A associação D, apesar de hatada nesse capltulo, não é considerada como

pertencente à Formação Macacu por apresentar litotipos e estilo deposicional distintos,

além de ser sobreposta aos depósitos Macacu (Figura 6.19). Bssa associação, como será

mostrado no ítem 6.2.10, representa uma unidade litoestratigráfica distinta, denominada

Conglomerado ltambi.

Essas associações de fácies sedimentares são sintetizadas na Tabela 6.4 e

apresentadas em perfìs colunares na Figura 6.16.

Tabela 6.4 - Principais ca¡acterfsticas dâs associações de fácies reconhecidas na Formação Macacu
(associações A, B e C) e no Conglomerado Itambi (associação D).

Linhito e lamitos laminados a maciços, de cor
verde, com geometria tabular e restos vegetais.
Presença de arenitos argilosos maciços e lamitos
arenosos a seixosos macicos. lenticulares

LSm, Llm, Ap,
Cm, Cmp

Lamitos seixosos e arenitos lamosos maciços,
constituindo depósitos com geometria lobada, com
intercalagões localizadas de lamitos laminados e de
arenitos grossos com nlveis conglomeráticos e

estrâtificação plano-paralela. Localmente ooorrem
ortoconglomerados, com eshatificação plano
paralela. Os lamitos laminados podem conter
restos vegetais. Nas porções proximais ocorrem
paraconglomerados e conglomerados polimlticos

Leques aluviais secos e
úmidos

grossos lelospaucos/caullmcos e com-
glomerados, localmente de arcabouço fechado,
com geometria de canal. Esses depósitos possuem
granodecrescência ascendente, com laminação
cruzada, indicando fluxo menos canalizado para o
topo. São, em geral, capeados por arenitos finos e

lamitos, maciços a pobremente laminados, em
contato brusco. Foram identificados biotubação e

traços fósseis de Taenidium ros lrmitos laminados

Fluvial entrelaçado com
afogamentos episódicos

Llm, LAc, LAm
Amp, Ap, ACpb,

ACa,

Arenitos grossos e oonglomerados quartzosos com
estratificação plano paralela e imbricação de
clastos



6.2.3.1. Associação de Fácies A - Lacushe

Constitui o nível mais inferior da porção aflorante da Formagão Macacu e é

constituída pelas fácies LIl, Llm e Am, que formam, no seu conjunto, camadas tabulares

com até 6 metros de espessura (Figura 6.19, perfil colunar 9). Seu contato basal não foi

observado e seu contato superior se faz tanto com os lamitos seixosos e arenitos lamosos

maciços, das fácies LSm e Am, como com os arenitos feldspáticos da fácies ACø. Os

lamitos laminados a maciços, de cor verde, constituem cerca de 70% do volume total de

sedimentos dessa associação, Depósitos semelhantes, da Formação Tremembé, na Bacia de

Taubaté, foram interpretados como uma fácies de borda do lago (Riccomini 1989,

Riccomini et al. 1996) ou fases de maior aporte de sedimentos ao lago (Riccomini et al.

1e87).

No linlito oconem fragmentos vegetais fósseis, e seu conteúdo polínico foi datado

como eocênico a oligocênico (Lima et al. 1996). Essa associação de fácies indica deposição

por suspensão em água estagnada, e a presença do linhito indica que localmente tinha-se

vegetação abundante, propiciando seu acrlmulo. Sua extensão lateral pode ser inferida, a

partir da correlação dos depósitos, por aproximadamente 7 km, entre os Pontos I e 17,

(Figura 6.17 e Figura 6.19, perfis colunares 2 e 9), tendo em vista a ocorrência nesses dois

locais de dois nlveis de linhito, em meio ao argilito laminado. Em ambos os locais o nivel

basal possui 50 a 60 cm de espessura, e o nlvel superior possui em tomo de 10 cm de

espessura. Esse arranjo sugere uma deposição coetânea e recorrente das camadas de linhito,

em um ambiente lacustre perene. Níveis de lamitos laminados com restos vegetais, com

espessura decimékica e intercalados a lobos de fluxos de detritos (Figura 6.19, perfil

colunar 2), sugerem deposição em áreas alagadas interlobos.

As camadas lenticulares e com espessura decimétrica de arenitos maciços da fácies

Am, em geral com matriz lamosa, indicam o aporte abrupto de material no lago, gerados

tanto por fluxos tabulares não confinados, em inundações, no caso dos que não possuem

matriz argilosa, ou por fluxo de dehitos, no caso dos arenitos maciços com matriz argilosa

(Bentham et al. 1993, Boogs 1995). A recorrência desses níveis indica a existência de fan

deltas laustres pouco desenvolvidos.



6.2.3.2. Associação de Fácies B - Leque Aluvial com Lobos de Fluxo de Detritos/Corridas

de Lama e de Fluxo em Lençol

A Associação de Fácies B é constituída dominantemente pela fácies LSm e,

subordinadamente, pelas fâcies Cm, Ap, Cmp e Lhn. Ela tem geometria tabular a lenticular

e chega a ter 7 ,5 metros de espessura máxima.

A composição mal selecionada da maior parte desses depósitos, representados pelas

fâcies LSm e Cm, e a predominância de acamamento maciço (Figuras 6.23C e D), indicam

uma origem a partir de fluxos gravitacionais, relacionados a fluxos de detritos/corridas de

lama, em "leques secos" (Nilsen 1982, Leeder 1992) ou dominados por "fluxos de

sedimentos por gravidade" (Blair & McPherson 1994a), ors ainda, de "fluxos de gravidade"

(Reading 1996). A organização em lobos indica superposição de pulsos de sedimentação. A

ausência de gradação granulométrica na grande maioria dos lobos indica que eles se

originaram de fluxos com viscosidade média (Neton ef al. 1994).

Arenitos feldspáticos, com granulometria grossa, com nlveis conglomeráticos e com

estratifrcação plano-paralela (0âcies Ap), ocorrem localmente em meio aos sedimentos não

estruturados e são interpretados como gerados em leques úmidos (Nilsen 1982, Leeder

1992) ol dominados por "fluxos de fluldos por gravidade", em caráter não confinado,

constituindo lençóis de areia (Blair & McPherson 1994a). Localmente, junto à borda

sudeste da bacia (Ponto 7, perfil colunar 1), esses arenitos contém uma grande quantidade

de litoclastos, dominantemente de composição alcalina, podendo constituir

ortoconglomerados da fácies Cmp (Figuras 6.238 e C). Esse conjunto de arenitos e

conglomerados com estratificação plano-paralela compreendem menos de 20% dos

depósitos da Associação B, indicando, também, que os leques aluviais da Formação

Macacu desenvolveram-se essencialmente em condições secas,

A presença de níveis de lamito com evidências de exposição subaérea, como clastos

angulosos (rip-up clasts) e curvados (curled flakes), indica o desenvolvimento de

paleossolos imahros, relacionados a sedimentação intermitente (Nilsen 1982, Reading

1996).

A ocorrência de camadas convolucionadas, indica a existência de ajustamentos

hidroplásticos locais (Figura 6.19, perfrl colunar 2), relacionados com sedimentação rápida



(Nilsen 1982). Localmente, a ocorrência nesses níveis de estruturas deformacionais

formadas por liquefação e fluidização, com grande persistência lateral, indica que eles

podem ser induzidos por tectonismo sin-sedimentar (Seilacher 1984). Por outro lado, a

recorrência de estruturas de ressecação, inclusive gretas profundas (Figura 6.16, perfil

colunar 2), localmente com traços fósseis de raízes, indica sucessivas fases de exposição,

acompanhadas de litificação parcial. A altemância desses dois processos indica

sedimentação espasmódica.

A ocorência rara de laminaç ão cruzada incipiente em arenitos da fácies Ap, pode

indicar tanto a migração de pequenas formas de fundo por fluxos efêmeros, em regime de

fluxo inferior (McKee 1965, Joppling & Walker 1968), como antidunas geradas em regime

de fluxo superior, como sugerido por Blair & McPherson (1994a). Tendo em vista a

associação desta fácies com os depósitos de leques aluviais, caracterizados pelo regime de

fluxo superior e pelo não confinamento (Blair & McPherson 1994a), a última hipótese é a

mais provável.

Em vários locais essa associação ocorre intercalada ou sobre os depósitos lacustres

da Associação A, sendo representada tanto pela fâcies Am, que parece representar fluxos de

dehitos avançando sobre o lago, constituindo fan deltas, como pela fácies LSm, jâ

colmatando o lago. Mais raramente, os lamitos seixosos da fácies LSm aparecem cobrindo

os depósitos da Associação C, como pode ser observado em Itambi, no Ponto 15, e em

Pofto das Caixas, no Ponto 4 (Figura 6.19, perfts colunares 4 e 5). Porém, em ambos os

casos não foi possível determinar as relações verticais e horizontais entre os depósitos das

duas associações.

Os parâmetros utilizados para diferenciar os depósitos de leques úmidos, gerados

por fluxos em lençol (sheetflood), daqueles depósitos relativos à planície aluvial

entrelaçada, foram o caráter eminentemente confinado, e a abundância de estratificações

cruzadas acanaladas desses últimos, feições ausentes dos depósitos de leques aluviais como

sugerido por Blair & McPherson (1994a). Esses autores apontam que a declividade alta

dos depósitos de leques, proporciona um regime hidráulico particular, distinto dos rios, que

condiciona fluxos de regime superior, responsáveis pela geração de estratificação plano-

paralela ou de antidunas.



Na borda sul da bacia, depósitos dessa associação podem ocorrer assentados

diretamente sobre o embasamento, na forma de lamitos maciços seixosos (Figura 6.19,

perfil colunar 2).

6.2.3.3. Associação de Fácies C - Canal Fluvial Entrelaçado com Afogamentos Episódicos

A Associação de Fácies C inclui predominantemente os arenitos grossos, com níveis

conglomeráticos , das fâcies ACpb e ACa, e os conglomerados da fácies Cmp. Organizarn-

se em ciclos granodecrescentes, com as fâcies Amp, Llm e Lsc.

Os depósitos das fácies ACpb e, principalmente, lCø possuem geometria de canal

com base côncava, sempre erosiva, escavando até 3 metros nas unidades sotopostas,

erodindo diferentes ciclos granodecrescentes (Figura 6.19, perfis colunares l, 3, 4, 5 e l2).

Algumas vezes os lamitos sotopostos são totalmente erodidos e dão lugar a conglomerados

e brechas, com clastos intraformacionais de lamitos da fitcies Llm, de dimensão até métrica

(Figura 6.19, perfis colunares 3 e 12, Figuras 623Ae A'). Essas brechas e conglomerados

podem ser interpretados como base de canal e representam os litotipos intraformacionais

que comumente ocorrem nas îâcies ACa e ACpb.

Os canais apresentam base plana ou côncava com bordas suaves. Mais raramente

eles apresentam uma incisão mais profunda e concentrada, com bordas de inclinação

acenh¡ada (Figuras 6.23A e A'). Essas bordas de canal mais inclinadas estão associadas à

presença de niveis de lamito mais endurecido (Browne & Plint 199Ð. É comum a

associação desse tipo de borda com a presença de megaintraclastos de lamito, gerados por

solapamento de canal (Figuras 6.23A e A'). A profundidade dos canais pode ser inferida

pelo espaçamento entre as superficies de erosão que marcam as bases de canais sucessivos

(Browne & Plint 1994), as quais não ultrapassam 3 metros. A espessura dos sefs de

eshatificação crtzada acanalada, tipicamente de pequeno a médio porte, não ultrapassando

1 metro, e organizadas em cosets formando camadas lateralmente extensas por, pelo menos,

mais de uma cento e vinte metros (Figura 6.23), indicam canais rasos e muito amplos, com

alta razdo largura profundidade. Essa relagão largura/profundidade, com certeza maior que



40, é, tlpica de canais dominados por carga de tração (bed load) e, provavelmente, de rios

entrelaçados (Schumm 1968).

Os arenitos com estratificação cruzada acanalada das fácies ACa e ACpb'

representam a migração de dunas subaquosas em canais (Walker & Cant 1984, Miall 1981).

A freqtiência dessas flicies indica que o fluxo confinado era bem desenvolvido.

Os arenitos finos e lamitos laminados a maciços das fâcies Amp e Lhn, e os arenitos

grossos com niveis conglomeráticos das fâcies ACpb, ACø, formam ciclos que apesar de

indicarem uma tendência geral granodecrescente ascendente, não mostram transigão

granuloméhica, nem adelgaçamento ascendente das camadas mais grossas para as mais

finas. Pelo contrário, as fácies de sedimentos mais grossos são bruscamente sobrepostos

pelas fácies mais finas, em contato brusco, porém não erosivo. Em diversos locais esses

lamitos estendem-se por centenas de metros e assentam-se sobre a topografia ondulada

(acamamento de megaôndula) de dunas de canal, preservando-as (Figura 6.19, perfis

colunares 3,5 e 12; Figuras 6.218). Raramente, como no Ponto 25, essa passagem se faz de

forma "transicional", em poucos decímetros, constituindo estruturas heterolíticas

caracterizadas por ritmitos arenito-lamito, onde também podem ser identificadas pequenas

formas de leito (dunas) arenosas, capeadas por argila (Figuras 6.22A e B). A preservação

dessas morfologias por suspensão, indica a migração de ondas sob baixlssima energia

(Reineck & Singh 1980).

Estas cracterísticas indicam muito mais episódios de rápido afogamento da planície

aluvial entrelaçada, formando extensas áreas alagadas, do que períodos de migração

autocíclica do canal sobre uma planície de inundação. O acúmulo de pacotes méhicos de

lamito, por suspensão, e o retrabalhamento por organismos, indicam que essas áreas

permaneceram longe da ação erosiva dos canais, por períodos relativamente longos.

Estruturas de liquefação corroboram a presença de sedimentos saturados em água. Por

outro lado, a exposição subaérea, dessas áreas é indicada pela presença, local, de clastos de

argilas anguloso s (rip-up clasts) e curvados (curled flakes), gretas de contraçäo e fraturas

verticais, interpretadas como vertissolos. Essas estruturas são consideradas indicadoras da

atuação de processos pedogenéticos sob marcante sazonalidade (Millot 1970' Marriot &

Wright 1993). A retomada dessas áreas pelo canal é evidenciada pela erosão dos depósitos

argilosos, com a formação de intraclastos mais ou menos angulosos, indicando diferentes



graus de pedogenização. Localmente, a resistência dos lamitos aos processos erosivos,

indicada pela sua preservação lateral por dezenas de metros, sugere uma litificagão

pedogenética mais acentuada, dando origem a canais com flancos mais lngremes (Figura

6.214). O aporte esporádico de areia para dentro das áreas alagadas é indicado pela

presença de nlveis de arenitos com laminação plana e cruzada cavalgante. Localmente, os

arenitos dessa fácies ultrapassam os limites dos canais propriamente ditos e cobrem áreas

maiores da planície fluvial entrelaçada (Pontos 4,12,24 e 25), parecendo representar fluxos

efêmeros, não canalizados, em meio aos afogamentos esporádicos da planície fluvial

entrelaçada.

Por vezes os lamitos podem conter até cerca de 20% de areia (fâcies LAm) e

constituir pacotes com até 9 metros de espessura, com intensa bioturbação. Essa

bioturbação está associada, principalmente à presença de Taenidium, indicando a

persistência de uma área alagada. Esses lamitos são intercalados com camadas tabulares e

lenticulares de arenitos maciços da fácies Am, com espessura de até I metro e com base

não erosiva, e com depósitos de canais das fâcies ACa e ACpb, pouco espessos e com base

erosiva. Esse conjunto foi interpretado como uma área de inundação com aporte de corridas

de lama, constituindo fan deltas, onde os arenitos estariam associados a fluxos não

confinados (fâcies Am) (Bentham et al. L993), ou a canais pouco desenvolvidos (fácies

ACa e ACpb), em um contexto distal (Zarza et al. 1993). A identificação, em algumas

camadas argilosas desse pacote, de uma coloração vermelha mais intensa que em camadas

superpostas e sotopostas, conjugada com a presenga de concreções tubulares e esféricas de

gibsita (perfìl colunar 6, da Figura 6.16), indicam a atuação de processos pedogenéticos de

laterização. A presença da gibsita indica um perlodo de intenso intemperismo qulmico em

solos bem drenados e em ecossistemas de grande biomassa e estabilidade, como as florestas

tropicais, por perlodos longos, de cerca de 50000 anos (Retallack 1990).

Essa associagão de fácies é atribuída a canais entrelaçados, com base em:

a) freqäente presença de estratificação cruzada acanalada, de pequeno a médio porte,

indicando a migração de dunas de cristas sinuosas em canais rasos, em associação

com estratificação plano-paralela e eshatificagão cruzada planar,



b) a acresção lateral limitada, concomitante com acresção frontal e vertical exibida

pelos sedimentos dessa associação de fácies, caracterizando corpos arenosos

múltiplos (multistorey/muhilateral sheet sandstones), no sentido de Reading

(1996),

c) o padrâo unimodal de paleocorrentes,

d) a relação largura,/profundidade dos canais acima de 40.

6.2.3.4 Associação de Fácies D - Canal Fluvial Entrelaçado

Os conglomerados da fácies Cmp ocorrem, nessa associação de fácies, nas porções

distais da bacia, posicionando-se nos níveis topográficos mais altos, como em Itambi

(Ponto 15) e em Porto das caixas (Ponto 4). Eles se associam sempre aos arenitos grossos

da fácies lp, ocorrendo tanto na base como intercalados com eles, truncando os depósitos

sotopostos (Figura 6.19, perfis colunares 4 e 5). Esses conglomerados são quartzosos, no

sentido de Boogs (1992), com seixos, calhaus e blocos de q\artzo, de até 30 cm de eixo

maior e bem arredondados. A eshatificação plano-paralela sugere condições de alta energia

e deposição por fluxos em lençol (sheet flow), geralmente ahibuídos a baras longitudinais

em domínios proximais de rios enhelaçados e planlcies aluviais (Rust & Koster 1984),

simil¿r à associação C. Por vezes esses depósitos são claramente erosivos, contendo clastos

até deciméhicos da unidade sotoposta, como pode ser observado em Itambi (Ponto 15). Em

Porto das Caixas essa fácies parece colmatar um paleovale escavado por cerca de 5 metros

na Formação Macacu (Figura 6.19, perfil colunar 5).

Os conglomerados quartzosos da fácies Cmp apresentam, localmente, imbricação de

seixos, como no Ponto 15. Apesar de não terem sido tomadas medidas sistemáticas, a

imbricação é nitidamente voltada para WSW, como pode ser visto nas Figuras 6.22D e F'

Na associação de Fácies D, os conglomerados das fércies Cmp se restringem a

ocorrências esporádicas no interior da bacia (Pontos 4 e 15). Esses conglomerados ocorrem



sempre no topo do pacote, truncando as camadas sotopostas pertencentes à Formação

Macacu (perfis colunares 4 e 5, Figura 6.19).

6.2.4. Ocorrência do Icnofóssil Taenídíum

Foram identificados traços fósseis endicniais preenchidos, de forma cilíndrica e

alongada, com seção transversal circular a aproximadamente elíptica. Seu comprimento

médio é de 5 cm e seu diâmeho médio de aproximadamente I cm. Os maiores chegam a ter

quase 2 cm de diâmetro e 12 cm de comprimento (Figura 6.21D). Os traços são retilíneos a

suavemente encurvados e se posicionam na camada, tanto na vertical como com inclinações

mais próximas da horizontal. São características as estrutuas anelares, suavemente

côncavas, denominadas "meniscos" (Squires & Advocate 1984) quando observados em

perfil longitudinal (Figura 6.21D), que são determinantes para a sua classificação no

icnogênero Taenidium (Heer 1877, apud Sq:oires & Advocate 1984). Os meniscos, refletem

a altemância de material digerido e selecionado pelo animal que construiu o tubo, com

material da rocha hospedeira. Nesse sentido o preenchimento do tubo é considerado "ativo"

(Squires & Advocate l9B4,Smith et al. 1993).

Os traços fósseis ocorrem nas porções superiores dos nlveis argilosos da fâcies Llm

e LAm, bem como nos nlveis de areia fina da fâcies Amp (Figura 6.19, perfis colunares 6, 7

e l2), sempre associados aos eventos de inundação. Eles são particularmente abundantes

nas porções mais distais da planície aluvial, nas proximidades de Magé (Pontos 26 e 27,

perfis colunares 6 e7 da Figura 6.19). Nesses locais com grande concentração eles se

entrecruzam e podem gerar bioturbação intensa (Figura 6,23C). Sua ocorrência nos nlveis

arenosos da fâcies ACpb é rara (Figura 6.19, perfil colunar 12).

Esse tipo de icnofóssil não é um bom indicador de ambiente ou mesmo de idade,

tendo em vista que eles são comuns em depósitos cenozóicos de diferentes épocas, em

vários lugares do mundo, podendo ocorrer tanto em ambientes flúviolacustres como em

planícies de maré (Squires & Advocate 1984, Smith et a/, 1993, Rossetti 2000).

Ainda nesse sentido, não se sabe a identidade do animal que dá origem a esse tipo

de escavação, porém há consenso em que eles são gerados sempre em ambientes



subaquosos rasos. Para Squires & Advocate (1984) eles podem ter sido gerados por

oligoquetos aquáticos, que vivem nas partes mais rasas dos lagos. Segundo Smith et al.

(1993), esses traços podem ter sido construídos por artrópodes, em lagos episódicos, logo

após a fase de inundação principal.

6.2.5. Formação Mâcacu em Sub-superflcie - Perfis de Sondagens de Poços Artesianos

Profundos

Dos 15 perfis de poços artesianos profundos analisados, todos no Municipio

de ltaboraí, apenas 6 apresentam descrições mais detalhadas das rochas perfuradas.

Coincidentemente, esses 6 poços atravessaram apenas sedimentos da Formação Macacu,

não chegando a atingir o embasamento. Desses 6, 5 estão localizados em Manilha e I em

Itambi (Figura 6.14). Dentre os demais poços, apenas I cortou sedimentos da Formação

Macacu (Poço 8, Figura 6.14), antes de atingir o embasamento aos 40 metros de

profundidade; entretanto, nem os sedimentos, nem o embasamento foram descritos. Os

demais atravessaram solo ou aluviões, antes de atingir o embasamento.

Os 6 poços melhor descritos tiveram seus perfis sintetizados na Figura 6.24. Esses

pogos referem-se a 1 perfurado pela HIDROGESP em Itambi þoço 1),4 perfurados pela

GEOPLAN em Manilha (poços 2 a 5), e I perfurado pela INX - HIDROGEOLOGIA,

também em Manilha, junto ao Rio da Aldeia e da 8R101 (poço 6).

A descrição de campo dos perfis dos poços é heterogênea, mesmo dentro de uma

mesma firma (GEOPLAN), por vezes dando maior importância a aspectos distintos enhe

um poço e outro. Nesse sentido procurou-se homogeneizar os parâmehos de descrição,

segundo os exemplos abaixo:

1) Referem-se a um nível arenoso como "bem selecionado", em um poço, e "limpo", ou

seja sem silte e argila (bem selecionado) em outro. Nesse caso especlfico, as

características texturais foram padronizadas para "bem selecionado";
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2)

J)

Em alguns perfis são descritos níveis "lateríticos", sempre nas porções mais rasas, e em

outros, sedimentos "avermelhados". Nesse caso foi mantido o tetmo laterização, para os

primeiros, e utilizado o termo oxidação para os segundos.

Os nlveis não descritos como "lateríticos" ou "avermelhados" são invariavelmente

descritos como de cor esverdeada, cinza esverdeada, ou ainda "com glauconita", no

caso dos argilosos, e de cor cinza esbranquiçada ou verde clara, os arenosos. Como

essas categorias são persistentes e indicam a predominância dos minerais de argila do

grupo das esmectitas, são apresentadas apenas as exceções a esse padrão, ou seja os

nlveis mais oxidados;

Para alguns nlveis argilosos são descritas "raras intercalações de arenito", sem definir o

número delas, o intervalo de profundidade, ou sua espessura. Nesses casos foram

representadas 2 a 3 intercalações, em posições aleatórias, com espessura de no máximo

I metro. Essa situação é encontrada nos seguintes poços:

Poço 5 à entre as profundidades de 86 e 100 mehos,

Poço 4 ) entre as profundidades de 88 e 100 metros,

Poço 6 à entre as profi;ndidades de 64 e 80 metros.

A indicação de "cimento carbonático" foi mantida de acordo com as descrições de

campo, porém a categoria "carbonato" foi introduzida para os nlveis originalmente

descritos como tendo apresentado "forte reação ao HCl" e "reação ao HCl"' Os níveis

com "fraca reação ao HCl" não foram representados, tendo em vista a "margem de

erro" muito maior que essa classificação representa, numa descrição de campo, quando

comparada com as outras duas.

4)

s)
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6.2.5. 1. Interpretação

Os perfis dos poços artesianos profundos mostram uma altemância de níveis

arenosos e lamosos. A espessura dos diferentes niveis não é homogênea, com intervalos por

vezes bastante espessos, de predominância de um ou de outro, por exemplo:

a) Espessos pacotes arenosos podem ser vistos nos seguintes intervalos:

poço 1 à 12-25 m,57-105 m ;

poço 2 ) 0-18 m,33-41 m,62-74m;

poço 3 ) 15-30 m, 45-65 m,11-87 m;

poço 4 ) 45-52m;

poço 5 à 7-15 m, 18-45 m.

b) Espessos pacotes com predominância de níveis lamosos podem ser vistos nos intervalos:

poço 1 ) 4-12m,35-45 m, 50-56 m;

poço 2 ) 42-62 m,73-80 m, 84-92 m;

poço 3 ) 6-15 m,3l-45 m,67-76 m, 87-96 m;

poço 4 à 15-45 m, 6I-75 m,78-85 m, 88-100 m;

poço 5 ) 30-42 m,50-56 m, 87-100 m;

poço 6à 44-92,5 m.

Se forem tomados como parâmetro os depósitos da Fotmação Macacu expostos

(Figura 6.19), onde os canais fluviais geram depósitos de no mlnimo 2 metros e no máximo

3 metros de espessura, pode-se supor que os níveis arenosos com espessura acima de 2

metros representem depósitos de canal das fácies ACpb e ACø, ou mesmo os depósitos de

leques gerados por fluxo em lençol, das fácies Ap e Cmp. Nesse sentido, os ainda mais

espessos poderiam representar o empilhamento de depósitos de diversos canais (multislorey

sandbodies), como foi identificado em campo na ârea de Saracuruna (Ponto 25). Por outro
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lado, pode-se considerar que os níveis lamosos com até 3 metros de espessura possam

representar depósitos de preenchimento de canais que sofreram avulsão. Os níveis argilosos

mais espessos que 3 mehos devem ser correlacionados com depósitos lacustres, sejam

perenes ou efêmeros, gerados pelos afogamentos esporádicos da planície fluvial

entrelaçada. A presença de nlveis pouco espessos (com menos de 2 metros) de arenito,

dentro dos lamitos, e de restos vegetais, indicam que podem estar presentes as fâcies Llm,

LII e Am. Os níveis com depósitos incluídos na categoria Ls (lamito seixoso) (Figara 6.24),

que são descritos como argilosos com grãos e grânulos de quartzo, poderiam representar

lobos de fluxos de dehitos e corridas de lama.

Chama atenção nos perfis a indicação de níveis com carbonatos (os lamosos), ou

com "cimento carbonático" (no caso dos arenosos), identificados em campo pela reagão

com o HCl, uma vez que eles näo foram identificados em superficie. Como não há

descrições adicionais desse material, não é possível saber se o carbonato está relacionado

com processos primários ou secundários. Em especial, no caso dos lamitos, nas demais

bacias do RCSB eles são comumente secundários, uma vez que calcretres são comuns nos

lamitos da Formação Resende (Riccomini 1989, Riccomini et al. 1996) e da Bacia de São

José do Itaboraí (Tibana et al. 1984, Riccomini et al. 1987, Sant'Anna 1999).

A análise dos perfis de sondagens para poços artesianos profundos indica que as

associações de fácies sedimentares dos depósitos da Formação Macacu, identificados em

superficie, podem ser extrapoladas, em caráter preliminar, para sub-superficie, na região de

Manilha e Itambi, até pelo menos 110 metros de proflrndidade.

6.2.6. Paleogeografia

6.2.6.1. Distribuição Geográfica das Associações de Fácies

As associações de fácies sedimentares mostram um nltido padrão de distribuição na

Bacia do Macacu e nas áreas de ocorrência isoladas da Formação Macacu (Figura 6.18):

- A associação A, lacustre, ocoffe comumente na base do pacote aflorante, como pode ser

observado em Itaboraí, Porto das Caixas, Manilha e Itambi, junto à borda sudeste e na
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porção central da bacia. A ocorrência de dois níveis de linhito em meio aos argilitos

laminados dessa associação, um mais espesso na base e outro mais fino no topo (Pontos

1 e 18; perfis colunares 2 e 9, da Figura 6.19), pemite que se assuma que esses

depósitos são contínuos por pelo menos 8 km, junto à borda sudeste da bacia' Se

considerarmos que os níveis de argilito laminado que ocoffem em Itambi (Ponto 12;

perfil colunar 3, da Figura 6.19) e em Porto das Caixas (Ponto 4; perfìl colunar 5, da

Figura 6.19) estão em continuidade com os da borda sudeste que contêm os nlveis de

linhito, teremos um paleolago de aproximadamente 40 km2, se estendendo da borda

sudeste até a porção central da Bacia do Macacu.

A associagão B, de leques aluviais, representados predominantemente por lobos de

camadas de detritos/corridas de lama e, subordinadamente por depósitos de fluxo em

lençol (sheet flood), é mais expressiva junto à borda sudeste da bacia. Nos Pontos I e 7

essa associação chega a constituir 90o/o e 100% do pacote sedimentar aflorante (Figura

6.19, perfis colunares I e 2). Os depósitos proximais dessa associação, com blocos e

matacões de natnreza diversificada, constituindo ortoconglomerados e

paraconglomerados polimíticos, ocolrem exclusivamente no Ponto 6, na borda sudeste

da bacia. A associação B tem ocorrência restrita na Ilha do Govemador. Essa

associação está ausente da borda NW da bacia, tanto da região de Magé da área de

Duque de Caxias. Nesse último local foram identificados unicamente depósitos da

associação C, enquanto que em Magé estão presentes apeîas fan deltas, ticos em

icnofósseis indicativos de ambientes alagados em um contexto distal.

A Associação de Fácies C, de canal fluvial entrelaçado, ocorre em quase íada a bacia,

estando ausente apenas da borda sudeste. Na borda noroeste da bacia, na iiLrea de

oconência isolada dos sedimentos da Formação Macacu, em Duque de Caxias (Ponto

25, perfil colunar 12, da Figura 6.19), ela foi a única associação identificada' Nessa área

há um maior volume relativo de lamitos argilosos e arenitos finos das fâcies Llm e

Amp, quando comparado com as outras áreas, evidenciando uma maior recorrência dos

afogamentos da planície fluvial entrelaçada e, também uma melhor preservação dos

depósitos gerados por elas. Situação semelhante pode ser vista em Magé' onde os



lamitos arenosos e arenitos maciços, das fácies LAm e Am, ocorrem intercalados,

parecendo constituir fan deltas e indicando a pronta geração de espaço nessa porção da

bacia. Ressalta-se também que em Duque de Caxias e Magé verificou-se a ocorrência

do icnofóssil Taenidium, caracterlstico de lagos rasos e de áreas alagadas.

6.2.6.2. Paleocorrentes

A amostragem de paleocorrentes compreende um total de 4l medidas, entre eixos

de estratificação cruzada acanalada e eixos de paleocanais (Figura 6.25). Embora seja uma

amostragem essencialmente qualitativa, em pafte devido a obliteração de estruturas

sedimentares pelo intemperismo, ela foi utilizada tendo em vista a sua boa dishibuição

geográfrca, e as interessantes indicações de paleodeclividade e tectônicas advindas da sua

análise.

Procurou-se, nas camadas com nítido adernamento tectônico, discriminar sua

magnitude e azimute a partir da atitude de camadas formadas por decantação. Na borda

sudeste, por exemplo, no Ponto 7, o mergulho de aproximadamente 7o, para SSE, das

camadas de lamito argiloso, não foi sufrciente para alterar o caimento para wNW das

medidas de paleocorrente.

Se, no seu conjunto, tanto as medidas de eixos de eshatificação cr'¡zada acanalada,

quanto as de eixos de paleocanais mostram concentrações bimodais, para os quadrantes NE

e SW (Figura 6.25), quando analisadas por afloramento elas exibem um padrão

aproximadamente unimodal.

Nesse sentido, a plotagem em mapa das médias das medidas de paleocorrentes,

calculadas para cada afloramento, mostra uma predominância de orientações para o

quadrante sw, variando entre sul-sudoeste (azimute 190o) e oeste-noroeste (azimute 2800)

(Figxa 6.26), apontando para um depocentro a SW, mais próximo da borda sul.

Orientações distintas dessas, principalmente voltadas para o quadrante NE, foram

encontradas nas áreas isoladas de ocorrência da Formação Macacu, na Ilha do Govemador

(Ponto 24) e em Duque de Caxias (Ponto 25), situadas a leste da área principal. Essas

medidas voltadas para o quadfante NE, tanto na Ilha do Govemador como em Duque de



Caxias, relacionam-se a depósitos francamente fluviais, com canais bem desenvolvidos e

continuos, da Associação de Fácies C. A presença, em ambos os locais, de lamitos

laminados da fácies I/rø, assentados sobre os depósitos de canal (Figura 6.19), permite um

bom controle de eventuais ademamentos das camadas, tendo em vista que as mesmas se

depositam na horizontal, por suspensão.

Figura 6.25 - Rosetas com medidas de paleoconentes nos depósitos da Formação Macacu. A) Medidas de

eixos de estratificação crlzada acarlalada, B) Medidas de eixos de paleocanais.

A análise da distribuição gèogrëLfica das paleocorrentes médias (Figura 6.26)

evidencia um conjunto de medidas voltado para WSW, ao sul do Rio Caceribu, e um

conjunto voltado para ENE, ao norte do mesmo rio.

A coerência na orientação das paleocorrentes, somada às caractedsticas litológicas

e estruturais das associações de fácies sedimentares presentes nas duas áreas de ocorrência

isolada dos sedimentos da Formação Macacu, na Ilha do Govemador e em Duque de

caxias, indica que elas representam pedagos de uma bacia maior, em conjunto com a Bacia

do Macacu.
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Figura 6.26 - Direções médias de paleoconentes da Fonnação Macacu (cf. Figura l0). Setas pretas indicarn direção média

de eixo de estratificação cruzada acanalada e de paleocanais. Stocks e plugs de rochas alcalinas do Creøceo Superior em cor
verde. Traços finos longos representam falhas terciárias e traços grossos indicam os limites da Bacia do Macacu e das

ocorrências isoladas na llha do Governador e em Duque de Caxias. Esses limites são tracejados quando inferidos, como na

borda oeste da área principal e nas áreas isoladas. Geologia modificada de Meis & Amador (1977), Penha e/ al. (1979),

Da\co\mo etal. (1982),Valença& Klein (1984) e Coelho etal. (1986).



6,2.7. Litoestratigrafia

As unidades sedimentares que constituem o preenchimento sedimentar da Bacia do

Macacu têm sido descritas, sistematizadas e empilhadas de formas distintas desde o

trabalho pioneiro de Meis & Amador (1972) e seu detalhamento por Meis (1976) e Meis &

Amador (1977), os quais definiram a Formação Macacu e as "Camadas Pré-Macacu" como

constituldas por depósitos de leques aluviais. A separação dessas unidades, por eles, foi

baseada unicamente em modificações secundárias apresentadas na unidade denominada

Formação Macacu, como caulinização do feldspato e femrginização' A descrição de ambas

foi essencialmente litológica, praticamente não envolvendo as estruturas sedimentares dos

depósitos e suas relações genéticas. Dalcolmo et al. (1982) restringiram-se a reunir as duas

unidades estratigráficas em uma única, denominada Formação Barreiras, sem detalhamento

ou proposição formal. Lima et al. (1996) também reuniram as duas unidades estratigráficas

definidas por Meis & Amador (L97'7) em uma única, denominada Formação Macacu,

constituída por três sistemas deposicionais distintos: de leques aluviais (na base), fluvial

entrelaçado e fluvial meandrante (no topo). Segundo Lima et al. (1996) sedimentos de

leques aluviais e de canais fluviais entrelaçados, do Neógeno ou Quatemário, cobririam, em

discordância erosiva, a Formação Macacu. Ferrari & Silva (1997), sem fazer proposições

formais, restringiram a Formação Macacu aos depósitos de leques aluviais e canais

entrelaçados e feçonheceram como um sistema deposicional lacustre, aquele anteriormente

descrito por Lima et al. (1996) como fluvial meandrante. Esses autores correlacionaram a

Formação Macacu à Formagão Resende, e os depósitos lacustres à Formação Tremembé.

Na área de estudo foram descritas doze fácies sedimentares distintas (Tabela 6.3)'

combinadas em quatro associações de fácies (Tabela 6.4 e Figura 6.16): a) Associação A -
lacustre, b) Associação B - de leques aluviais, com lobos fluxos de dehitos/corridas de

lama e de fluxo em lençol, c) Associação C - canal fluvial entrelaçado com afogamentos

episódicos e d) Associação D - canal fluvial entrelaçado, sendo as três primeiras

pertencentes à Formação Macacu.

Com base nos novos dados apresentados nesse trabalho, e nas características das

diferentes propostas litoestratigráficas existentes, parcialmente conflitantes e sem



formalização adequada, é apresentada uma nova proposta litoestratigráfica, segundo Petri e/

al. (1986), para o preenchimento sedimentar da Bacia do Macacu (Figuras 6.27 e 6.28):

l) Propõe-se criar a denominação Membro Rio Vargem, para os depósitos da associação

A. Essa formação constituida de lamitos laminados, com nlveis de linhito e de arenito,

das 0âcies Llm, LII e Am, tem seu holoeshatótipo na porção inferior do perfil colunar 2,

da Figura 6.16, localizado na área urbana de Itaboral, no barreiro da Cerâmica São João

Batista, com ocorrência de linhito. O nível inferior do perfil colunar 9, da Figura 6.19,

na localidade de Bano Vermelho, Município de Itaboraí, constitui um importante

paraeshatótipo, onde também está presente o linhito.

2) Cria-se a denominação Membro Porto das Caixas para os depósitos das associações B e

C, litologicamente constituldos por arenitos, conglomerados e lamitos, das fërcies ACø,

ACpb, Amp, LAc, Llm, LAsm, Cmp e Cm. Os holoeshatótþos dessa formação estão

representados na porção intermediária do perfil colunar 5, da Figura 6.19, no Barreiro

Portuense, no Distrito de Porto das Caixas. Como paraestratótipo inclui-se as porções

intermediária e superior do perfil colunar 2, da Figura 6.19, no Baneiro São João

Batista, área urbana de Itaboraí e os conglomerados polimíticos da seção representada

pelo perfil colunar 1, da Figura 6.19, em corte da BR-101, no Bairro de Calundu,

Municlpio de ltaborai. Os arenitos intercalados com lamitos, representados na seção

colunar 12, da Figura 6.19, em Saracuruna, Município de Duque de Caxias,

correspondem ao hipoestratotipo. Nesse último, vêm-se os mais completos depósitos de

canais entrelaçados do Membro Porto das Caixas.

3) Propõe-se denominar os conglomerados quartzosos, localmente com seixos

anedondados de quartzo com até 30 cm de eixo maior, das fácies Cmp e Ap, que

assentam em discordância erosiva sobre a Formação Macacu, de Conglomerado Itambi'

Esse conglomerado tem sua área de ocorrência tipo no Barreiro Colonial, no Bairro de

Itambi, Municlpio de Itaboral, representado no perfil colunar 4, Figura 6.19.
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Figura 6.27 - A) Coluna geológica esquemática dos

depósitos sedimentares da Formação Macacu, com
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É necessário ressaltar que as associações integrantes de um sistema deposicional são

contemporâneas, com limites aproximadamente sincrônicos, ao contrário das unidades

litoeshatigráficas que possuem limites diacrônicos. Entretanto, a proposta apresentada

nesse trabalho chega ao nível de "membro", o qual se confunde com a associação de fácies,

justificando uma correlação direta enhe ambos.

O Membro Rio Vargem tem idade eocênica a oligocênica, determinada a partir de

palinomorfos encontrados nos linhitos. Essa unidade pode ser correlacionada com a

Formação Tremembé, tendo em vista as suas características tectono-sedimentares e o inter-

relacionamento com as demais unidades sedimentares da Bacia do Macacu. A

interdigitação entre os litotipos do Membro Rio Vargem e os do Membro Porto das Caixas,

permite extrapolar uma idade eocênica a oligocênica para todo o pacote. As caracterlsticas

litológicas e a idade do Membro Porto das Caixas, permite correlacionáJo com a Formação

Resende como definida por Amador (1975) e revista por Riccomini (1989).

Para o Conglomerado ltambi, não se tem datação, porém a maior maturidade e o

longo tempo de residência, quando comparado com os sedimentos da Formagão Macacu,

sugerindo inclusive um retrabalhamento de sedimentos mais antigos, indicam uma idade

mais nova que a dos depósitos da Formação Macacu. A maior maturidade indica deposição

em clima úmido. Nas suas características sedimentológicas o Conglomerado Itambi se

assemelha às unidades colúvio-aluvial e aluvial da Formação Caceribu, como definidas por

Amador (1980). Segundo esse autor essa formagão seria constitulda por leques e sistemas

aluviais enhelaçados, de idade pleistocênica, sobrepostos à Formação Macacu. Porém, o

fato de serem sotopostos às linhas de seixos que marcam o topo de colinas dissecadas, a

altitudes acima de 15 metros, as quais teriam idade plio-pleistocênica (Claudio Limeira

Melo, informação verbal, 2001), indica que o Conglomerado Itambi pode ser mais antigo

que o Pleistoceno. Por outro lado, o Conglomerado Itambi se assemelha também aos

depósitos de conglomerados quartzosos que assentam sobre o embasamento nas falésias

fósseis do entomo da Lagoa de Maricá, os quais foram denominados Formação Barreiras

por Dalcolmo et al. (1982). Ocorrências de conglomerados quartzosos semelhantes aos do

aqui denominado Conglomerado ltambi, podem ser vistas também na Taquara, junto à

Linha Amarela, no Bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Esses depósitos foram

correlacionados por Amador (1997) aos depósitos aluviais da Formação Caceribu.



6.2.8. Tectônica

Os depósitos da Formação Macacu foram afetados por uma tectônica deformadora,

vislvel em quase todos os afloramentos, caracTerizada por falhas normais mesoscópicas

identificadas a parth de parâmetros eshatigráficos (Figura 6.29). Essas falhas têm rejeitos

desde centiméhicos até pouco mais de 5 metros, com a predominância dos rejeitos

centimétricos a decimétricos - microfalhas. Os maiores rejeitos foram identificados em

Porto das Caixas e em Magé (Pontos 4 e 26, respectivamente). São comuns as falhas com

ângulo de mergulho médio e alta obliqüidade, ocorrendo também falhas com ângulo de

mergulho alto, as quais, localmente, puderam ser caracterizadas como falhas antitéticas

associadas a falhas líshicas, como em Porto das Caixas e em Itambi (Pontos 4 e 12,

respectivamente, Figura 6.20). Algumas falhas possuem obliqüidade média (falhas

obllquas) e têm, em geral, alto ângulo de mergulho.

As pouco mais de 120 microfalhas e falhas identificadas foram caracterizadas pela

direção e o mergulho do plano de falha e pelo azimute e caimento das eshias geradas pelo

movimento ao longo do plano, além do sentido de movimento dos blocos. Esses dados

foram invertidos para obtenção das paleotensões responsáveis pela sua geração, com base

no princípio de que as estrias são paralelas ao esforgo cisalhante máximo exercido sobre o

plano de falha (Carey & Brunier 1974, Angelier & Mechler 1977, Angelier 1984, L989,

1990, 1994). A inversão dos dados de falhas foi efetuada computacionalmente, com a

utilização do programa TENSOR (Delvaux 1993, modificado de Angelier 1984, 1'990),

para obtenção dos eixos de tensão reduzidos, incluindo a orientação dos principais eixos de

tensões o1, o2, e o3, onde ol > o2 > 03 (compressão considerada positiva), a tazão óe

esforço R = 62 - o3/61 - 62,0 < R <1, e o ângulo cr: desvio médio enhe as medidas e o

cisalhamento computado sobre o plano de falha.

As análises geométrica, cinemática e das relações estratigráficas das falhas que

afetam os depósitos da Formação Macacu, permitiram a separação de três grupos distintos

gerados em diferentes eventos de extensão: 1) Extensão NW-SE, 2) Extensão NE-SW e 3)

Extensão B-W a WNW-ESE.
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Figura6.29 -A,BeC -Falhasnormais,dealtoânguloelístricas,afetandosedimentos daFormaçãoMacacu:A)Lam_itos

mãciços (fâcies LSrz) e arenitos grossos com níveis conglomeráticos (fáci es Amp) de leques aluviais, afetados por f1lþ¡
nor.ãi5 àe direção NE-SW. Nõtar ademamento dos Àrenitos da fácies Amp.Baneiro São João Batista, Ponto l, B)

Detalhe da foto anterior mostrando falha normal de alto ângulo seccionando os arenitos grosseiros com estratiftcação

plano-paralela, C) Falha normal de alto ângulo seccionandb paleocanal com arenitos da fácies ACpb, com lamito da

feciesLs^ injetaáo no plano de falha, Ponto 3, Country Ctub. As falhas mostradas foram geradas pela extensão NW-SE.
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6.2.8.1. Extensão NW-SE

A extensão NW-SE gerou falhas normais de direção NE-SW a ENE-WSW, com

mergulhos médios a altos e estrias com obliqüidade alta. Bons exemplos podem ser vistos

no barreiro da Cerâmica Porhrense, no distrito de Porto das Caixas (Ponto 4), onde os

rejeitos alcançam até 5 m, na Cerâmica São João Batista, Ponto 1, e no barreiro abandonado

doCountryClub,Ponto2(Figuras6.30A,BeC,eFigura6.29C).NosPontosle4essas

falhas são tanto sin-deposicionais, conholando solapamento de canais, como pós-

deposicionais. Elas são cortadas pelas falhas de direção NW-SB, relativas à extensão NE-

S\ü. Em todos esses casos as falhas geradas são compatíveis com uma EXTENSÃO Pura

(Pure EXTENSIOIfi, onde o eixo principal de menor esforço, o3, se orienta na direção

NW-SE a NNW-SSE, o eixo principal intermediário, o2, é ortogonal a ele, e o eixo

principal de maior esforço, o1, é vertical. Localmente, em Itaboraí, pôde-se caracterizar

juntas geradas pela extensão NW-sE (Figura 6.30D), constituindo um espectro de fraturas,

no sentido de Hancock (1994), com juntas de extensão, juntas híbridas de cisalhamento e

fraturas conjugadas de cisalhamento, orientadas segundo as direções NNE-SSW a ENE-

wsw. As fraturas conjugadas de cisalhamento não foram claramente identificadas em

campo, mas apenas inferidas pela bissetriz aguda enke elas em tomo de 60o a 70o. Nesse

sentido optou-se por considerá-las como geradas em um regime de extensão pura' com o dl

vertical, o3 na direção NW-SE e o2 horizorÍal, ortogonal a ele, segundo a direção NE-SW,

compatlvel com a extensão NW-SE.

6.2.8.2. Extensão NE-SW

A extensão NE-S\M gerou falhas normais de direção NW-SE a NNW-SSE' com

mergulhos baixos a altos, localmente com rejeitos oblíquos (Figura 6.31). Em alguns casos

as falhas de alto ângulo são antitéticas, associadas a falhas líshicas (Figura 6'204). A

inversão desses dados indicou que essas falhas foram geradas em um regime de

EXTENSÃO Pura (Pure EXTENSIOII), com o eixo de tensão principal mlnimo, o3,
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Figura 6.30 - Falhas e fraturas (untas) geradas pela extensão NW-SE, afetando a Formação Macacu. Slm-

bo'ios: círculos - 61 (eixo de maior esforço), triângulos - õ2 (eixo de esforço intermediário), quadrados_ - o3
(eixo de menor esforço); R - razão de esforço (o2- o3/õ1o3);cx,- desvio médio entue as estrias medidas e o

òisalhamento computado sobre o plano de falha. Setas grandes cheias - eixos compressivos horizontais, setas

grandes vazias - eixos distensivoi horizontais. Bola preta - estria, seta pequena - sentido de movimento dos

6locos. A) Distrito de Porto das Caixas, Itaboraí, Ponto 4; B) Country Club, Itaboral, lonto-2; C) Baiffo

calundu, Itaboraí, Ponto 6; D) Itaboral, Ponto l. Projeções de schmidt-La¡nbert, hemisfério inferio¡.

Diagramas de rosetas com direção e mergulho dos planos, e caimento e azimute das estrias.
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horizontal, orientado na direção NE-SW, o eixo de tensão principal intermediário, o2,

ortogonal a ele, e o eixo tensão principal máximo, o1, vertical.

6.2.8.3. Extensão E-W a WNW-ESE

A extensão E-W a WNW-ESSE gerou falhas de direção N-S a NNE-SSW, com

mergulhos intermediários a altos, por vezes com rejeito obllquo (Figura 6.32). São muito

bem desenvolvidas em Magé (Ponto 26) e na Ilha do Govemador (Ponto 24), sendo que no

primeiro caso mostram rejeito de mais de 5 metros. A inversão dos dados indicou que essas

falhas foram geradas por uma EXTENSÃO Pura (Pure EXTENSIOII), com o eixo de

esforço principal mlnimo, o3, orientado na direção E-W a WN'tr-ESSE, o eixo de esforço

principal intermediário, o2, ortogonal a ele, na direção N-S a NNE-SSW' e o eixo de

esforço principal máximo, o1, vertical.

Em alguns casos, falhas preexistentes foram reativadas por essa extensão, como as

de direção ENE-WSW e rejeito oblíquo, em Itambi (Figura 6'32C).

6.2.8.4. Síntese dos Eventos Geradores e Deformadores da Bacia do Macacu

As paleotensões identificadas a partir das falhas e microfalhas que afetam os

sedimentos da Formação Macacu estão sintetizados no mapa da Figura 6.33 (cf. Figuras

6.30, 6.31 e 6.32). Destaca-se o fato de que apenas estruturas extensionais foram

identificadas. Somente no caso do espectro de fraturas sistemáticas do Ponto I (Figuras

6.30D e 6.33I) pode-se suspeitar de que o SHmax de direção NE-SW tivesse sido o eixo de

tensão principal de maior magnitude, ol. Nesse caso, esse espectro de fraturas poderia ter

sido gerado por um regime direcional extensional, ou híbrido na concepção de Hancock

(1987,1994), podendo, representar uma extensão oblíqua. Em todos os outros casos a

inversão dos dados cinemáticos indicou a atuação de regimes puramente extensionais.
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Figura 6.32 - Falhas geradas ou reativadas pela extensão E-w a-l NIV-ESE, afetando a Formação

Mãcacu e colúvio. Síribolos: círculos - Ol (eixo de maior esforço), triângulos - O 2 (eixo de esforgo

intermediário), quadrados - 03 (eixo de menoresforço); R - razäo de esforço (O 2-93lO1-O3);c[ -

desvio médioãnire as estrias medidas e o cisalhamento computado soble o plano de falha Setas grandes

cheias - eixos compressivos horizontais, setas grandes vazias - eixos distensivos horizontais. Bolapreta -

estria, setapequenã- sentido de movimento dos blocos. A) Magé, Ponto 26;B) Ilha do Governador, Ponto

z+; Ci Baino'de Itambí, ponto 12. projeções de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior Diagramas de

rosetas com direção emergulho dosplanos, e caimento e azimute das estriâs.
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As falhas de direção N-S, associadas à extensão E-W, constituem verdadeiras zonas

de falha em Magé e na Ilha do Govemador (Figuras 6.304 e F). A coincidência entre a

posição e orientação do limite oeste da Bacia do Macacu, no primeiro caso, e dos limites da

área de ocorrência isolada da Formação Macacu, no segundo caso, ambos com orientação

aproximadamente N-S, indica uma provável relagão causal com os falhamentos de direção

N-S. Dessa forma, a fase de extensão E-W teria sido responsável não apenas pela

determinação de parte dos limites atuais da bacia, mas também pela sua segmentação,

dando origem às áreas isoladas de ocorrência da Formação Macacu, na Ilha do Governador

e em Duque de Caxias.

Na borda sudeste da bacia, no Ponto 7 , a identificaçáo de um ademamento de até 7o

para SSE de camadas de lamito argiloso, depositado por decantação, na horizontal, indica

atividade tectônica pós-deposicional na borda da bacia.

Ainda no Ponto 7, foram identificadas apenas falhas de direção NW-SE. (Figura

6.234), em parle, possivelmente, devido ao corte paralelo à borda da bacia. Apesar de não

terem sido caracterizados planos estriados, que permitissem a determinação do campo de

tensões responsável pela geração dessas falhas, pode-se verificar que as mesmas têm uma

componente normal importante, como pode ser deduzido por critérios estratigráficos. Por

outro lado, a presença de componentes de rejeito vertical distinto de camadas com mesma

atitude, ao longo da mesma falha, como pode ser visto na falha à direita da Figura 6.234'

sugere que elas podem ter tido uma componente direcional' Essa característica reforça a

possibilidade do evento de extensão NE-SW ter sido gerado por em um regime direcional,

por um eixo de tensões máximo (ol) horizontal, de direção NW-SE, porém com uma

componente extensional importånte.

6.2.8.5. Idade dos eventos de extensão

A cronologia relativa entre os três grupos de falhas, na qual as falhas de diregão NE-

SW são secionadas pelas de direção NW-SE, e as de direção em tomo de N-S afetam

colúvio, indica que a Extensão NW-SE é a mais antiga, e que a Extensão E-W a WNW-

ESEéamaisnova.



Das três, apenas duas permitem uma boa datação por critérios estratigráficos:

- a fase de extensão mais antiga, de direção NW-SE, que apresenta estruturas

sinsedimentares, evidenciando sua contemporaneidade com os depósitos da Formação

Macacu, de idade eocênica a oligocênica (Lima et al. 1996). A Extensão NW-SE, por

sua ortogonalidade ao eixo maior da Bacia do Macacu, pode ser inferida como provável

responsável pela implantação da bacia. Esse mesmo tipo de inferência foi feito

anteriomente por Riccomini (1989), que considerou-a responsável pela formagão das

bacias dos segmentos central e meridional do RCSB;

- a Extensão E-W a WNW-ESSE, uma vez que falhas geradas por ela afetam sedimentos

já laterizados, colocando lado a lado sedimentos vermelhos alterados e sedimentos

totalmente brancos sãos, e colúvio, deslocando linhas de seixos. As linhas de seixos

marcam, regionalmente, o limite Pleistoceno-Holoceno (Riccomini et al. 1989,

Salvador & Riccomini 1995, Carmo 1996, Hiruma 1998), indicando uma idade

holocênica para essa extensão.

Essas idades são compatíveis com as das extensões NW-SE e E-W reconhecidas

regionalmente por Riccomini (1989), Riccomini et al. (1989), Salvador & Riccomini

(1995), Melo (1997) e Silva & Ferari (1997b).

A Extensão NE-SW, de posição estratigráfica relativa intermediií'ria, é apenas

deformadora dos sedimentos e pode ser correlacionada ao binário E-W dextral reconhecido

regionalmente por Riccomini (1989), Riccomini eT al. (1989), Salvador & Riccomini

(1995) e Melo (1997), e tido como de idade pleistocênica.

6.2.9. Modelo Tectono-Sedimentar

As caracterlsticas dos depósitos sedimentares descritos na Formação Macacu

indicam que as suas três áreas de ocorrência constituiam uma única bacia, tectonicamente

segmentada. As fácies sedimentares descritas foram agrupadas em 3 associações de fácies

sedimentares, cujas caracterlsticas composicionais, estruturais, e de distribuição geográfica,

estão sintetizadas nos perfis colunares apresentados na Figura 6.19, a saber:

- Associação A à lacustre



- Associação B ) leques aluviais

- Associação C à canal fluvial entrelaçado com afogamentos episódicos

A distribuição geográfica das associações de fácies se caracteriza pela presença das

fácies proximais do sistema de leques, representadas pela Associação B, na borda sudeste

da bacia, especialmente nas proximidades da Cidade de ltaboral. Nessa borda oconem os

únicos conglomerados polimíticos identificados na bacia. A Associação B pode oconer,

localmente, em porções internas da bacia, como em Itambi e Porto das Caixas, onde é

representada por lamitos seixosos maciços. Na borda noroeste da bacia, ela está ausente da

área de ocorrência isolada da Formação Macacu, em Duque de Caxias e, em Magé, limita-

se aos lamitos arenosos, interpretados como fan deltas, estando ausentes os depósitos de

rudáceos caracteristicamente proximais.

A Associação A ocorre na porção sudeste da bacia, na base do pacote sedimentar

exposto, onde é coberta pelas associações B e C, como na porção cenhal da bacia, em Porto

das Caixas e em Itambi. Ela não ocorre nas áteas isoladas de Duque de Caxias e da Ilha do

Governador, ou mesmo em Magé. Os dados de sondagens profundas para poços artesianos

(Figura 6.23), permitem que se extrapole essa assinatura da sedimentação na borda sudeste,

até 100 metros de profundidade, tendo em vista os perfis dos poços 2 a 5, localizados em

Manilha, nos quais alguns dos horizontes lamosos têm mais de 10 metros de espessura e,

em alguns casos, contêm restos vegetais. O avanço dos depósitos de leques sobre os

sedimentos lacustres, nas proximidades dessa borda, indica uma mobilidade dos locais de

acumulação de sedimentos finos e grossos na bacia.

A Associação C tem a mais ampla distribuigão na bacia, predominando em toda a

sua porção central e nas áreas de ocorrência isolada na llha do Govemador, em Duque de

Caxias, e mostrando ocorrência mais limitada em Magé. Em Duque de Caxias ela foi a

única associação reconhecida. Os dados de paleocorentes indicam um fluxo sub-paralelo

às bordas sudeste e nofoeste dabacia,porém em sentidos contrários, com sentido de fluxo

para SW junto à borda sudeste e para ENE na borda NW.

Em bacias rift, particularmente nos hemi-grabens e nos grabens assimétricos, as

..fácies frnas," sejam associadas a lagos ou a planlcies aluviais, se posicionam sobre o local

de maior subsidência e próximo à borda de maior soerguimento (Leeder & Gawthorpe



1987, Blair 1987, Blair & Bilodou 1988, Mack & Seager 1990). Nessas bacias as fases de

estabilidade tectônica implicam numa migração das fácies sedimentares grossas, de borda,

representadas pelos leques aluviais, para dentro da bacia, em parte pela diminuição dos

espaços gerados na bacia e, também, pela taxa mais lenta de desestabilização das encostas

soerguidas, responsáveis pela geração dos leques aluviais (Leeder & Gawthorpe 1987' Blair

1987, Blair & Bilodou 1988, Mack & Seager 1990). Dessa forma, o avanço dos leques

sobre os depósitos lacustres indicam uma estabilização tectônica da borda sudeste da bacia.

Por outro lado, a presença da associagão de fácies fluvial junto à borda noroeste, indica

atividade tectônica também nessa borda, contemporânea ou não à da borda sudeste' A

altemância de direção de fluxo das paleocorrentes permite supor que a atividade tectônica

foi diacrônica. A idade eocênica/oligocênica dos linhitos da borda sudeste indica que essa

borda foi ativa desde a implantação da bacia, o que implica em que a implantação da

drenagem axial a noroeste, com sentido de fluxo contrário à então vigente, deve ter se dado

já no desenvolvimento da bacia.

Dessa forma, a distribuição das associações de fácies na bacia, em conjugação com

os eventos de deformação identificados, em especial a extensão NW-SE, responsável pela

geração da bacia e pela implantagão das falhas de borda, a SE e NW, permitem o

estabelecimento do modelo tectono-sediment ar pata a Bacia do Macacu apresentado no

bloco diagrama da Figura 6.34. Esse modelo advoga que a evolugão tectono-sedimentar da

Bacia do Macacu teria se dado em três fases principais, a saber:

I) Implantação da bacia, em reposta à extensão NW-SE, como um hemi'graben com borda

ativa a SE. Nessa fase inicial teriam se depositado os sedimentos lacustres, junto à

borda ativa, sobre o eixo de subsidência máxima da bacia. A ampliação da bacia leva à

migração dos leques de borda, e do lago, para porções mais internas dabacia;

II) Preenchimento do lago e implantação de drenagem axial, de caráter entrelaçado, junto à

borda SE, com sentido de fluxo para SW;

III) Migração da drenagem axial para a borda NW, que passa a ser a de maior subsidência,

em resposta à maior ativação das falhas de borda a NW. Essa migação de depocentro
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Figura 6.34 - Modelo tectono-sedimentar para a evolução da Bacia do Macacu. Sedimentação em graben
assimétrico adaptada de Leeder & Gawthorpe (1987), Btair (1987), Blair & Bilodou (1988) e Mack & Seager (1990). I)
Implantação dabacia com borda ativa asudeste. Deposição da associação lacustre sobre o eixo de subsidência máxima da

bacia, II) Implantação de planlcie fluvial entrelaçada sobre eixo de subsidência máxima, com sentido de fluxo das

paleodrenagens para SW, III) Migração da drenagem axial para a borda NW da bacia, acompanhada de inversão do

sentido de fluxo das paleodrenagens de SW paraNE. Para maiores detalhes ver o texto.
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caracferrza a bacia como tm graben assimétrico, com borda ativa inicialmente a sudeste

e, posteriormente, a noroeste,

Os efeitos da tectônica da bacia podem ser os responsáveis pelo caráter episódico

das inundações e sua recorrência na sucessão associação C. Esse registro sugere um

controle alocíclico na sedimentação, provavelmente induzido por pulsos tectônicos (Figura

6.35). Embora os eventos de avulsão de canal sejam comuns em rios enhelaçados

intermitentes, eles podem oconer em decorrência de atividade tectônica (Miall 1982). Tal

possibilidade é reforçada, no presente caso, pela sua amplitude, abrangendo extensas áreas

da planlcie aluvial e pelo seu caráter brusco. Tais pulsos promoveriam subsidência

localizada da planlcie entrelaçada, possivelmente controlada pelas estruturas transversias de

direção NE-SW, causariam rápido afogamento das drenagens nas áreas mais subsidentes e

avulsão de canais em outras. A estagnação de parte dos depósitos gerados nestas áreas

afogadas é indicada pelos depósitos de lamitos de espessura métrica e pela bioturbação

subaquosa (Taenidium) (Figura 6.35 - 6). A retomada dos canais, provavelmente em caráter

essencialmente autocíclico, promoveu incisões mais profundas ou mais rasas, gerando

conglomerados e brechas intraformacionais, condicionadas pelo maior ou menor grau de

litificação dos lamitos sotopostos, os quais foram parcial a totalmente removidos. Nesse

último caso eles são identi{icados apenas pela presença dos conglomerados e brechas

intraformacionais preenchendo geometria de canal (Figura 6.35 - 4 e 5). Essa altemância

de fatores alocíclicos e autocíclicos, dentro da sucessão estudada, representa provavelmente

a assinatura tectônica na sedimentação desses depósitos eocênicos/oligocênicos.

Essas caracteristicas contrastam com a ocorrência dos conglomerados quartzosos da

fërcies Cmp, relacionados à nova unidade proposta nesse trâbalho - o Conglomerado Itambi,

com blocos de quartzo arredondados de até 30 cm de eixo maior, capeando em discordância

erosiva a Formação Macacu, em Itambi e Porto das caixas, no interior da bacia. A ausência

de argila, a composição e o arredondamento dos clastos, indicam a maturidade e o longo

tempo de residência desses conglomerados (Folk 1974), podendo, inclusive, ser resultado

de mais de um ciclo de transporte (Boogs 1995). Por outro lado, esses conglomerados

indicam um avanço das fácies proximais para dentro da bacia, relacionado a uma

diminuição no espaço de sedimentação, associada à redução da atividade tectônica nas

falhas de borda da Bacia do Macacu.
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Figura 6.35 - Assinatura tectônica da sedimentagão da associação de fácies de canal entrelaçado, da Formação
Macacu. A alternância da deposição de arenitos/conglomerados feldspáticos, emplanície entrelaçada (1,3,4,5 e
7), com inundação brusca dos canais em caráter não erosivo, e deposição de lamitos laminados e arenitos finos,
preservando as formas de preenchimento dos canais (2 e 6). O caráter episódico e sua recorrênciapodem indicam
um controle aloclclico, provavelmente induzido por pulsos tectônicos. Esses pulsos causariam afogamento e

avulsão em locais distintos da bacia. Avariação nopertodo de recorrência do processo autocíclico, com retomada
dos canais, refletiu-se nos intraclastosmais ou menos litificados. A maior intensidade do pulso tectônico e/ou

clima úmido propiciaram a perenidade dos lagos gerados, evidenciada por bioturbação (Taenidium) (6). Pulsos

menos intensos e/ou clima seco são evidenciados por pedogênese, com formação de vertissolos e gretas de

contração(2). Nesse caso a retomada dos canais gerou incisões mais profundas, com a formação de megaclastos
por desmoronamento de borda de canal (3). Localmente os lamitos sotopostos foram totalmente erodidos,

restando apenas os intraclastos na base dos canais. Modelo de afogamento de planlcie entrelaçada adaptado de

Browne & Plint (1994).



6.2.10. Discussão

6.2.10J. Planícies de Inundação em Sistemas Fluviais Entrelaçados

A freqüência de sedimentos pelíticos na Associação de Fácies C é relativamente alta

com relação aos depósitos arenosos de canal, se comparada com os exemplos de sistemas

fluviais entrelaçados modemos mais referenciados, onde a ausência dos finos dever-se-ia à

alta instabilidade do cinturão de canais entrelaçados (cf. Miall 1978 e Cant & Walker

1978). Tal instabilidade causaria uma pronta erosão dos finos, levando a um completo

retrabalhamento da planície entrelaçada num perlodo máximo de até 250 anos (Reinfelds &

Nanson 1993). Por outro lado, em estudos mais recentes, de sucessões fluviais entrelaçadas

antigas, têm sido reportados volumes expressivos de sedimentos finos (cf' Shuster &

Steidhnann 1987, Mack & Seager 1990, Bentham et al. 1993, Dreyer et. a/. 1993, Browne

& Plint 1994). Em todos esses casos os sedimentos finos foram tidos como gerados em

planícies de inundação bem desenvolvidas, a partir de processos dominantemente

autoclclicos mas, também, aloclclicos, de caráter tectônico (Shuster & Steidtmann 1987,

Browne & Plint 1994), e sua preservação estaria associada, invariavelmente, a fases de altas

taxas de subsidência das bacias. No caso da Formação Macacu os depósitos de inundações,

foram consideradas rápidos afogamentos da planície fluvial entrelaçada, gerados por

eventos alocfclicos desencadeados por tectonismo. A completa remoção dos sedimentos

finos, em alguns locais, pela retomada do cinturão entrelagado, indica que a taxa

subsidência da bacia foi de intensidade intermediária, não chegando a isolar as lentes

arenosas em meio aos pelitos, como descrito por Shuster & Steidtmann (1987)'

Eventos de inundação da planlcie fluvial entrelaçada foram interpretados por Ramos

(1997) na Formação Resende, unidade cronocorrelata à Formação Macacu e que ocorre na

bacia homônima (Amador 1975, Riccomini 1989). Essas inundações foram denominadas

por Ramos (1997) "fácies de inundação", geradoras de "lagos muito rasos", que estariam

relacionadas a perlodos de quiescência tectônica. O mesmo tipo de relação foi feita por ele

para a sua "fácies lacushe", a qual teria se acumulado em um lago mais amplo. Também

Riccomini (1989) relacionou o acúmulo da associação de fácies sedimentares lacushe da



Bacia de Taubaté, a Formação Tremembé, a quiescência tectônica. Esse raciocínio é o

oposto do desenvolvido no presente trabalho, segundo o qual os afogamentos, formadores

de lagos efêmeros sobre a planlcie fluvial entrelaçada, e a geração do próprio lago perene,

são considerados resposta a pulsos tectônicos, responsáveis por subsidência mais acentuada

junto à borda ativa da bacia e, provavelmente, às estruturas transversais. O modelo de

conelação entre tectônica e sedimentação adotado no presente trabalho é contrário à

intuição geológica e ao paradigma vigente, segundo os quais tectonismo é relacionado com

deposição imediata de sedimentos gtossos e quiescência tectônica com a acumulação de

fìnos e está de acordo com o proposto por Leeder & Gawthorpe (1987)' Blair (1987)' Blair

& Bilodou (1988), Mack & Seager (1990) e Browne & Plint (1994), paru grabens

assimétricos e bacias pull-ap4rf. Nesse sentido, uma associação entre eventos tectônicos e a

geração do lago Tremembé foi proposta por Almeida (1976), Melo et al. (1985), Hasui &

Ponçano (1978) e Hasui et al. (1978), a partir de barramento tectônico, no primeiro e

segundo casos, e por subsidência tectônica acentuada, no terceiro e quarto.

Por outro lado, além de Ramos (1997), outros autores que têm trabalhado nos

últimos anos com os depósitos fluviais entrelaçados da Formação Resende (Riccomini et a/.

1987, Riccomini 1989) têm proposto a aþração de processos alocíclicos para explicar os

depósitos decantados sobre a planície aluvial. Nesse sentido, todos são unânimes em

relacioná-los a eventos de sedimentação episódica associados a inundações - inunditos.

Para Riccomini et al. (1987) e Riccomini (1989) esses inunditos incluiriam os arenitos com

estratificação cruzada e os lamitos e, para Ramos (1997) eles seriam restritos aos lamitos

decantados. No primeiro caso, a presença de estratificação cruzada exige fluxos canalizados

(Blair & McPherson 1984a), ausentes nos inunditos (Seilacher 1982, Della Fávera 1984).

Deve-se lembrar ainda, de acordo com esses últimos autores, que os inunditos exigem um

meio aquoso de acumulação, no que se assemelham ao modelo de afogamentos episódicos

da planície aluvial ora proposto.

6.2.10.2. Controle Tectônico x Controle Climático da Sedimentação

A Bacia do Macacu, tanto em superficie como em sub-superficie, apresenta

altemância de fases com alta taxa de sedimentação, representadas pelos leques e pelos



arenitos feldspáticos dos depósitos de canais entrelaçados, com fases menos intensas de

sedimentação, representada pelos depósitos lacustres perenes, ou mesmo pelos afogamentos

efêmeros, oriundos do afogamento da planlcie aluvial. Essa alternância é considerada, nesse

trabalho, como desencadeada por eventos tectônicos. Por outro lado, a maior ou menor

persistência desses "lagos" tectônicos dependeu, em grande parte, de fatores climáticos,

uma vez que em climas úmidos o aporte de material no lago deve ter sido bem menor do

que nas fases mais áridas, conforme modelo de Plint & Browne (1994) pan a Formação

Boss Point, da Bacia Cumberland, no Canadá. Nesse sentido, estimativas de taxas de erosão

indicam que áreas sem cobertura vegetal fomecem um volume de sedimentos cerca de 200

vezes maior do que as áreas florestadas (Selby 199a).

Na Bacia do Macacu, a ocorrência nos sedimentos lacustres de restos vegetais e de

linhito, indicam que eles se acumularam essencialmente em clima úmido. A ocorrência de

concreções de gibsita, em níveis isolados nos depósitos de planície de inundação, reforça

essa inferência, indicando, ainda, a ocorrência de vegetação abundante (Retallack 1990)' A

análise de palinomorfos dos níveis de linhito, com variado conteúdo de esporos e de

conlferas, também corrobora essas indicações climáticas (Lima et al. 1996). Indicações

semelhantes foram obtidas a partir de palinomorfos, de nlveis de linhito e de folhelho

carbonoso, nas bacias de Resende (Lima & Amador 1985) e do Graben de Casa de Pedra

(Lima et al. 1994), respectivamente. Em ambos os casos foram obtidas idades eocênicas'

No caso da Bacia de Resende, Lima & Amador (1985) referem-se a um clima "tropical a

subtropical, com leve tendência a ârido". Ouha indicação se refere ao volume relativamente

pequeno de areia encontrado nos depósitos da Associação A, sugerindo uma baixa

disponibilidade de sedimentos, provavelmente conffolada por clima úmido com vegetação

abundante nas encostas.

A ocorrência de carbonato de cálcio no meio dos sedimentos lamosos, em sub-

superficie, indica que houve períodos mais secos durante a sedimentação. Na Bacia de

Taubaté, a associação de fácies lacustre - Formação Tremembé, também apresenta nlveis

carbonáticos, os quais são, porém, dolomlticos (Riccomini 1989, Riccomini et al' 1996)'

interpretados como depósitos do tipo playa lake, gercdos em épocas de maior aridez

(Riccomini 1989, Riccomini et al. 1996). Na referida bacia, o carbonato de cálcio ocore

apenas na forma de calcretes, nos lamitos da Formação Resende (Riccomini el al. 1987,



Riccomini 1989, Riccomini et al. 1996). Ainda na Bacia de Taubaté, o estudo do conteúdo

polínico de 12 nlveis de folhelhos papiráceos a sub-pirobetuminos da Formação Tremembé,

em testemunhos de sondagem, recuperados de até 200 metros de profundidade, fomeceram

idade oligocênica e indicaram clima frio e seco.

O conteúdo feldspático das associações C e B pode ser gerado em clima seco, ou em

clima úmido numa bacia com acentuados relevo tectônico nas suas bordas e declividade do

seu substrato (Boogs 1995). A predominância, na Associação B, de sedimento oriundos de

fluxos de detritos e corridas de lama, que constituem cerca de 80% do seu volume, indica

que os leques aluviais foram, na sua maior parte, secos (Nilsen 1982, Reading 1996) mas,

principalmente, que eles se desenvolveram a partir de materiais ricos em argila (Blair &

McPherson I994a e b, Leeder 1995). Por outro lado, o maior volume localizado de

depósitos de leques úmidos, gerados por fluxos em lençol (sheetflow), como no Ponto 7

(Figura 6.23), pode estar relacionado, com a maior amplitude das áreas de captação desses

leques, quando comparadas com as dos leques secos (Zarza et al. 1993). Segundo esses

autores, em clima semi-árido, leques com pequenas ítrea de captação, por exemplo junto às

escarpas de falhas, tendem a ser secos, enquanto que aqueles com grandes áreas de

captação serão dominantemente rlmidos. Nesse sentido, pode-se supor que rampas e zonas

de transferência propiciem o desenvolvimento de áreas de captação maiores.

A presenga de vegetação nas encostas, mais abundante em climas temperados e

úmidos, além de aumentar sua resistência aos movimentos de gravidade e à erosão por

escoamento superficial, age como um catalisador na meteorização química e,

consequentemente, na geração de minerais de argila. Dessa forma, a presença de vegetação

tem efeitos antagônicos, já que amplia a geração de regolito, produzindo desestabilização

das encostas a longo prazo e maior disponibilização de material para transporte nas bacias

de drenagens dos leques (Blair & McPherson 1994b). Esses regolitos, tendo em vista seu

alto conteúdo de argila, tenderão a gerar fluxos de detritos/corridas de lama, mesmo em

clima úmido (Blair & McPherson 1994b).

A sismicidade que costuma acompanhar o desenvolvimento de bacias rift, tem como

um dos seus papeis principais acelerar a ampliação das bacias de drenagem dos leques, por

intermédio da fragmentação do material da area fonte (queda de blocos, escorregamentos) e



pelo fraturamento, facilitador da meteorizaçáo qulmica através da multþlicação de

condutos para percolação de água (Keefer 1984, Blair & McPherson 1994a).

A ampla predominância de argilas esmectíticas nos depósitos de leques aluviais das

demais bacias do RCSB, à semelhança da Bacia do Macacu, favorece a inferência de um

clima mais seco, como determinado por Riccomini (1989), Riccomini et al. (1996) e

Sant'Anna (1999) para a Formação Resende, nas bacias de Resende, Taubaté e São Paulo.

A presença local de níveis lamosos, da fácies Llm, endurecidos e com gretas, podendo

caracteizat vertissolos, indicam sazonalidade associada a clima semi-árido (Maniot &

Wrigth 1993).

Dessa forma, pode-se inferir que as condições climáticas vigentes durante a

deposição da Formação Macacu, correspondem à altemância de períodos mais úmidos e

mais secos, nos quais teriam sido favorecidos a deposição da Associação A, em um perlodo

dominantemente úmido, e B e C, em períodos mais secos com fases úmidas (sazonalidade).

Inferência semelhante foi feita por Sant'Anna & Valarelli (1996), com base nas argilas

neoformadas da Formação Resende. A predominância de fluxos de detritos/corridas de

lama, nos leques aluviais, indica a intensa geragão de argila nas áreas fontes desses

depósitos, sugerindo a vigência de climas temperados a, no máximo, semi-áridos. Por outro

lado, a intensidade e a taxa de reconência dos pulsos tectônicos paf,ece ter sido um fator

importante para a perenidade do lago, coincidindo com a fase de implantação e evolução

inicial da bacia. Os pulsos mais intensos e/ou com alta taxa de recorrência, favoreceriam a

persistência do lago, inclusive em climas secos, a partir do maior espaço de acomodação

gerado (bacia faminta). Os lagos/inundações gerados em pulsos menos intensos e/ou de

baixa taxa de recorrência, seriam mais persistentes em fases mais úmidas.

6.2.10.3. Deformação da Bacia do Macacu

A deformação pós-sedimentar verificada na bacia ocasionou tanto a sua

segmentação, como afetou a distribuição e preservação dos depósitos.

Com relação às margens deposicionais da bacia, as fácies proximais não estão

presentes na borda NW. Essa característica é destoante do esperado para bacias do tipo rift,



sejam grabens ov grabens assimétricos. Mesmo em hemïgrabens é comum a presença dos

leques também do lado em que seu substrato constitui uma rampa mais suave (Leeder &

Gawthorpe 1987). No caso dos grabens simétricos, as planícies aluviais axiais tendem a

desenvolver uma ampla planlcie de inundação, mesmo no caso das planícies fluviais

entrelaçadas, limitando os leques às porções proximais em ambos os lados (Mack & Seager

1990). Essa ausência dos depósitos de leques aluviais na borda NW, é ainda mais marcante

se compararmos o desnível topográfico de até 2000 metros, entre a Serra dos Órgãos, com

seus contrafortes hoje situados a uma distância de pouco mais de 10 km ao norte da borda

NW da bacia (Figura 6.13), e o observado, hoje ao sul, que atinge umas poucas centenas de

metros, na Serra do Cassorotiba, localizada junto à Bacia de São José do Itaboral, também

situada a cerca de 10 km da borda SE dabacia. Se considerarmos o provável recuo sofrido

pela escarpa da Sena dos Órgãos após a implantação da Bacia do Macacu (Azevedo Júnior

1991; Cabral Jrlnior 1993), tal caracterlstica é ainda mais destoante. Nesse sentido, tais

características permitem que se formule duas hipóteses:

1) Os sedimentos proximais foram depositados na borda norte e posteriormente erodidos,

2) Os sedimentos proximais não foram depositados na borda norte, e o relevo hoje

observado é neogênico, mais novo que a deposição da Formação Macacu.

A hipótese I é suportada pela presença dos lamitos arenosos em Magé, iterpretados

como fan deltas, os quis constituiriam os produtos distais dos leques da bo¡da NW' Além

disso, a nlvel regional, deve-se considerar as evidências da existência de uma grande área

soerguida junto à Bacia de Santos, desde o Turoniano, cuja erosão foi responsável por uma

intensa progradação de terrígenos, e que culminou com uma ampla plataforma continental

exposta, no Paleoceno Superior e Eoceno Inferior (Pereira et al. 1986, Fer¡ari et al. 1991,

Almeida & Carneiro 1998, Macedo & Gamboa 1998). As idades paleocênicas, obtidas por

traço de fissão em apatitas, no Maciço da Tijuca (Netto el a/. 2000), indicam que um pacote

de cerca de 3 km foi erodido al, desde o Paleógeno. Inferências de taxas de erosão

semelhantes foram feitas por FeÍari (1990) a partir das características mineralógicas e



texturais dos corpos alcalinos do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o Oligoceno Inferior é

citado como uma época de intensa erosão nas demais bacias do RCSB (Melo el a/. 1985).

Deve-se ressaltar, ainda, a idade pleistocênica dos depósitos proximais associados

ao acentuado relevo da Serra dos Órgãos, ao norte da Bala de Guanabara. Esses depósitos,

incluídos por Amador (1980, 1997) na Formagão Caceribu, são descritos como'þequenos

cones (aluviais) no sopé da encosta", que teriam sido "depositados próximo às zonas de

ruptura de declive dos principais tios serranos" e que transicionam lateralmente para

depósitos colúvio-aluviais e aluviais. Os sedimentos da Formação Caceribu ocolrem

preenchendo paleovales, que teriam sido esculpidos durante o nível de mar mais baixo da

última glaciação e colmatados ainda no final dessa glaciaçáo, no Pleistoceno terminal

(Amador 1997). Chama-se atenção, também, para a inexistência de depósitos relativos ao

último interglacial, como os encontrados na região de Pariquera-Açu, depositados em um

nlvel de mar 8 a 10 metros acima do atual (Amador 1997). Essas caracterlsticas indicam

que a região de baixada do Graben da Guanabara possuiu uma tendência dominantemente

ascensional após a sedimentação da Formação Macacu, no Eoceno-Oligoceno' Dados

recentes de quantificação de taxas de erosão em margens passivas com elevações altas,

indicam que as taxas são mais acentuadas no sopé das escarpas principais (Cockbtm et al.

2000), indicando que essa tendência ascensional deve ter sido mais intensa na borda norte

da Bacia do Macacu, o que vem de encontro à primeira hipótese. Nesse sentido a

acumulação e a preservação dos sedimentos da Bacia do Macacu, em um cenário regional

de tendência ascensional, inclusive das porções proximais das Bacias de Santos e Campos,

no Paleoceno e Eoceno Inferior (Pereira et al. L986, Macedo 1989, Ferrari et al. 1991,

Almeida & Cameiro 1998), que a nível local predominou por todo o Terciário, reforça o

caráter tectônico da mesma. Como foi caracterizado nesse trabalho, o neotectonismo que

afetou a Bacia do Macacu, caracterizado pela extensão E-W, teve importante papel na sua

sub-compartimentação. Esse evento neotectônico pode ter sido potencializado por essa

tendência ascensional.

A influência da tectônica na sedimentação é evidenciada, desde a sedimentagão da

Formação Macacu, no Paleógeno, pelas variações no sentido do fluxo fluvial entre as áreas

a SE e N'W da bacia. Essa variação que foi assumida no modelo tectônico proposto, com



adernamentos opostos, para SW e para NE em momentos diferentes da sua evolução, seria

viabilizada de duas outras formas, ambas de caráter tectônico, se:

1) a bacia fosse segmentada tectonicamente, em duas sub-bacias ademadas em sentidos

opostos, por um alto estrutural de direção ENE-WSW, gerado ainda pela própria

extensão NW-SE que implantou a bacia, aproximadamente alinhado com o Rio

Caceribu, passando imediatamente ao norte do Maciço de Itaúna e ao sul da Ilha do

Governador. Esse alto poderia estar relacionado a uma posslvel zona de hansferência

entre as duas sub-bacias,

2) as areas fontes dos depósitos de planície de inundação de Magé tivessem sido erodidos,

na borda NW, em conjunto com os sedimentos proximais.

A primeira hipótese exige que a bacia tenha tido bordas ativas a sudeste e noroeste'

A ausência das fácies proximais na borda noroeste estaria relacionada com a intensa erosão

aí verificada. Nesse sentido, apesar dos depósitos de leques aluviais se concentrarem junto

à borda sudeste dabacia, eles ocorrem também no meio da bacia, como pode ser visto nos

pontos 4, 12 e l',localizados a cerca de 7 a 8 km de distância da borda ativa da bacia. A

presença desses sedimentos nessas áreas, que parecem ter constituldo o provável eixo

cenhal da bacia, de domínio da planlcie aluvial, tendo em vista a predominância dos

depósitos da Associação C e as medidas de paleocorrentes, indica que áreas mais elevadas

estiveram presentes no interior da bacia, funcionando como áreas fonte para os leques. Tais

áreas elevadas poderiam ter sido estabelecidas ao longo da eventual zona de transferência

ENE-WSW, ou mesmo reativando as estruturas NNE-SSW (Figura 6.14)'

Com relação à segunda hipótese, é diflcil compatibilizar os sentidos opostos de

paleodrenagem entre essas duas áreas, o que exigiria uma drenagem centrlpeta, com

escoamento para sul, em direção à plataforma continental, coincidindo com a atual área

ocupada pela Baía de Guanabara. Deve-se salientar que sedimentos da Formação Macacu

não foram encontrados nas sondagens para construção da ponte Rio-Niterói (Meis &

Amador 1977). Por outro lado, foram identificados lamitos maciços, semelhantes aos da

Formação Resende e Formação Macacu, nas escavações das obras do metro do Rio de



Janeiro, no Bairro de Botafogo (Mario Motidome, informação verbal, 1999). Esse local

insere-se em um vale retilíneo, de direção ENE-WSW, limitado a NW pelo Corcovado e

Morro Dona Marta e a SE pelo Mono Cara de Cão. Os dssnlveis topográficos de até 700

metros, constituindo marcante anomalia de relevo, e a identificação de movimentação

normal na borda de diques de diabásio sub-paralelos ao vale (Rideg et al. 1989), sugerem

um possível controle tectônico para essa ocorrência. Ainda nesse sentido, a

contemporaneidade entre a deposição da Formação Macacu e de acentuada erosão na atual

platafoma continental da Bacia de Santos, reforça os indícios de que o acúmulo de

sedimentos no Graben da Guanabara foi tectonicamente controlado, tendo em vista que em

margens continentais passivas com relevo acentuado, as taxas erosivas mais intensas são

verificadas junto ao sopé da elevação principal (Cockbum et al. 2000). A ocorrência do

Graben de Barra de São João, de idade eocênica, na ârea de projeção do Graben da

Guanabara na plataforma continental do Alto de Cabo Frio, também controlado por falhas

de borda de direção ENE-WSW (Mohriak & Barros 1990), reafirma o caráter regional do

RCSB, e a importância das estruturas NE-SW a ENE-WSW no controle da sedimentação

continental no Paleógeno, nessa área adjacente às bacias de Santos e Campos.

A oconência dos conglomerados quartzosos, em discordância erosiva, no topo do

pacote da Bacia do Macacu, também supofia a hipótese de erosão e retrabalhamento das

fácies proximais da borda NW.

Os segmentos isolados da Bacia do Macacu, na Ilha do Governador e em Duque de

Caxias, bem como a própria área principal, ao norte de São Gonçalo, apresentam os limites

atuais com direção principal aproximadamente N-S a NNW-SSE. Em Magé e na Ilha do

Governador esses limites coincidem com falhas normais de mesma direção, geradas pela

extensão E-W, de idade holocênica, indicando que a segmentaçáo dabacia, responsável por

sua configuração atual, pode ter se dado somente no Holoceno, constituindo uma indicação

de atividade neotectônica no Graben da Guanabara.



1)

6.2.1 1. Conclusões Parciais

O preenchimento sedimentar da Bacia do Macacu é constituído por quatro associações

de fÌícies sedimentares distintas: 1) Lacustre ) Associação A, 2) Leques aluviais -

lobos de fluxos de detritos/corridas de lama e de fluxos em lençol ) Associagão B, 3)

Canal fluvial entrelaçado com inundações episódicas à Associação C e 4) Canal

fluvial entrelaçado ) Associação D. Propõe-se denominar a Associação A de Membro

Rio Vargem, e as associações B e C de Membro Porto das Caixas, integrantes da

Formação Macacu. A associação D reflete uma unidade sobreposta distinta,

denominada de Conglomerado ltambi.

A Bacia do Macacu é uma bacia extensional, do tipo graben assimétrico, com borda

ativa inicialmente a SE, indicada pela presença nessa borda dos depósitos lacustres e

aluviais axiais e, posteriormente, a NW, tendo em vista a migração dos depósitos

aluviais axiais, acompanhada da inversão do sentido de fluxo da drenagem, de SW para

NE. Essa inversão no sentido de fluxo da drenagem na Bacia do Macacu, pode ter

controlado a migração dos depocentros, de SW para NE, na porção norte da Bacia de

Santos e Alto de Cabo Frio, no Paleógeno.

O preenchimento da bacia tem uma assinatura tectônica evidenciada tanto pela

migração dos depósitos aluviais axiais da borda SE para a NW, como pelos

afogamentos episódicos da planície aluvial entrelaçada. A característica episódica e

recorrente dessas inundações, sugerem um controle alocíclico, induzido provavelmente

por tectonismo. Nesse sentido, tanto os afogamentos, geradores de áreas afogadas

efêmeras sobre a planície fluvial entrelaçada, como o lago perene, são considerados

resposta a pulsos tectônicos responsáveis por subsidência mais acentuada junto à borda

aliva da bacia, em acordo com o proposto por Leeder & Gawthorpe (1987), Blair

(1987), Blair & Bilodou (1988), Mack & Seager (1990) e Browne & Plint (1994) para

grabens assimétricos e bacias pull-aparl. A interdigitação das três associações de

fácies, marcada pelo avanço e o recuo dos leques aluviais com relação aos depósitos

2)

3)



4)

lacustres e de canais enhelaçados, reforça o controle tectônico na sedimentação da

Formação Macacu.

As características sedimentológicas e as direções de paleocorrentes identificadas nos

depósitos sedimentares isolados, na Ilha do Govemador e em Duque de Caxias,

permitem inferir que eles foram depositados em uma única bacia, em conjunto com a

área de oco¡rência principal da Formação Macacu, posteriormente segmentada. Dessa

forma, a Bacia do Macacu teria uma extensão original de pelo menos o dobro da atual,

com cerca de 40 km de comprimento e 20 km de largura.

A bacia é alongada na direção ENE-WSW, tendo sido gerada por uma extensão de

direção NW-SE. A presença de falhas de carâter normal, pós deposicionais, com

direção NE-SW, indica que a extensão NW-SE persistiu mesmo após a deposição da

Formâção Macacu. Os depósitos da bacia são afetados ainda por falhas normais de

direção NW-SE e aproximadamente N-S, mais novas que as de direção NE-SW,

indicando a atuação de outras duas fases de distensão, com direções distintas da que

gerou a bacia. As falhas N-S, geradas por uma extensão E-W, são as mais novas,

provavelmente de idade holocênica, uma vez que afetam cohlvio. As de direção NIV-

SE, tem idade relativa intermediaria.

As direções de extensão NW-SE, paleogênica, e E-W, holocênica, estão de acordo com

as determinadas regionalmente (Riccomini 1989, Salvador & Riccomini 1995, Mancini

1995, Silva & Ferrari 1987b). A extensão NE-SW, com SHmax de direção NW-SE,

poderia ser contemporânea ao binário dexhal E-W, de idade pleistocênica a holocênica

(Riccomini 1989); ressalta-se, porém, que as poucas evidências de movimentação

direcional relacionadas às feições estruturais geradas por esse evento, não são

conclusivas.

A coincidência entre a direção aproxirnadamente N-S dos limites principais das áreas de

ocorrência isolada dos sedimentos da Formação Macacu, e do limite oeste da área

principal, com falhas normais de mesma orientação, sugere um controle tectônico para a

s)

6)

7)



segmentação da Bacia do Macacu, relacionado com a extensão E-W, de idade

holocênica. Tal relação indica que a atividade neotectônica teve grande importância na

segmentação da cobertura sedimentar do Graben da Gttanabara.

8) A ausência dos depósitos de leques aluviais na borda noroeste, junto ao acentuado

desnível topográfico do embasamento, de pouco mais de 2000 metros de altitude,

representado pela Serra dos órgãos, indica que essa borda foi intensamente erodida

após a deposição da Formação Macacu.

9) A deposição da Formação Macacu concomitante com a marcante erosão e exposição

das porções proximais da Bacia de Santos, Alto de Cabo Frio e Bacia de Campos,

reforça o caráter tectônico do evento paleogênico que a gerou. A acumulação bastante

restrita de sedimentos mais novos que a Formação Macacu, no Graben da Guanabara,

indica uma tendência ascensional para toda essa ifuea após a deposição da mesma.

10) A oconência dos depósitos do Conglomerado Itambi por toda a âtea da bacia, indica

uma diminuição dos espaços intemos da bacia, associada a um arrefecimento da

atividade tectônica após a sedimentação da Formação Macacu.



7. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES F'INAIS

O perfil geológico simplificado do Graben da Gtanabaru na sua porção

central, apresentado na Figura 7.1, destaca o controle tectônico do magmatismo

alcalino e do seu preenchimento sedimentar.

Esse controle tectônico foi exercido pelos campos de paleotensões

caracterizados na área do Graben da Guanaban, que estão sintetizados na Figva 7 .2.

Essas paleotensões foram determinadas a paúh da análise estrutural de feições

rupteis, presentes tanto nos corpos de rochas alcalinas, anteriores a contemporâneas ao

graben, como no seu preenchimento sedimentar, constituído pelas bacias de São José

do Itaboraí e do Macacu.

A inversão dos dados estrutuais permitiu que se determinasse os campos de

paleotensões vigentes entre o Campaniano e o Holoceno, cobrindo um intervalo de

aproximadamente 80 Ma. Esses campos de paleotensões estão relacionados a quatro

eventos de deformação distintos, a saber:

Evento 1 à Transcorrência Sinistral - o'1 de direção NE-SW

Esse campo de paleotensões mais antigo, que atuou entre o Campaniano e o

Eoceno Inferior (80-50Ma), foi determinado a partir dos corpos alcalinos e dos diques

a ele relacionados, da Bacia de São José do Itaboraí e das brechas tectônicas

silicificadas. A intrusão dos diques de rochas alcalinas foi controlada por esse campo.

Variações locais para uma extensão de direção NW-SE, podem ser interpretadas como

relacionadas a um aumento na magnitude de oz e da pressão de fluídos, conseqüência

da intrusão dos corpos alcalinos. A formação da Bacia de Itaboraí e sua evolução sob

esse campo de paleotensões indica que o início da fomação do Graben da Guanabara

se deu em um regime direcional sinistral;
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Evento 2 ) Extensão NW-SE

A extensão de direção NW-SE controlou a implantação da Bacia do Macacu e

a sedimentação da Formação Macacu, tendo em vista as estruturas sin-deposicionais

ca¡acterizadas. A presença de brechas tectônicas silicificadas sotopostas aos

sedimentos da Formação Macacu, indica que esses depósitos se acumularem após a

geração das brechas, sendo mais novos do que 50Ma. Uma posslvel componente

direcional para esse campo de paleotensões é sugerida pela ocorência local de um

espectro de fraturas com bissetriz aguda de direção NE-S'W. De acordo com essa

hipótese, o evento de transcorrência sinistral pode ter se estendido, ou retomado,

durante ou logo após a deposição da Formação Macacu;

Evento 3 ) Extensão NE-SW (+ Compressão NW-SE ?)

A extensão NE-SW foi bem cancteúzada nos sedimentos da Formação

Macacu, onde gerou falhas normais e obllquas. Falhas de diregão NW-SE, com

componente direcional, podem ser vistas na borda sudeste da bacia. Apesar da idade

de atuação desse campo de paleotensões não ter sido determinada, sabendo-se apenas

que ela é posterior à extensão NW-SE e anterior à extensão E-W, pode-se, por

analogia e exhapolação dos eventos de deformação determinados em outros

segmentos do RCSB, supor-se que a extensão NE-SW é relacionada ao evento de

transcorrência pleistocênico deteminado por Riccomini (1989, 1995), Riccomini e/

al. (1989), Salvador & Riccomini (1995), Melo (1997) e Silva & Fenari (1997b).

Nesse sentido, a presença nos maciços de rochas alcalinas de estruturas geradas em

um c¿rmpo de paleotensões caracterizado por um eixo de paleotensões máximo, o1,

horizontal e de direção NW-SB, também com idade não determinada, sugere que esse

campo de paleotensões pode ter tido atuação mais efetiva no embasamento do que nas

coberturas do Graben da Guanabara. No embasamento ele é posterior ao evento de

transcoffência sinistral, como pode ser caracterizado pelas relações de corte de

estruturas;



Evento4àExtensãoE-W

Esse evento gerou falhas normais com direção em tomo de N-S e reativou

falhas de direção WNW-ESB em caráter oblíquo. Essas falhas afetam colúvio e

deslocam linhas-de-seixos, indicando uma atuação provável denho do Holoceno e

Pleistoceno, portanto atividade neotectônica no domlnio do Graben da Guanabara. As

falhas N-S geradas nesse evento parecem ter segmentado a Formação Macacu,

separando as áreas de ocorrência isolada da Ilha do Governador e de Duque de

Caxias, do corpo principal da Bacia do Macacu.

Os quatro eventos deformacionais determinados para o Graben da Guanabara

bem como o magmatismo e a sedimentação a eles relacionados, estão representados

na Figura 7.3. Pode-se caracteizat duas fases principais de desenvolvimento do

graben, ambas de idade paleogênica:

Fase I - que controlou o magmatismo contemporâneo; o hidrotermalismo tardio,

representado pelas brechas tectônicas silicificadas, e a implantação do Graben da

Guanabara, com a Bacia de São José do Itaboral. Essa fase inicial se deu sob regime

direcional e se estendeu entre o Paleoceno Inferior e o Eoceno Inferior, encerrando-se

com a formação das brechas tectônicas silicificadas e a intrusão do dique de

ankaramito na Bacia de São José do ltaborai;

Fase II - controlou a implantação e a evolução da Bacia do Macacu, a partir do

Eoceno Médio até o Oligoceno.

Duas fases neogênicas, fases III e IV, essencialmente deformacionais do

Graben da Guanaban, foram responsáveis pela erosão e segmentação da Bacia do

Macacu.

O quadro evolutivo esquemático, para o Graben da Guanabara, é apresentado

na Figura 7.4. A implantação do graben efetiva-se pela deformação da Superfície de

Aplainamento Japi (De Martonne 1944; Ruellan 1944: Almeida 1964, 197 6; Asmus &

Fenari 1978; Riccomini 1989; Almeida & Carneiro 1998), que teria se desenvolvido

no final do Cretáceo e no Paleógeno como conseqilência do amplo soerguimento

verificado no Sudeste do Brasil. A idade mínima dessa superficie pode ser bem datada

nesse segmento do RCSB pela presença, sobre ela, dos hialoclastitos fonolíticos do

Country Club (65.6+0.05Ma), mostrando que a sua deformação deu-se no inlcio do

374
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FASE IV - EXTENSÃ.O E-W (Holoceno)

FASE III - EXTENSÃO NE-SV//BINÁRIO DEXTRAL E-W
(Plioceno/Pleistoceno?)

FASE IIB - EXTENSÄO NW-SE (Eoceno Médio/Oligoceno)

FASE IIA - EXTENSÃO Nw-SE (Eoceno Médio/Oligoceno)

FASE I - BIN.Á,RIO SINISTRAL E-\V ( Paleoceno-Eoceno Inferior)

club Jardim cabucu 
Bacia dc

, ùao Josq

Figura 7.4 - Perfis esquemáticos, com exagero vertical de aproximadamente l0X, mostrando
quadro evolutivo proposto para o Graben da Guanabara. A fase I reflete o início da
deformação da Superfìcie Japí, no Paleoceno Inferior, permitindo a preservação das rochas
vulcânicas e a implantação da Bacia de São José do Itaboraí. As fases IIAe IIB representam a

migração do depocentro da Bacia do Macacu, de SE para NW. A fase III, de deposição do
Conglomerado ltambi, evidencia a diminuição de espaços na Bacia do Macacu e foi
acompanhada pela erosão da borda norte da bacia. A fase IV é caracterizada por erosão e

fragmentação da Bacia do Macacu.



Paleoceno, sob a atuação do binário sinistral E-W. A evolução do graben continua

com a implantação da Bacia do Macacu, no Eoceno Médio, sob a atuação da extensão

NW-SE. Essa implantação se dá inicialmente como ,sm herni-graben, com borda ativa

a sudeste, e evolui para um graben assimétrico, com a ativação da borda NW,

acompanhada pela migração dos depocentros nesse sentido. A evolução do Graben da

Guanabara no Neógeno teve como característica principal o retrabalhamento dos

depósitos paleogênicos da Bacia do Macacu, para deposigão do Conglomerado

Itambi, e a segmentação da bacia que acompanhou a extensão E-W de idade

holocênica. A deposição do Conglomerado ltambi, tentativamente posicionada no

Plioceno-Pleistoceno, acompanhou a intensa erosão da borda norte da Bacia do

Macacu, responsável pela retirada dos depósitos de leques aluviais proximais. Esses

depósitos estão ausentes desse lado da bacia, justamente caracterizado pelo desnível

topográfico mais acentuado, que chega a pouco mais de 2000 metros.

7,1, DTSCASS,4o

O quadro evolutivo do Graben da Guanabara mostra que o magmatismo e a

sedimentação foram tectonicamente controlados por campos de paleotensões com

atuação em todo o seu dominio. Essa característica, já identificada em ouhos

segmentos do RCSB (Riccomini 1989) ou mesmo em outras áreas do sudeste

(Riccomini 1995a e b; Melo 1997), remete à possível origem desses campos de

paleotensões.

Os modelos tectônicos para a formação do Graben da Guanabara dividem-se

entre os que advogam uma relação com campos de paleotensões locais, entre os quais

podem ser incluídos os de Almeida (1976), Asmus & Ferrari (1978) e Femandes

(1993); os que sugerem uma relação com campos de paleotensões regionais, como

Riccomini (1989) e Souza (1991).

Por outro lado, a investigação da sismicidade intraplaca e as modelagens

numéricas para essas tensões, propõem uma conjugação entre tensöes locais e

regionais para explicar esse tipo de tectonismo (Assumpção 1992, 1997; Coblentz &

Richardson 1996; Zoback &, Richardson 1996; Ferrari & Riccomini 1999).



7.1.1. Origem dos Campos de Paleotensões no Graben da Guanabara - Tensões

"Locais x Regionais

A discussão da origem dos campos de paleotensões que controlaram a

implantação e a evolução do Graben da Guanabara deve considerar o seu caráter

inicialmente direcional e posteriormente extensional e, ainda, a sua vinculação

geográfica com o soerguimento que precedeu a sua implantação.

Situações semelhantes, onde a evolução do r/l inicia-se sob a atuação de um

regime direcional, foram descritas nos rifts do leste africano, Baikal e na abertura do

Oceano Atlântico Setentrional (Delvaux et al. 1992,1995; Geoffroy et al. 1993,1994,

1996; San'Kov et al. 1997). Para Vauchez et al. (1998), Tommasi & Vauchez (2000)

e Vauchez er al. (2000) a implantação inicial de um regime de tensões direcional nos

rifts continentais, dá-se em resposta às anisotropias mecânicas do manto subjacente.

Tais anisotropias seriam evidenciadas pela deformação dúctil e orientação

preferencial de eixos cristalográficos de olivina encontradas em xenólitos mantélicos

e pelas heterogeneidades na propagação de ondas sísmicas sob esses rlls. Para esses

autores essas anisotropias que, além das relativas ao fabric das rochas mantélicas,

incluiriam também a presença de bolsões de magma, imporiam uma deformação

inicial com forte componente cisalhante, paralela a elas, por suavização da

deþrmação (stain softening). Segundo Vauchez et al. (1998), Tommasi & Vauchez

(2000) e Vauchez et al. (2000) as tensões que contribuiriam para essa resposta teriam

origem no soerguimento que antecede a implantação do r/ e nas tensões regionais.

No Graben da Guanabara um soerguimento prévio, responsável pelo

desenvolvimento da Superficie Japi, esteve presente no Cretaceo Superior (Almeida

1976, Almeida & Cameiro 1998) e, de acordo com o modelo exposto acima, pode ter

sido o desencadeador da formação do rfi. Essa formação, se deu a partir do início do

Paleoceno, como indicam a preservação das rochas vulcânicas presentes no interior do

graben e a implantação da Bacia de São José do ltaboral.

Com relação ao papel exercido pelas tensões regionais, sabe-se que na placa

sul-americana as direções de SHmax são atreladas ao empurrão da placa e

aproximadamente paralelas às suas linhas de fluxo (Zoback et al. 1989, Assumpgão

1992, Richardson 1992, Stefanick & Jurdy 1992, Coblentz & Richardson 1996). Sabe-

se ainda que as linhas de fluxo da placa permaneceram na direção E-W, pelo menos

desde o início do Terciário (Herz 1977, Hartnady & Le Roex 1985, Crough et al.



1980, Morgan 1983, O'Connor & Duncan 1990, Thompson et al. 1998). O campo de

tensões atual, com o1 aproximadamente E-W, foi determinado a partir de fraturas de

cisalhamento (Salvador & Riccomini 1995, Mancini 1995) e de mecanismos focais

(Berrocal et al. 1993), sendo compatlvel com o desencadeado pelo empurrão da placa.

Também o binário dextral E-W, pleistocênico, identificado no Graben da Guanabara,

nos outros segmentos do RCSB (Riccomini 1989, 1995a; Salvador & Riccomini

1995) e regionalmente (Melo 1991), tem compatibilidade com esse campo de tensões.

Porém, a direção de SHmax NE-SW associada ao binário sinistral E-W,

identificado como controlador do magmatismo alcalino e da implantação do Graben

da Guanabara, não é compatível com o campo de tensões regionais esperado a partir

do empurrão da cordilheira mesoceânica. Mesmo se considerarmos a interagão entre

as tensões locais e regionais, a partir do modelo de Zoback (1992) (vet Figura 2.10),

tem-se que uma extensão ortogonal ao graben geraria uma rotação horária dos eixos

de tensões máximas e mlnimas horizontais, girando SHmax e Shmin para as direções

NW-SB e NE-SW, respectivamente. Ainda segundo esse modelo, a única forma de

gerar uma rotagão anti-horária de SHmax e Shmin, posicionando-os nas direções NE-

SW e NW-SE, respectivamente, seria a partir de uma compressão local ortogonal ao

Graben da Gtanabara, ou seja, na direção NW-SE.

Considerando-se que a verificação dessa compressão ortogonal ao graben,

entre o Cretáceo Superior e Eoceno Inferior é pouco factivel, pode-se supor que a

origem do binário sinistral E-W que controlou o magmatismo alcalino e a implantação

do Graben da Guanabara está relacionada com as paleotensões locais desencadeadas

pelo soerguimento que o precedeu, controladas pelas anisotropias mecânicas do manto

subjacente, à semelhança com o ca¡acterizado em diversos rifts continentais (Vauchez

et al. 1998, Tommasi & Y atchez 2000, Y a,¡chez er al. 2000).

7,2, CONCLASõES

1) A interpretação dos dados permite inferir que a implantação do Graben da

Guanabara deu-se no Paleoceno, sob um regime de esforços direcional, tendo sido

controlada por um binário sinistral E-W. Sua evolução ao longo do Boceno e do

Oligoceno foi conholada por um regime de esforços extensional, com o eixo de



2)

extensão posicionado na direção NW-SE. Dessa forma, registrou-se a persistência

das direções de SHmax e Shmin, NE-SW e NW-SE respectivamente, entre o

Cretáceo Superior e o Oligoceno e a sua variagão, para posições ortogonais a

essas, apenas no Pleistoceno;

A Bacia de São José do Itaboraí, de idade paleocênica, possui a maior taxa de

estiramento entre todas as bacias do RCSB, de pouco mais de 10%. A presença de

veios de calcário travertino com alto e baixo ângulo de mergulho, cortando o

embasamento e preenchendo a Falha de São José; as microfalhas direcionais que

afetam o preenchimento da bacia e a contemporaneidade de extensões nas

direções NW-SE e NE-SW indicam a complexidade da evolução tectônica da

Bacia de São José do Itaboral e foram interpretadas como geradas por uma

transcorrência sinishal dessa falha;

Na Bacia do Macacu, de idade eocênica a oligocênica, foram caracterizadas três

associações de fácies, de leques aluviais, fluvial entrelaçada e lacustre. A

distribuição das associações de fácies, em conjugação com as estruturas, indicou

que essa bacia é do tipo graben assiméhico, e que os depocentros se deslocaram

da borda sudeste para a noroeste. As paleocorrentes mostram uma variação no

sentido, passando de SW para NE, reforçando a importância do tectonismo na

sedimentação da Formação Macacu. Essa relação foi evidenciada, também, pelos

afogamentos episódicos da planície aluvial, interpretados como de origem

tectônica;

A ausência dos depósitos de leques aluviais na borda noroeste, junto ao acentuado

desnível topográfico do embasamento, de pouco mais de 2000 metros de altitude,

representado pela Serra dos Órgãos, indica que essa borda foi intensamente

erodida após a deposição da Formação Macacu. A deposição da Formação

Macacu concomitante com a marcante erosão e exposição das porções proximais

da Bacia de Santos, Alto de Cabo Frio e Bacia de Campos, reforça o caráter

tectônico do evento paleogênico que a gerou. A acumulagão bastante restrita de

sedimentos mais novos que a Formação Macacu, no Graben da Guanabara, indica

uma tendência ascensional para toda essa área após a deposição da mesma;

A presença de hialoclastitos fonolíticos no Plug do Country Club, qte constitui o

embasamento da Bacia do Macacu, com idade de 65,7 Ma (obtida no presente

trabalho), indicou que esse segmento do Graben da Guanabara não sofreu erosão

desde o Paleoceno Inferior. A localização desse plug próxima aos maciços do

3)

4)

s)



6)

Tanguá e Rio Bonito, de mesma idade, mostra que as taxas de erosão no interio¡

do Graben da Guanabara foram heterogêneas;

A análise geométrica dos veios de calcedônia maciça que cortam as b¡echas

tectônicas silicificadas e o embasamento, bem como a análise cinemática das

falhas e microfalhas que as afetam indicam que o evento tectônico que as gerou

foi controlado por um campo de paleotensões direcional, onde o1 orientava-se na

direção NE-SW e 03 na direção NW-SE. Variações locais nesse campo de

paleotensões para um regime puramente extensional, mantendo-se as direções de

SHmax e Shmin, foram ca¡acteÁzadas na Ilha do Govemador e na Região dos

Lagos e parecem estar associadas a uma permutação dos eixos de paleotensões

máximo e intermediário, associada a um aumento na magnitude de oz;

O campo de paleotensöes responsável pela implantação do Graben da Guanabara

parece ter sido gerado pelo soerguimento que o precedeu em conjugação com o

controle exercido por anisotropias mecânicas do manto subjacente. O binário

dexhal E-Wextensão NE-SW, de provável idade pleistocênica pode estar

relacionado com as tensões regionais associadas ao empurrão da cordilheira

mesoceânica.

7)
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ANEXo A - DATAÇÕns R¿.nromÉrnrcAs pELo
uÉrono ARoo/ARte, REALIZADAS No ACTLABS

(cANADA)



A. L Preparação das amostras e separação mineral

As amostras foram b¡itadas e secas a 105'C por 3 horas antes de moer. O britador. e o

moinho foram lavados duas vezes com acetona para eliminar uma potencial contaminação

poÍ amostras processadas previamente. As amostras foram peneiradas a 180-250 10-óm.

Amostra E6a ) 0.149 de concentrado de flogopita foi separado, por tiquido pesado, por

separação feromagnética e por FRICTION RIIMP. O concentrado continha 60%o de

flogopita, 35Yo de atgita e 5%o de forsterita.

Anostra ICF3a ) Foram separadas por líquido pesado (255-257 SG), 0.79 de concentrado

de feldspato alcalino, com aproximadamente 100% de sanidina.

Duas porções de cada amostra, ou fração separada, foram embaladas em folha de

alurnínio, para irradiação no reator nuclear.

4.2. lrradiação das amostras no reator nuclear

Foi ufilizado para irradiação o Reator de Pesquisas da Universidade McMaster, em

Hamilton, Ontário, Canada. As amostras e o mineral monitor do fluxo de neutlon (J) forarn

irradiados na posição 5C do núcleo do reator. As amostras e o monito¡ foram escudados por

cádr¡io. O grupo de monitores analisado para o glupo de amostras em questão, foi a

sanidina de Fish Canyon, com idade de 27 .95 Ma. Esse monito¡ foi colocado em diferentes

posições no pacote de amostras a serem analisadas.

A.3 . Análises

O mineral monitor foi completamente fundido de uma única vez, a 1800oI(, e o gás

ext¡aído foi então analisado. A sanidina monitora, de Fish Canyon, forneceu um valor

de J igual a 0.00350+-0,000069.



As amostras foram aquecidas incrementalmente, em passos, ern um forno de

resistência O gás extraido foi limpo e introduzido em um espectrômetro de lnassa e a

intensidade de cada isótopo de Ar e as linhas de base foram medidas. Tal procedimento

foi repetido quatro vezes. Após as coreções das linhas de base, a intensidade de cada

isótopo foi extrapolada para o momento de ent¡ada da amostra no espectrômetro. Todos

os isótopos foram corrigidos por fracionamento, vácuo e reação secundária de K, Ca e

CL. A razão de fu40/Ar39 foi usada para calcular a idade, com base no valor de J

calculado anteriormente, e referido acima. Todos os erros são dois sigmas da média.

4,4. Resultados

São apresentados a seguir os lesultados referentes a cinco amostras: E6a; ME2b5;

Ita5a; M1 e ICF3a.



AmostraE6a
Rocha: lamprófiro
Material analisado : fl ogopita
Local: dique 6da Pedreira Emasa (ver Figura 4.9), Bairro de Bangu, Rio de Janeiro.
Resultados: Nove incrementos foram analisados para essa amostra. Os incrementos 1 e 2
continham grandes quantidades de outros gases e forneceram resultados sem utilidade. Os seis
incrementos seguintes deram bons resultados. O incremento 9 não forneceu uma quantidade de
gás sultciente para anáLlise. Cinco incrementos (3 a 7) resultaram er¡ um bom platô, com uma
idade de 77 .1+/-1.0Ma, com 94o/o do Ar39 observado. Incrementos 5 a 7 forneceram uma
isócrona com idade de'17 .0+l -1.'ll¡;4a.
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AmostraME2b5
Rocha: fonolito
Material analisado: rocha total
Local:Mendanha, Pedrei¡a SantoAntônio (dique l5 daFigura 4.5). Nova Iguaçu, RJ.
Resultados: Oito incrementos foram analisados para essa amostra. Não foi possível
definir nenhum platô ou isócrona. Observa-se um claro aumento na idade,
acompanhando o aumento da ternperatura, caracteístico de perda de argônio (ou da
mistura de diferentes sistemas K-Ar). Os incrementos 2 a 5 resultaram em uma idade
média ponderada de 54.2+l-2.8Ma, com76%o do Ar39 observado. As idades relativas às

temperaturas mais altas ficar¿m entre 65 e 70Ma.
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AmostraltaSa
Rocha: fonolito
Material analisado: rocha total
Local: Complexo de ltaúna, Ponto 5 da Figura 4.3 5, Bairro do Salgueiro, São Gongalo,
RJ.
Resultados: Oito incrementos forar¡ analisados para essa amostra. Os incrementos 2 a 6

resultaram em um platô, com uma i dade de65.7+l-0.7Ma, corn 81% doAr39 observado.
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AmostraMl
Rocha: fonolito pórfiro
Matelial analisado : rocha total
Local: Plug de Monj olos (ver Figura4.34). Distrito deMonjolos, Itaboraí, RJ,

Resultados: Seis incrementos foram analisados para essa amostra. Não foi possível
definir nenhum platô ou isócrona para essa amostra. Os incrementos 2 a 6 resultaram em

uma idade média ponderada de 56 .6+/-1r2Ìl/a, com 62% doAr39 observado.

66

59

Sample Ml

-__1

No Platoau
39Ar weighted âverage age for
incremeuls 2 to 6: 56.61'/-1.2N1jÀ

áqe

E33
*26dzo

l3
,7

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cutnul¿rtive o% 39Ar Released

I



Amostra ICF3a
Rocha: fonolìto pórfiro
Material a¡alisado : sanidina
Local: Ponto 7 da Figura 4.75, Ponta do Boqueir'ão, Arraial do Cabo, RJ.
Resultados: Dez incrementos foram analisados p¿ua essa amostra. Os incrementos 2 a 4
forneceram um platô, com uma idade de 52.1+/-0.8Ma, com 56%o do Ar39 observado. Os
incrementos I a 3 forneceram uma isócrona com uma idade de 50.8+/- 1 .OMa. Os incrementos de
mais alta temperatura indicaram umaidade amis alta, de 55-56Ma.

62

56

50

43

3'7

31

25

l9

12

6

20 30 40 50 60 '70 80 90 100
Cur¡ulative % 39Ar Relo¿¡sed

a
ä

Êg
È

å
È

3.608-03

3.24ß,-03

2.888-03

2.52F-03

2.t68-03

1.80E-03

1.448 03

I.08D-03

'7.20D-04

3.60D04

1.008"02 6.00Ê-02 9.00ß'02 t.20D-01 1.508-tJl

I

Sample ICF3a

Platoau inclcuronls 2 to 6
Age: 52. 1 +/- 0.81,,4¿r

Witlì 56.3% 01'tlìo obsorvod 39Ar

Sample ICX'3a - Isochron

Isochrol,Ì incler¡enl$ I to 3
,Age 50.8-r'/-1.OMa
Inilial 40.4r'/36./\1 458 | /-25
MSWI): {) 4



ANEXo B - DATAÇÕns nauouÉrnIcAs pBLo
uÉrono ARoo/ARtn, REALIZADAS No IGrusp

Ì

I
I

I.t..'l; "{/



Foi realizada a datação radiométrica, pelo método 4140/4139, de uma amostra

de brecha fonolítica do Plag do Counlry CIub.

B. L Pleparação da Amostra

A amostra foi fragmentada manualmente, com o auxílio de um martelo,

envolta em um saco plástico, Os fragmentos foram lavados corn álcool e

bombardeados com ultra-som, pa'ra a relirada de sujeira e poeira. Os fragmentos a

serem analisados foram selecionados com o auxílìo de uma lupa binocular.

8.2. Análises

Foi utilizado como mineral padrão uma sanidina de Fish Canyon, que

forneceu um J igual a 0.0047 5 + I .'198-06. As amostras foram aquecidas

incrementalmente a laser

B.3. Resultados

Os resultados mostrados a seguir referem-se a 3 fragmentos de uma mesma

amostra de b¡echa fonolítica. São apresentados 3 platôs, uma isócrona e um

ideograma.
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ANBXO C - DIFRATOGRAMAS DE RAIOS X.
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Figura C 1 - Difraloglama de ¡aios x em amostra de gibsitâ dâFormaçâo Macacu. Ponto 26 da Figua 6.14, Mage, RJ.
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