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APRESENTAÇÃO 

A implantação de grandes obras civis, notada-
mente usinas hidrelétricas e usinas nucleares, vem in
corporando em seus projetos uma parcela de segurança 
em termos de ocorrência de sismos na região de inte
resse. 

O quadro de sismicidade das regiões de implan
tação destas grarides obras tem sido muito difícil de 
ser estabelecido com precisão, em função do nível de 
sismicidade relativamente baixo de nosso território 
(zona de plataforma), e em função da carência de regis
tros sismográficos que, quando disponíveis, mostram-
se difusos. 

No estudo da estabilidade regional do sudeste 
brasileiro para as usinas nucleares da praia de Itaorna, 
a experiência acumulada da análise de elementos e pa
râmetros geológicos, tectônicos, geomorfológicos e sis-
mológicos foi usada para a definição da estabilidade e 
para a compreensão dos deslocamentos verticais mo
dernos. A metodologia e técnica empregadas trazem 
grande parcela de originalidade. 

A identificação de zonas mais e menos ativas 
sismicamente no sudeste brasileiro parece representar 
melhor as condições de estabilidade regional. Esta con
figuração deve ser analisada como transitória, uma vez 
que não existe uma rede sismográfica adequada na 
região que permita aferir e melhorar os limites das 
zonas sismogênicas. 

Embora o estudo que se apresenta seja um passo 
intermediário quanto aos aspectos de regionalização 
sísmica, seus critérios permitiram considerações sobre 
a atividade sísmica em projetos de usinas nucleares e 
podem ser reconhecidos como básicos às considerações 
de sismicidade a projetos de outras construções civis e 
estudos de risco sísmico na área. 

Nesta oportunidade, registramos os agradecimen
tos a FURNAS - Centrais Elétricas S.A., através de sua 
Superintendência de Engenharia de Geração e do De
partamento de Engenharia Civil, pela iniciativa de libe
ração dos dados e estudos referentes às usinas nucleares 
da praia de Itaorna. 

Ricardo Fernandes da Silva 
(Diretor da Divisão de Minas e Geologia Aplicada) 
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SÍNTESE ABSTRACT 

A realização dos estudos básicos para a implanta
ção de usinas nucleares envolve aspectos relacionados 
ao local, meio ambiente, construção e operação das 
mesmas, todos em caráter multidisciplinar. Em se tra
tando dos geológicos e sismológicos, estes são voltados 
para a caracterização da estabilidade dos terrenos na
turais^ ' 

j/No estudo realizado para as usinas nucleares da 
praia de Itaorna foram analisadas e integradas todas as 
informações geológicas, tectônicas, geomorfológicas e 
sismológicas. Como resultado, foram obtidas relações 
aproximadas de feições litológicas e estruturais, carac
terísticas de relevo e atividade sísmica que, ainda mes
mo sendo aproximadas, representam o quadro de esta
bilidade regional, imprescindível às considerações de se
gurança das obras civis da praia de Itaorna,/ 

A área de estudo foi estabelecida pelo círculo de 
raio de 325 km a partir da praia de Itaorna, como reco
menda normas de construção de usinas nucleares. Nela, 
os elementos de Geologia, Tectônica, Geomorfologia e 
Sismologia foram tratados segundo as orientações do 
"Regulatory Guide 1.70" (USNRC, 1978) e do "Ap
pendix A, Tittle 10, Chapter 1, Part 100" (USAEC, 
1975). Foram incluídas muitas observações neste trata
mento, como as sugeridas pelo "Commission Paper 
SECY-79-300" (USNRC, 1979), documento que pro
põe uma revisão parcial do Appendix A, orientando a 
aplicação das normas em regiões de características pia-
taformais e não de borda de placa tectônica. 

O grande volume de informações usado na sínte
se regional foi tratado segundo determinados critérios, 
uma vez que se encontrava disperso em ampla docu
mentação técnica. 

As bases geográficas para os mapas foram obtidas 
da "Carta do Brasil ao Milionésimo" (IBGE, 1972). 
Para as bases geológicas e tectônicas foram consultados 
numerosos mapas (Anexo A). As divergências de 
informações foram reavaliadas na análise dos trabalhos 
e muitos dados originais dos autores deste trabalho 
foram considerados. 

As informações geológicas foram obtidas de tra
balhos antigos, reavaliados mais recentemente. Os ele-

The performance of basic studies prior to the 
construction of nuclear power plants involves factors 
related to the site, the environment, and to the con
struction and operation of the plants. All these studies 
have an interdisciplinary character. Geologic and seis-
mologic studies deal with the characterization of the 
stability of natural terrains. 

The study prepared for the nuclear plants to be 
located at Itaorna comprised the analysis and integration 
of geologic, tectonic, geomorphologic and seismologic 
informations. As a result, approximate relations for 
lithologic and structural features, relief characteristics 
and seismic activity were obtained. These relationships, 
although approximate, represent the status of regional 
stability, the knowledge of which is indispensable to 
security considerations for the civil buildings at Itaorna 
beach. 

The studied area was stablished by a circle with 
a radius of 325 km centred at Itaorna beach, as rec
ommended in the standards for constructing nuclear 
power plants. Within this area, elements of Geology, 
Tectonics, Geomorphology and Seismology were dealt 
in accordance with the guidelines contained in the 
Regulatory Guide 1.70 (USNRC, 1978) and the Ap
pendix A, Tittle 10, Chapter 1, Part 100 (USAEC, 
1975). This approach included a number of remarks, 
as those suggested by the Commission Paper SECY-
79-300 (USNRC, 1979). This document proposes a 
partial review of the Appendix A by orienting the 
application of standards to regions showing platform 
rather than tectonic plate border characteristics. 

The large volume of information utilized in 
the regional synthesis was treated in accordance with 
specific criteria, since was scattered throughout an 
extensive collection of technical documents. 

The geographic bases for the four charts were 
obtained from "Carta do Brasil ao Milionésimo" 
(IBGE, 1972). Several charts were consulted for the 
geologic and tectonic bases (Appendix A of this 
paper). Information discrepancies were reassessed in 
the present analysis, and many original data from 
the authors of this paper were considered. 



2 GEOL., TECT., GEOMORFOL. E BISMOL. REG. DE INTERESSE ÀS USINAS. .. 

méritos de tectôrtica, de estudos realizados por diver
sos autores e grande parte deles adquirida em pesquisas 
realizadas no IPT. 

Na análise fisiográfica foram consultados mapas 
plani-altimétricos de diversas escalas, alguns do final do 
século passado. A caracterização das unidades geomor-
fológicas foi baseada em metodologia e técnica desen
volvidas pelo IPT, sendo que muitas informações que 
contribuíram à definição dos compartimentos geomor-
fológicos têm caráter original. 

Os elementos de sismologia foram obtidos de es
tudos de diversos autores. Não foram consideradas as 
discussões na análise dos dados sísmicos, preferindo-se 
sintetizar as informações mais seguras de maneira mais 
objetiva ao interesse dos estudos. 

0 resultado da análise conjunta dos elementos 
geológicos, tectônicos, geomorfológicos e sismológicos 
mostrou que a atual estabilidade regional foi alcançada 
após longa e complexa história geológica, desenvolvida 
desde os tempos arqueanos, envolvendo processos oro-
gênicos, termo-tectônicos, epirogênicos e de reativação. 
A geomorfogênese atual desenvolveu-se guardando es
treita relação com as estruturas pré-cambrianas,cambro-
ordovicianas, mesozóicas e cenozóicas, permitindo a 
delimitação aproximada de áreas mais e menos movi
mentadas no tempo geológico. 

As condições sísmicas de zonas afastadas da bor
da de placas litosféricas não permitem que se façam 
correlações satisfatórias entre estrutura geológica e ati
vidade sísmica. Para o sudeste brasileiro, a exemplo do 
que sugere o Departamento de Desenvolvimento de 
Normas da USNRC (1979), foi desenvolvida uma for
ma de correlação que superasse a limitação referida. 

Assim, a definição de províncias sismo-tectôni-
cas, como sugerida por vários autores, não se mostrou 
exeqüível, concluindo-se pela delimitação de zonas sis-
mogênicas àquelas áreas de concentração de epicentros 
relacionadas à maior ou menor instabilidade tectônica e 
epirogênica. 

Seis zonas sismogênicas foram identificadas no 
sudeste brasileiro: Bom Sucesso, Pinhal, Caxambu, Cu
nha, Cabo Frio e Campos. A de Cabo Frio está avaliada 
parcialmente, pois o estudo não foi estendido até o sul 
da Bahia; a zona de concentração de sismos junto a Ca-
nanéia-Peruíbe não foi objeto de estudos por se locali
zar fora da área de interesse. 

A zona sismogênica de Bom Sucesso localiza-se 
na borda da Província (Estrutural) São Francisco, coin
cidindo com as áreas altas entalhadas pelo Rio Grande 
e tributários; faltam elementos para realizar considera
ções sobre movimentações tectônicas modernas e não 
se conhece influências tectônicas diretas na gênese do 
seu relevo. Pode ser que existam acomodações tectôni
cas nesta zona, marcada em parte pela faixa de cisalha-
mento de Campo do Meio que separa regiões com es
truturas distintas. 

A zona sismogênica de Pinhal coincide com a 
área do soerguimento de Moji-Guaçu que esteve sujeita 
a deslocamentos acentuados no Terciário, resultando os 

The geologic information were obtained from 
earlier works which have recently been reassessed. 
The tectonic elements were obtained from various 
authors, along with a large part gained from the studies 
developed by the authors of the present paper at IPT. 

The physiographic analysis involved consultation 
of planialtimetric charts in various scales, some of them 
dating back to the end of the fast century. The charac
terization of the geomorphologic units was based on 
methods and techniques developed by IPT; many pieces 
of information which contributed to the definition of 
the geomorphologic compartments are entirely original. 

The seismologic elements were obtained from 
studies by various authors. The analysis of seismic data 
did not consider different views on the subject but 
aimed at synthesizing the soundest information in a 
more objective way, in accordance with the purposes 
of the present studies. 

The result of the combined geologic, tectonic, 
geomorphologic and seismologic analysis showed that 
regional stability was achieved after a long and complex 
geologic history which developed from Archean times, 
and involved orogenic, thermotectonic, epirogenic and 
reactivation processes. The development of the present 
geomorphogenesis kept a close relationship with the 
Precambrian, Cambro-Ordovician, Mesozoic and 
Cenozoic structures, therefore allowing the approximate 
delimitation of areas which were more or less mobile 
during this time span. 

The seismic conditions of zones at a distance 
from lithospheric plate borders make it impossible to 
obtain satisfactory correlations between geologic struc
ture and seismic activity. Following the suggestion made 
by the USNRC's Standards Development Department 
(1979), a correlation method designed to overcome this 
limitation was developed for southeastern Brazil. 

Thus, it proved impossible to define seismotec-
tonic provinces as otherwise suggested by a number of 
authors; therefore it was decided, in the present work, 
to delimit seismogenic zones as those areas concentra
ting epicenters related to greater or smaller tectonic 
and epeirogenic instability. 

For southeastern Brazil, six seismogenic zones 
were identified: Bom Sucesso, Pinhal, Caxambu, Cunha, 
Cabo Frio e Campos. The Cabo Frio zone has been 
only partially evaluated, as the study was not taken 
as far as the south of Bahia; due to similar reasons, the 
seismic concentration zone near Cananêia-Peruibe was 
also not studied. 

The Bom Sucesso seismogenic zone is located 
along the border of São Francisco structural Province 
and coincides with elevated areas eroded by the Grande 
river and its tributaries. There is a lack of elements to 
permit the consideration of modern tectonic move
ments, and nothing is known about direct tectonic 
controls on the genesis of its relief. It is possible that 
tectonic accomodation occurs in this zone, partly 
related to the Campo do Meio shear zone, which 
separates regions with distinct structures. 
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planaltos de Poços de Caldas e de Senador Amaral, en
talhados pelos tributários dos rios Pardo, Moji-Guaçu, 
Tietê e Sapucaí. Ocorrem, nesta zona, falhas de caráter 
normal e as faixas de cisalhamento de Campo do Meio 
e de Ouro Fino; entretanto, suas correlações com os 
elementos sísmicos não são muito precisas. 

A zona sismogênica de Caxambu está associada à 
região do relevo acidentado do Circuito das Águas de 
Minas Gerais; nela ocorrem muitas falhas e numerosas 
fontes termais. Não há registro de evidências sobre ati
vidades tectõnicas modernas nesta zona. 

A zona sismogênica de Cunha apresenta relevo 
acentuado, tendo os desníveis maiores nas serras da 
Mantiqueira, da Bocaina, do Mar e dos Órgãos em rela
ção às depiossões tafrogênicas de Taubaté, Resende, 
Volta Redonda e costeiras. As maiores feições do rele
vo estão associadas a falhas, como as da faixa de cisa
lhamento São Paulo; porém, não é possível estabelecer 
ainda correlações seguras entre sismos e estruturas geo
lógicas, pelos grandes erros de localização dos epicen
tros e as inúmeras possibilidades de relacionar estes sis
mos com planos de movimentação. 

As zonas sismogênicas de Cabo Frio e Campos in
cluem epicentros na área da plataforma continental. Os 
desníveis entre as áreas emersas e submersas estão rela
cionados à constituição da bacia de Santos e às direções 
estruturais pré-cambrianas e cambro-ordovicianas, em 
parte reativadas no Mesozóico-Cenozóico. 

Praticamente todas estas zonas sismogênicas per
tencem ao domínio da província (Estrutural) Manti
queira. 

Na determinação do Terremoto Potencial Máxi
mo, o sismo de Pinhal de 27/01/1922 foi escolhido pa
ra representar a ocorrência da maior intensidade rela
cionada àquele domínio, no qual se localiza o sítio da 
praia de Itaorna. Em função de seus parâmetros e de 
acordo com as normas adotadas foram realizadas consi
derações sobre o Terremoto de Desligamento Seguro 
(SSE) e o Terremoto Básico de Operação (OBE). 

As discussões sobre o SSE e o OBE, considerando 
as características de sismicidade relativamente baixa do 
sudeste brasileiro, são muito difíceis de serem feitas. As 
idéias de sismicidade desprezível há pouco foram aban
donadas, assim cbmo as idéias de relacionar os sismos a 
simples acomodações de camadas. Contudo, a ocorrên
cia difusa e a baixa freqüência dos eventos sísmicos 
ainda trazem grandes dificuldades à análise da estabili
dade regional. 

Se por um lado estas características não permi
tem realizar análises sismo-tectônicas mais seguras, por 
outro elas têm exigido que estas análises sejam feitas in
tegrando outros elementos físicos de áreas geológicas 
mais estáveis, obtendo-se um resultado satisfatório da 
estabilidade dos terrenos naturais. 

The Pinhal seismogenic none coincides with 
the area of the Moji-Guaçu uplift zone, which had 
been uplifted markedly in the Tertiary, forming the 
plateau of Poços de Caldas and Senador Amaral, 
eroded by the tributaries of the Pardo, Moji-Guaçu, 
Tietê and Sapucaf rivers. This zone contains normal 
faults, in addition to the Campo do Meio and Ouro 
Fino shear zones; however, the correlation between 
them and the seismic elements is not very precise. 

The Caxambu seismogenic zone is associated 
with the region of uneven relief of the Minas Gerais 
water circuit, a belt of springs; the zone contains many 
faults and a great number of thermal springs. There is 
no record of modern tectonic activity in this zone. 

The Cunha seismogenic zone shows a marked 
relief, with the greatest differences of levei in the 
mountains of Mantiqueira, Bocaina, serra do Mar and 
serra dos Órgãos. These are related to the taphrogenic 
depression of Taubaté, Resende and Volta Redonda, 
as well as so coastals depressions. The main features of 
the relief are associated with faults such as those of the 
Sao Paulo shear zone; however, it is not possible yet 
to establish sound correlation between seisms and 
geologic structures, owing to the large errors in locating 
epicenters and to the countless possible relations with 
the planes of movement. 

The Cabo Frio and Campos seismogenic zones 
include epicenters in the area of the continental shelf. 
The differences of level between the emersed and 
submerged areas are related to the development of the 
Santos Basin and to the Precambrian and Cambro-Or-
dovician structural directions, partly reactivated in the 
Mesozoic-Cenozoic. 

Practically all of alone-mentioned seismogenic 
zones belong to the domain of the Mantiqueira Struc
tural Province. 

For the determination of the Maximum Potential 
Earthquake, the Pinhal seism of January 27, 1922 was 
chosen to represent the occurrence of greatest intensity 
related to that domain, in which the site of Itaorna 
beach is located. In function of the parameters in
volved in the Pinhal seisin, and is accordance with the 
standards adapted, considerations were made on the 
Safe Shutdown Earthquake (SSE) and Operation Basis 
Earthquake (OBE). 

Discussion on the SSE and OBE, taking into 
account the relatively low seismic characteristics of 
southeastern Brazil, are extremely difficult to perform, 
ideas of negligible seismicity have recently been 
abandoned, as well as have ideas involving the relation 
of seisms to were accomodation between layers. 
However, the diffuse occurrence and low frequency 
of seismic events still poses serious difficulties for 
analysing regional stability. 

The characteristics have made it impossible to 
perform a sounder seismotectonic analyses. On the 
other hand, they have shown the need of making such 
analysis by integrating other physical elements from 
more stable geologic areas. This method led satisfac
tory results regarding stability of natural terrains. 





INTRODUÇÃO 

Os estudos básicos para implantação de 
usinas nucleares são multidisciplinares envol
vendo, em termos genéricos, aspectos relativos 
ao local e meio ambiente, à construção e à 
operação. Parte deles diz respeito às caracte
rísticas geológicas e sismológicas da região 
na qual se insere o local escolhido, dirigidos à 
compreensão e avaliação da estabilidade do 
substrato natural. 

Essas informações geológicas e sismoló
gicas regionais, que interessam às usinas nu
cleares de Angra dos Reis, foram pesquisadas 
por solicitação de FURNAS-Centrais Elétricas 
S.A. (IPT, 1981), sendo aqui divulgadas pela 
importância técnica e científica de que se 
revestem. 

Procurou-se coadunar os elementos de 
Geologia e Sismologia quanto ao enfoque, grau 
de detalhe e apresentação com as prescrições 
do "Regulatory Guide 1.70, Revision 3" 
(USNRC, 1978) e do "Appendix A to 10 CFR 
Part 100" (USAEC, 1975), que norteiam de 
maneira mais completa o conteúdo e forma 
para os estudos básicos, pois consubstanciam 
critérios, procedimentos e métodos extraídos 
da experiência acumulada, amplamente discu
tidos e aperfeiçoados no decorrer dos anos." As 
informações aqui apresentadas se referem ao 
capítulo 2 do "Regulatory Guide" (Caracterís
ticas do Sítio, seção 2.5 - Geologia, Sismologia 
e Engenharia Geotécnica, itens 2.5.1 - Informa
ção Geológica Básica e Sísmica e 2.5.2 - Movi
mento Vibratório do Terreno), no item 2.5.1 
dessa obra, aborda-se a Geologia Regional 
(2.5.1.1) em seus aspectos de Estratigrafia, 
Litologia, Geocronologia, Estruturas, Fisiogra-
fia, Geomorfologia, Evolução Geológica e Pro
víncias Tectônicas; no item 2.5.2 enfoca-se a 
Sismicidade (2.5.2.1), Estruturas' Geológicas e 
Atividade Tectônica (2.5.2.2), Correlação entre 
Atividade Sísmica e Estrutura Geológica ou 
Província Tectônica (2.5.2.3), Terremoto Po

tencial Máximo (2.5.2.4), SSE - Terremoto de 
Desligamento Seguro (2.5.2.6) e OBE - Ter
remoto Básico de Operação (2.5.2.7). 

Mais recentemente, foi iniciado um 
processo de revisão do "Appendix A" , resul
tando o "Commission Paper SECY-79-300" 
("Identification of issues pertaining to Seismic 
and Geologic Siting Regulation, Police, and 
Practice for Nuclear Power Plants", USNRC, 
1978), que identifica e discute as dificulda
des encontradas na aplicação dos requisitos 
previstos no "Appendix A" , face ao avanço da 
Sismologia e Geociências, e apresenta caminhos 
para superá-las. Várias observações são perti
nentes a este trabalho, pelo que foram assimi
ladas no seu desenvolvimento. 

A área coberta pelos estudos é aquela deli
mitada pelo círculo com raio de 325 km, isto é, 
pouco mais que as 200 milhas prescritas no 
"Appendix A" , e centrado na praia de Itaorna 
(RJ), local de implantação das usinas nucleares 
de Angra dos Reis. Essa área, como se observa 
na Figura 1, abrange cerca de 183 000 km2 dos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja
neiro e Espírito Santo, e cerca de 148000 km2 

no domínio do Oceano Atlântico. 

CRITÉRIOS UTILIZADOS 

Os dados para a síntese regional estavam 
dispersos em vasta documentação técnica e, 
em função da necessidade de se tratar tão 
grande volume de informações, foram adota
dos alguns critérios de abordagem, explanados 
a seguir. 

Informação Cartográfica 

A base geográfica utilizada para a elabora
ção das Folhas 1, 2, 3 e 4 (Anexo D) foi a "Car-
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ta do Brasil ao Mílionésimo" (Folhas do Rio de 
Janeiro, Vitória e Iguape, IBGE, 1972), em sua 
versão mais recente e integrada à "Carta Inter
nacional do Mundo", em projeção cônica con
forme LAMBERT. 

Os mapas geológicos e estruturais utiliza
dos foram aqueles listados no Anexo A; a lista
gem não inclui mapas de detalhe ou de áreas 
restritas que foram absorvidos nos mapas de 
síntese mais recentes ou modificados por levan
tamentos e interpretações posteriores. As even
tuais divergências de informações foram con
tornadas mediante análise crítica das descri
ções apresentadas pelos Autores dos mapas 
ou levando-se em conta dados originais levanta
dos no decorrer deste trabalho. 

Os mapas inseridos no texto como ilus
trações foram elaborados em escalas diversas, 
julgadas adequadas aos propósitos da análise. 

Informação Geológica 

Muitas informações foram coletadas dos 
trabalhos referidos no texto e que se encon
tram listados no item Referências Bibliográfi
cas; houve parcial complementação com dados 
originais obtidos pelos Autores deste trabalho. 

Vários trabalhos antigos, revisados e am
pliados por investigações mais recentes ou 
versando sobre particularidades, foram consul
tados, mas não foram incluídos na lista biblio
gráfica. 

Informação Tectônica 

Grande parte das informações tectônicas 
foi obtida, principalmente, através de pesquisas 
desenvolvidas no próprio IPT. As interpreta
ções de diversos autores, constantes da biblio

grafia, foram relacionadas; nas questões con
troversas, ou foram respeitadas as divergências 
porque são insolúveis no presente, ou se avan
çou em interpretações próprias, obedecendo as 
tendências mais coerentes. 

Informação Geomorfológica 

Muitas das informações que levaram à 
definição dos compartimentos geomorfológicos 
na área de interesse possuem caráter original. 

A pesquisa dos elementos fundamentais à 
caracterização das unidades geomorfológicas 
foi baseada em metodologia e técnicas desen
volvidas pelo IPT em projetos anteriores. 

Para a análise fisiográfica foram utilizados 
mapas plani-altimétricos em diferentes escalas, 
listados no Anexo B. 

Informação Sismológica 

Foram considerados todos os dados divul
gados nos trabalhos referidos no texto e que 
se acham listados no item Referências Biblio
gráficas. 

Procurou-se não estender discussões sobre 
opiniões conflitantes associadas aos elementos 
dos eventos sísmicos, sintetizando as informa
ções mais seguras, como apresentadas no Ane
xo C. 

A análise de todas as informações de Geo
logia, Tectônica, Geomorfologia e Sismologia 
foi realizada buscando-se definir as correlações 
entre elas. Ao final, foi possível constatar rela
ções aproximadas em área de feições tectôni
cas, características de relevo e atividade sís
mica. Embora aproximadas, estas relações con
figuram o quadro de estabilidade regional, 
imprescindível às considerações de segurança 
das obras civis da praia de Itaorna. 



GEOLOGIA REGIONAL 

Este item sintetiza os elementos de inte
resse sobre a entratigrafía, litologia, geocrono-
logia, estrutura e tectônica da região delimitada 
pelo círculo de 325 km de raio centrado na 
praia de Itaorna (Figura 1), para a definição do 
contexto regional em que se situa a área de 
implantação das usinas nucleares. 

ESTRATIGRAFIA, LITOLOGIA, 
GEOCRONOLOGIA 

A Coluna Estratigráf ica 

As maiores unidades litológicas e estrati-
gráficas da região considerada são mostradas na 
Tabela 1 e os seus domínios geográficos na 
Folha 1 e nas Figuras 2 a 14 que acompanham 
as descrições das unidades. 

A divisão adotada dos tempos pré-cam-
brianos distingue o Arqueano e o Proterozóico, 
com limite em 2 500 Ma, conforme proposto 
pela Subcomissão de Estratigrafia do Pré-Cam-
briano (JAMES, 1978). O Proterozóico é sub
dividido informalmente em Inferior, Médio e 
Superior, com limites em 1800 e 1000 Ma, 
como proposto por ALMEIDA (1978) para a 
América do Sul. Os tempos fanerozóicos são 
subdivididos de acordo com a "Geological 
Time Table" (VAN EYSINGA, 1975). 

Os processos termotectônicos, reconhe
cidos na evolução litoestrutural do Brasil, 
implicando em metamorfismo regional e dobra-
mentos, são reunidos nos eventos Brasilia
no (680-450 Ma), Uruaçuano (1 300-1 000 Ma), 
Transamazònico (2 200-1 800 Ma) e . Jequié 
(2900-2 600 Ma), como se tem aceito nos 
estudos mais recentes. 

Na maior parte da região estudada, as 
unidades litológicas e litoestratigráficas ante
riores ao Proterozóico Superior sofreram retra-
balhamentos, isto é, envolvimentos em proces
sos termotectônicos de mais de um ciclo. Esse 

retrabalhamento não foi uniforme nem genera
lizado, pelo que a variabilidade do polimeta-
morfismo, das deformações, da migmatização, 
da granitização e dos rejuvenescimentos isotó-
picos torna difícil a reconstituição estratígráfi-
ca. Daí a tendência de se separar unidades lito
lógicas, inserindo-se nesse contexto os com
plexos e associações definidos por BRAUN 
(1974) e adotados nos mapeamentos da 
CPRM*, as unidades e conjuntos definidos pelo 
DRM** (1978) e utilizados nos mapeamentos 
do Rio de Janeiro, além das faixas e suítes 
mencionadas com freqüência na literatura espe
cializada. Neste trabalho foram adotadas as 
recomendações da Comissão Norte-Americana 
de Nomenclatura Estratigráfica (HENDERSON 
et alii, 1980), distinguindo-se complexos e 
su ítes. 

As Unidades do Arqueano e Proterozóico 
Inferior 

No setor este-nordeste da região conside
rada, primeiramente BARBOSA (1954) distin
guiu as séries Mantiqueira (gnaisses e migmati-
tos) e Barbacena (xistos granitóides e gnaisses 
diversos, metabasitos e meta-ultrabasitos). De 
pois, ROSIER (1957 e 1965) mapeou as séries 
Paraíba-Desengano, Serra dos Órgãos e algumas 
faixas litológicas no Rio de Janeiro. Também, 
na década de 50, EBERT elaborou o modelo 
estratigráfico-tectônico, que viria explicitar de 
forma mais completa em 1968, propondo: 
D que as séries Barbacena e Mantiqueira seriam 

fácies síncronas, de modo a se justificar ape
nas a retenção do nome Barbacena (EBERT, 
1955 e 1956), considerada série e depois 
grupo; 

(') CPRM: Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais. 
I") DRM: Departamento de Recursos Minerais. 
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G que o Grupo Barbacena representaria o em
basamento arqueano sobre o qual se desen
volveram as séries (depois reclassificadas 
como grupos) São João dei Rei, Andrelân-
dia e Paraíba, correspondentes às zonas 
externa, intermediária e interna de um vasto 
geossinclíneo do Ciclo Assíntico; 

O que o Grupo Pjrafba incorporaria o que 
antes chamara séries Paraibuna (EBERT, 
1954) e Juiz de Fora (EBERT, 1957), bem 
como as séries Paraíba e Serra dos Órgãos, 
de ROSIER. 

As datações radiométricas realizadas no 
Barbacena e no Paraíba (CORDANI et alii, 
1968; DELHAL et alii, 1969 e CORDANI et 
alii, 1973) confirmaram a idade arqueana do 
primeiro e mostraram que o segundo não pode 
ser atribuído ao Ciclo Assíntico, porque seria 
mais antigo. 

Mostraram, também, que a Série Juiz de 
Fora é arqueana e, com base na idade em 
torno de 2.0Ga obtida para o Grupo Paraíba, 
esta foi relacionada à faixa de dobramentos 
Paraíba do Sul (ALMEIDA et alii, 1973), 
tornando o quadro regional mais complexo 
do que o admitido por EBERT. 

Os progressos mais recentes sobre essas 
unidades se devem aos mapeamentos sistemá
ticos em 1:250000 realizados pela CPRM 
(KAEFER & ALGARTE, 1974; MORGENTAL 
et alii, 1974; BRANDALISE et alii, 1976; 
SEIXAS et alii, 1976; SILVA & FERRARI, 
1976; SILVA et alii, 1977 e CAVALCANTE et 
alii, 1979). Nos mapas apresentados foram se
parados numerosos "complexos", resultando 
numa intrincada compartimentação regional 
puramente litológica. 

A Folha do Rio de Janeiro/Vitória/lguape, 
da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo 
(FONSECA et alii, 1979) consubstancia uma 
primeria síntese geral incorporando as novas 
informações. No setor este-nordeste, da região 
em pauta, foram distinguidos o Grupo Barbace
na, rochas da associação charnockítica e a 
faixa costeira. 

Mais recentemente foi concluída a Carta 
Geológica do Brasil em 1:2 500000 (SCHOB-
BENHAUS FILHO et alii, 1981) eessas mesmas 
unidades foram mantidas, mas nomeando as 
rochas da associação charnockítica de Comple
xo Juiz de Fora, retomando o nome proposto 
por EBERT (1957), e a faixa costeira de Com
plexo Costeiro, neste incorporando-se-partes 
das séries Paraíba-Desengano e Serra dos Ór
gãos e as faixas Maricá-Conceição de Macabu 
e Saquarema-Cabo Frio de ROSIER, o Com
plexo Litoral Fluminense indicado pelo DRM, 
a Seqüência Búzios de FONSECA et alii (1979), 
parte do Complexo Cristalino de KAEFER & 

ALGARTE (1974), o Complexo de Itatingade 
RIDEG (1974) e o Complexo Piaçaguera de 
HASUI&SADOWSKI (1976). 

Na sistemática adotada distinguem-se os 
complexos Barbacena, Juiz de Fora e Costeiro 
como unidades do setor este-nordeste. 

Os complexos Barbacena e Juiz de Fora 
têm datações Rb/Sr arqueanuS (27bOMa) e 
transamazônicas (1980 Ma), estas últimas in
terpretadas como devidas ao retrabalhamento 
transamazônico (CORDANI et alii, 1968; 
DELHAL et alii, 1969 e CORDANI et alii, 
1973). O Complexo Costeiro apresenta idades 
arqueanas em Santa Catarina e Paraná, para 
onde se estende, bem como cifras transama
zônicas e brasilianas interpretadas como devi
das a retrabalhamento (MINIOLI, 1972; 
MÔNACO et alii, 1974; GIRARDI et alii, 
1974; BATOLLA JUNIOR et alii, 1977; 
KAUL, 1979 e SILVA et alii, 1981). Em São 
Paulo, no Rio de Janeiro e Espírito Santo 
foram obtidas, até o presente, apenas cifras 
transamazônicas e brasilianas (CORDANI & 
BITTENCOURT, 1967; MINIOLI, 1972; 
CORDANI, 1973; CORDANI et alii, 1973 e 
CORDANI & TEIXEIRA, 1979); existem 
também alguns resultados de 1.1-1.0 Ga, mas 
de interpretação duvidosa. 

A Figura 2 mostra a distribuição geral de 
todas essas unidades arqueanas. 

O Complexo Barbacena é constituído de 
anfibolitos, gnaisses anfibolíticos e anfibólio-
xistos derivados de rochas básicas, e se apresen
tam mais ou menos migmatizados (com estru
tura "schõllen", agmática e dobrada). Gnaisses, 
listrados ou não, associam-se a essas litologias. 
Corpos esparsos de gabro, de gnaisse charnockí-
tico (Ibertioga - COUTINHO, 1968) e gnaisse 
sienítico (Ubari - BRANDALISE et alii, 1976; 
Matola - COUTINHO, 1968) também apare
cem em meio ao Complexo Barbacena, com 
relações ainda não esclarecidas. 

O Complexo Juiz de Fora constitui uma 
faixa que se estende do extremo leste paulista 
para nordeste e norte, através do sudeste e 
leste de Minas Gerais e adjacências do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo. Caracteriza-se pelo 
franco predomínio de rochas granulíticas, pre
sentes no Cinturão Atlântico, de FYFE & 
LEONARDOS (1974). Em sua constituição 
reconhecem-se granulitos, enderbitos, charno-
ckitos, anfibolitos, gabros, noritos, quartzo-
dioritos e dioritos, em meio a gnaisses granulí-
ticos, migmatitos de estruturas variadas e 
granitóides. 

O Complexo Costeiro engloba litologias 
diversas, de fácies anfibolito e granulito, que 
sofreram migmatização e granitização em 
graus variados. Os tipos litológicos mais comuns 
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são gnaisses e migmatitos de estruturas bandada 
o facoidal, aparecendo intercelações restritas de 
rochas cálcio-silicáticas, mármores, quartzitos e 
xistos. As rochas granulíticas ocorrem em for
ma de faixas, bolsões e núcleos esparsos, in
cluindo granulitos, charnockitos, kinzigitos, 
leptinitos e enderbitos, sendo os corpos mais 
expressivos aqueles de Ubatuba (GASPARINI 
& MANTOVANI, 1977) e da Serra de Itatins 
(SILVA et alii, 1981). Corpos de dioritos, me-
tabasitos, monzonitos e sienitos aparecem 
esparsamente. 

No setor noroeste da região de interesse 
foram separados os complexos Varginha e 
Campos Gerais (CAVALCANTE et alii, 1979). 
O primeiro, também chamado Varginha-Gua-
xupé (FONSECA etalii, 1979), inclui o "Grupo 
Pinhal" de PENALVA & WERNICK (1973) e o 
Grupo Varginha de EBERT (1971). No Com
plexo Campos Gerais, em sua parte ocidental, 
já fora da região de interesse, foi reconhecida a 
Seqüência Morro do Ferro (TEIXEIRA & 
DANNI, 1979), de pequena expressão em 
área, mas bastante significativa por represen
tar um "greenstone bült". 

Na região de Silvianópolis, FIORI (1979) 
distinguiu o Grupo Silvianópolis, soto-
posto a gnaisses correlacionáveis aos do Ampa
ro. A separação dessas rochas não está feita 
em âmbito regional, e o conjunto heterogêneo 
é aqui integrado ao Complexo Varginha. 

No setor oeste da região, inicialmente 
foram descritos os gnaisses da região de Am
paro (WERNICK, 1967), logo depois passando 
à categoria de grupo (EBERT, 1968). Essa 
unidade foi estendida por vasta região, entre 
Jundiaí-ltupeva ao sul, e Itapira-Lindóia ao 
norte. O Grupo Itapira (EBERT, 1968) foi in
cluído no referido grupo (WERNICK «(PENAL
VA, 1973 e WERNICK, 1977). Nos estudos mais 
recentes (ARTUR, 1980eARTURetalii, 1981) 
tem-se reconhecido que em meio ao Grupo 
Amparo existem janelas do embasamento ar-
queano, ainda não delimitadas. Para CAVAL
CANTE et alii (1979) existem três conjuntos 
litológicos, denominados "complexos" Itapira, 
Socorro e Amparo. As rochas gondíticas da 
região de Itapira poderiam ser correlacionadas 
com a Formação Lafaiete, como sugerido por 
EBERT (1963), embora alguns pesquisadores 
julguem que a diferença de grau metamórfico 
bastaria para invalidar a hipótese (PIRES et 
alii, 1970 eWERNICKetalii, 1976). Faceatoda 
essa heterogeneidade constatada, tem-se prefe
rido utilizar a denominação Complexo Amparo 
para o conjunto (HASUI & FONSECA, 1982). 
A Figura 2 mostra a área de ocorrência dessa 
unidade. 

No setor centra/, que compreende o ex

tremo sul de Minas Gerais e parte adjacente de 
São Paulo, aparecem rochas diversas que nos 
mapas da CPRM são incluídas nos "complexos" 
Paraisópolis, Campos do Jordão e, em parte, Pi
quete (CAVALCANTE et alii, 1979). Na Carta 
Geológica do Brasil ao Milíonésimo, elas foram 
incluídas entre as rochas atribuídas ao Prote-
rozóico Superior. Na realidade, trata-se de 
rochas mais antigas (HASUI et alii, 1t)78) e, na 
Carta Geológica do Brasil em 1:2500000, 
são separadas provisoriamente sob o nome 
Complexo Paraíba do Sul (HASUI & FONSE
CA, 1982). Ele representa a parte remanes
cente do que EBERT chamou Grupo Paraíba, 
após seu desmembramento sucessivo em outras 
unidades. Sua área de ocorrência é mostrada 
na Figura 2. 

Esses complexos dos setores central/ 
oeste/noroeste foram objetos de algumas da
tações radiométricas (WERNICK et alii, 1976; 
ARTUR et alii, 1979; HAMA et alii, 1979; 
ARTUR, 1980 eWERNICKet alii, 1981). Para o 
Complexo Amparo foram obtidas idades tran-
samazônicas, uruaçuanas e brasilianas, estas 
duas últimas sendo atribuídas a retrabalhamen-
tos. Idade arqueana foi apontada em gnaisses 
atribuídos a embasamento mais antigo, expos
to em janela restrita. As poucas datações reali
zadas no Complexo Paraíba do Sul (WERNICK 
et alii, 1978 e CORDANI & TEIXEIRA, 1979) 
são transamazônicas e brasilianas, indicando 
retrabalhamento pelo menos no último ciclo 
pré-cambriano, mas a idade real pode ser até 
arqueana. O Complexo Varginha forneceu 
idades uruaçuanas e brasilianas, tidas como de 
retrabalhamento. No Complexo Campos Ge
rais têm-se datações arqueana e transamazônica 
(WERNICK et alii, 1981). 

O Complexo Varginha é representado por 
extensas áreas de rochas granulíticas em meio a 
rochas de fácies anfibolito, em parte migmati-
zadas. Os núcleos granulíticos escasseiam para 
sul, onde predominam migmatitos e granitói-
des. Granulitos ácidos a básicos, migmatitos 
granulíticos, granoblastitos e gnaisses charno-
ckíticos são os componentes principais; subor-
dinadamente, ocorrem xistos, gnaisses, rochas 
cálcio-silicáticas, mármores e meta-ultrabasitos 
(OLIVEIRA, 1973; OLIVEIRA & ALVES, 
1974; CHOUDHURI et alii, 1978 e CAVAL
CANTE et alii, 1979). Na parte leste, aproxi
mando-se da área dos grupos Andrelândia e 
São João dei Rei, há evidências de retrometa-
morfismo e, nas vizinhanças da intrusão alcali-
na de Poços de Caldas, houve fenitização. 

Na região de Botelhos, Serrania e Macha
dos, estudos de detalhe mostraram que as rochas 
granulíticas ali expostas derivaram de gnaisses 
com hornblenda ou biotita e sofreram transfor-
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mações metamórficas: primeiro, passando para 
granulitos com dois piroxênios e anatexia inci
piente; depois para granulitos com associação 
clinopiroxênio-granada, antes que sobreviesse a 
migmatização brasiliana (CHOUDHURI et alii, 
1978; FIORI & CHOUDHURI, 1979). Uma 
evolução tão complexa faz com que se espere 
um limite nas datações K/Ar e Rb/Sr para acu
sar idades primárias e, para os autores que a 
estudaram, leva a remontar a história das 
rochas granul íticas ao Arqueano. 

O Complexo Campos Gerais constitui-se 
principalmente de rochas de fácies anfibolito, 
em parte migmatizadas e retrometamorfizadas, 
identificando-se gnaisses, migmatitos, leptini-
tos, rochas cálcio-silicáticas, mármores, xistos e 
quartzitos (CAVALCANTE et alii, 1979) 
Rochas granul íticas aparecem restritamente 
a leste de Conceição da Aparecida. Rochas 
básicas e ultrabásicas são conhecidas em al
gumas localidades, como Conceição da Apa
recida, Nova Resende e Jacuí. No extremo 
oeste desse complexo foi identificada a Se
qüência Morro do Ferro, que inclui derrames 
ultramáficos com textura "spinifex" e de 
filiação komatiítica, e derrames basálticos 
com sedimentos químicos e tufáceos associa
dos, sobrepostos por filitos, xistos, mármores 
e formação ferrífera (TEIXEIRA & DANNI, 
1979). Essa seqüência é tida como representan
do um "greenstone belt" arqueano. 

O Complexo Amparo é representado por 
gnaisses predominantemente bandados, com 
intercalações de quartzitos, mármores, rochas 
cálcio-silicáticas, gonditos, xistos, anfibolitos e 
meta-ultrabasitos (FRANCO & COUTINHO, 
1957; WERNICK, 1967 e 1978; EBERT, 
1968; CAVALCANTE et alii, 1979 e ARTUR, 
1980). Na região de Jundiaí ocorre um pacote 
de quartzitos, com filitos e xistos intercalados, 
que sustenta a Serra do Japi, incluídos na mes
ma seqüência dos gnaisses (HASUI et alii, 
1978). Rochas granul íticas constituem um 
núcleo expressivo nos arredores de Socorro. 
Migmatização e granitização afetaram a uni
dade (WERNICK, 1978). 

O Complexo Paraíba do Sul é constituí
do por gnaisses diversos, com intercalações de 
mármores, rochas cálcio-silicáticas, xistos, cál-
cio-xistos, talco-xistos e metabasitos: Corpos de 
diorito-monzonito gnáissicos aparecem associa
dos (Sapucaí-Mirim, Piracaia). Rochas granulí-
ticas constituem núcleos esparsos, destacando-
se os de São Francisco Xavier (SADOWSKI & 
CARNEIRO, 1974), Cambuí e de Cristina. 
Migmatização e granitização afetaram a uni
dade. 

No sefor norte da região, desde que 
DERBY (1906) reconheceu a Série Minas, 

muito se discutiu sobre a estratigrafia do Qua
drilátero Ferrífero. 

Dos metassedimentos do Quadrilátero 
Ferrífero, originalmente englobados na Série 
Minas (DERBY, 1906), GUIMARÃES (1931) 
separou a Série Itacolomi na parte superior e 
RYNEARSON et alii (1954) desmembraram a 
seqüência inferior que DORR II et alii (1957) 
viriam a denominar Série Rio das Velhas. 
Em volta do Quadrilátero Ferrífero, aparecem 
o Complexo Lavras, a Formação Lafaiete e vas
ta extensão de um complexo gnáissico-gran í-
tico. Na porção centro-sul distingue-se o Com
plexo Bação. 

A unidade Rio das Velhas, hoje conside
rada supergrupo, tem datações de 2 800 Ma 
que a situam no Arqueano (HERZ, 1970). 
Constitui-se de metassedimentos reunidos, 
de baixo para cima, no Grupo Nova Lima 
(4 000m de filitos, grauvacas, quartzitos, dolo-
mitos, metaconglomerados, "cherts", itabiritos, 
rocha com ankerita-dolomita-quartzo e rochas 
metavulcânicas) e no Grupo Maqu'/)é (1 800 m 
de filitos, xistos, metaconglomerados e quartzi
tos). São mencionadas discordâncias entre 
esses grupos e entre o supergrupo e as rochas 
gnáissico-gran íticas que se expõem nas vizi
nhanças do Quadrilátero Ferrífero (complexo 
gnáissico-granítico) e na sua parte centro-sul 
(Complexo Bação), bem como no contato 
superior com o Supergrupo Minas. O meta-
morfismo foi de fácies xisto verde e, local
mente, atingiu a fácies anfibolito, sofrendo até 
migmatização. Mais recentemente, o Super
grupo Rio das Velhas foi considerado um 
"greenstone belt" (ALMEIDA, 1976) e as 
metavulcânicas inferiores, em parte caracteri
zadas como komati íticas (SCHORSCHER, 
1976 e 1978). Na Figura 2 é representada a 
área coberta por essa unidade. 

O Complexo Bação, que se expõe na parte 
centro-sul do Quadrilátero Ferrífero, se consti
tui de gnaisses bandados, gnaisses graníticos e 
granodioriticos, com restritos metassedimentos 
(xistos, quartzitos) e rochas máficas associadas; 
o conjunto foi migmatizado em graus variáveis 
na parte sul do complexo, e sofreu intrusão do 
granodiorito de Engenheiro Correia (HERZ, 
1970). As datações radiométricas indicam um 
evento térmico a 2700Ma, situando o com
plexo no Arqueano (HERZ, 1970). Sua área 
de distribuição está representada na Figura 2. 

A Formação Lafaiete é constituída por 
quartzitos, mica-xistos, queluzitos e rochas 
diversas derivadas de básicas e ultrabásicas 
(clorita-xistos, anfibólio-xistos, hornblenditos, 
talco-xistos e serpen tini tos). O metamorfismo 
foi de fácies xisto verde a anfibolito. Original: 
mente, essa unidade foi admitida como prote-
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rozóica (EBERT, 1957), porém, mais recente
mente, é considerada como representando um 
"greenstone belt" (PIRES, 1978), Constitui 
faixas lenticulares ou irregulares, de orienta
ção geral ENE-WSW, em meio a rochas grani-
tóides (Figura 2). 

O Complexo Lavras (CAVALCANTE et 
alii, 1979) é um conjunto de rochas de fácies 
anfibolito (gnaisses, mica-xistos,leptitose quart
zitos) e em parte granulito (gnaisses granulí-
ticos, charnockitose enderbitos), mais ou menos 
afetado por migmatização (migmatitos bar.da-
dos, oftalmíticos e outros) com injeção de 
granitóides (foliados ou não, e porfiroblásticos 
ou não), pegmatitos e aplitos. Rochas básicas 
e ultrabásicas existem associadas a estas lito-
logias, mostrando-se em parte metamorfizadas 
(anfibolitos e xistos diversos) e em parte preser
vadas em diques mais jovens. A distribuição da 
unidade pode ser vista na Figura 2. 

Os complexos Lavras e Barbacena foram 
discriminados, nos mapeamentos realizados, 
até as regiões de Campo Belo, Santo Antonio 
do Amparo, Conselheiro Lafaiete e Viçosa, 
achando-se em aberto os limites setentrionais 
com o complexo gnáissico-granítico, que 
parece representar extensão do primeiro (setor 
norte da Folha 1 e da Figura 2). Ali se reconhe
cem rochas de fácies granulito e anfibolito, 
com granitóides e metabásicas associadas, no 
conjunto se assemelhando ao Complexo 
Lavras. Os mapas indicam a existência de 
manchas esparsas de metassedimentos que se 
têm correlacionado com os supergrupos Minas 
ou Rio das Velhas, bem como diques de dia-
básio de direções NW e NE (por exemplo, 
FONSECA et alii, 1979). Os gnaisses foram 
datados na região de Sete Lagoas (ALDRICH 
et alii, 1964), com idade de 1 930 Ma, indi
cativa do Evento Transamazônico. Os corpos 
máficos e metamáficos parecem ser de gera
ções diversas, desde • arqueana (2 800 Ma no 
Quadrilátero Ferrífero) até cretácea (HERZ, 
1970), faltando discriminações mais precisas. 

A Série Minas, hoje qualificada como 
supergrupo, foi objeto de investigação mais 
detalhada por HARDER & CHAMBERLIN 
(1915), que propuseram a primeira subdivisão. 
Os levantamentos realizados entre 1946 e 1962, 
permitiram à Equipe DNPM-USGS* (1958) 
apresentar as descrições e subdivisão ainda hoje 
mantidas. Distinguem-se no Supergrupo Minas, 
da base para o topo, as seguintes subdivisões 
(DORR II, 1969): 
D Grupo Tamanduá, com os quartzitos da 

Cl DNPM-USGS: Departamento Nacional da Produção Mine
ral - United States Geologic Survey. 

Formação Cambotas, que chegam a ter 
1000m de espessura, seguidos de filitos e 
formações ferríferas dolomfticas que alcan
çam 250 m; 

D Grupo Caraça, mostrando na parte inferior 
os quartzitos com intercalação de quartzo-
filitos e conglomerados da Formação Moeda 
e que chegam a ter 1 000 m de espessura; na 
parte superior, filitos com intercalação de 
"chert" e rochas ferríferas da Formação 
Batatal, cuja espessura alcança até 250 m; 

D Grupo Itabira, constituído pelos itabiritos, 
filitos e quartzitos da Formação Cauê, 
inferior, com até 250 m, e pelos dolomitos 
com intercalações de itabiritos e filitos da 
Formação Gandarela, com espessura de até 
500 m; 

D Grupo Piracicaba, englobando de baixo para 
cima as formações Cercadinho (quartzitos 
ferruginosos e filitos, com 317 m de espes
sura máxima), Fecho do Funil (filitos, dolo
mitos e alguns quartzitos ferruginosos, com 
espessura de até 600 m), Taboões (quartzi
tos, com 300m de espessura), Barreiro (fili
tos grafitosos e serieíticos, com espessura 
máxima de 124 m) e Sabará (filitos, xistos, 
grauvacas, subgrauvacas e, subordinadamen-
te, quartzitos, metatufos, "cherts" e itabiri
tos, totalizando até 350m de espessura); 
pequenas intrusões gabróico - dioríticas e 
graníticas ocorrem na seqüência (HERZ, 
1970). 

Segundo as interpretações dos dados ra-
diométricos, o Supergrupo Minas foi afetado 
pelo Evento Transamazônico há 2100 Ma 
(FONSECA et alii, 1979), aceitando-se o posi
cionamento de sua formação no Proterozóico 
Inferior. A área do Supergrupo Minas é mos
trada na Figura 2. 

Além das unidades do Arqueano e Prote
rozóico Inferior acima descritas, suítes blasto-
miloníticas têm sido reconhecidas em diferen
tes regiões, como Pedro de Toledo (COUTI-
NHO, 1971), Jacutinga (RODRIGUES, 1976), 
Lavras (CAVALCANTE et alii, 1979), São 
Fidelis (COSTA & MARCHETTO, 1978), 
Igaratá (COUTINHO, 1980) e, principalmente, 
entre Jatulândia e Itaocara (ALMEIDA et alii, 
1975 e CAMPANHA, 1980) ao longo do linea-
mento de Além Paraíba (Figura 2). O significa
do dessas su ítes e suas relações não estão esta
belecidos. A faixa Jatulândia-ltaocara foi data
da em 2.0 Ga em Três Rios (CORDANI et 
alii, 1973) e nas outras regiões sabe-se que elas 
são seguramente pré-brasilianas. 

As Unidades do Proterozóico Médio e Superior 

As unidades do Proterozóico Médio têm 
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distribuição em áreas muito limitadas dentro 
da região de interesse (Figura 3). 

0 Grupo Itacolomi constitui-se essencial
mente de quartzitos (até 2000 m de espessura), 
conglomerados e filítos, e sua exposição restrin
ge-se a pequenas áreas como no pico de Itaco
lomi no Quadrilátero Ferrífero, onde se super
põe ao Supergrupo Minas em discordância an
gular (GUIMARÃES, 1931; BARBOSA, 1949 
eDORR II, 1969). 

O Grupo Araxá inclui metassedimentos de 
íácies anfibolito e xisto verde (filitos, mica-
xistos, gnaisses e quartzitos) e metabasitos. O 
Grupo Araxá, originalmente descrito, incluía 
as rochas de fácies anfibolito, separando as 
de fácies xisto verde no Grupo Canastra (BAR
BOSA, 1955). Posteriormente, verificou-se que 
há passagem gradual entre ambos, não se justi
ficando separar unidades com base no grau de 
metamorfismo, passando-se a reter o nome 
Grupo Araxá para a macro-unidade (BARBOSA 
et alii, 1970). As datações até agora realizadas 
referem-se ao metamorfismo, situando-o há 
cerca de 1 000 Ma (HASUI & ALMEIDA, 
1970 eHASUI et alii, 1980). 

Ao Proterozóico Superior são atribuídos 
os grupos São-João dei Rei, Andrelândia, 
Açungui (Complexos Pilar e Embu), São Roque 
e Bambuí. A distribuição dessas unidades é 
mostrada na Figura 3. 

O Grupo São João dei Rei não tem ainda 
datações que assegurem a idade ou a incidência 
de processos termotectônicos brasilianos, mas 
desde a sua criação tem sido atribuído ao Pro
terozóico Superior (EBERT, 1957; ALMEIDA 
et alii, 1973 e FONSECA et alii, 1979). Ele 
inclui os metassedimentos de fácies xisto ver
de que repousam sobre os complexos Barba-
cena e Lavras entre Carandáí e Lavras, É divi
dido, da base para o topo, nas formações Tira-
dentes (750 m de quartzitos com calcários do-
lomíticos intercalados na porção média), Ca
randá í (50 m de conglomerados, sobrepostos 
por metassedimentos grafitosos, xistos e quart
zitos), Barroso (100m de calcários) e Prados 
(1 200 m de filitos). Na parte oeste de ocor
rência do grupo, EBERT (1957) mencionou 
a existência de outras unidades que não chegou 
a definir claramente (arenitos e grauvacas da 
Formação Macaia; metagrauvacas, metarcóseos 
e quartzitos da Formação Lambari; metassedi
mentos da Formação Rio Elvas). 

O Grupo Andrelândia foi considerado 
síncrono ao São João dei Rei (EBERT, 1957), 
de modo que seria também do Proterozóico 
Superior, o que tem sido mantido nos trabalhos 
mais recentes (FONSECA et alii, 1979). A 
hipótese aventada de correlação do Andrelân
dia com o Araxá (ALMEIDA et alii, 1973) não 

recebeu ainda subsídios. O Grupo Andrelândia 
reúne os metassedimentos de fácies xisto verde 
e anfibolito, a sul da área do Grupo São João 
dei Rei, e com o qual guarda relação de passa
gem gradual. Inclui 100 m de quartzitos basais 
sobrepostos por xistos e gnaisses, com interca-
lações de anfibolitos, metabasitos, meta-ultra-
basitos, leptinolitos e dioritos gnáissicos. A 
sul e leste, aparecem migmatitos, e a passagem 
para as unidades vizinhas não está definida com 
clareza. TROUW et alii (1980) descreveram o 
grupo na sua porção centro-ocidental como 
tendo na base quartzitos e quartzo-moscovita-
xistos, geralmente ricos em granada e cianita, e 
no topo, biotita-xistos com estaurolita, cianita 
ou sillimanita, granada, moscovita, biotita, pla-
gioclásio e quartzo. 

0 Grupo Bambuí está presente no setor 
norte da região, representado por argilitosear-
dósias, com intercalações de margas, calcários, 
arenitos, arcóseos e conglomerados da Forma
ção Paraopeba (BRANCO & COSTA, 1960; SEI-
XASetalii, 1976 e CAVALCANTE et alii, 1979). 
O grupo foi datado por U/Pb, Rb/Sr e K/Ar, 
com idades atestando processos metamorficos 
brasilianos (AMARAL & KAWASHITA, 1967; 
HASUI & ALMEIDA, 1970 e BONHOMME, 
1976). As estruturas estromatol íticas dos calcá
rios não permitiram datação precisa, situan-
do-os apenas no intervalo de 1650-600 Ma 
(CLOUD JUNIOR & DARDENNE, 1973 e 
MARCHESE, 1974). 

A Série Açungui (OLIVEIRA, 1927), 
passada depois a grupo (MARINI et alii, 1967), 
foi criada no Paraná e estendida a São Paulo. 
MORAES REGO (1933) introduziu a expres
são Série São Roque a oeste da cidade de São 
Paulo, depois reclassificada como grupo (HASUI 
et alii, 1969). DERBY (1878) já considerava 
esses metassedimentos de São Roque compa
ráveis aos de Açungui e durante muito tempo 
se discutiu a relação, acabando por se concluir 
pela existência de continuidade física, com 
conseqüente abandono do nome São Roque. 
Mais recentemente, o nome São Roque foi 
retomado para os metassedimentos a norte da 
falha de Taxaquara (HASUI et alii, 1969) e 
mostrou-se que, embora existam semelhanças 
litológicas, metamórficas e radiométricas com o 
Açungui, as estruturas internas são de ordem a 
indicar evolução tectônica distinta que justifica 
separá-los (HASUI, 1973 e HASUI & SADO-
WSKI, 1976). 

A passagem de xistos do Açungui. para 
gnaisses e migmatitos foi notada por muitos 
autores (MORAES REGO, 1933; ALMEIDA, 
1953; MELFI et alii, 1964 e MELCHER et 
alii, 1973). Porém, recentemente, constatou-se 
nas vizinhanças de São Paulo o mesmo tipo de 
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passagem, propondo-se separar um conjunto 
litológico ectinítico, o Complexo Pilar, e outro 
migmatítico, o Complexo Embu (HASUI & 
SADOWSKI, 1976), como mostrado na Figura 
4. O Complexo Embu foi estendido para o leste 
paulista (HASUI et alii, 1978) e na Carta 
Geológica do Brasil ao Milionésimo (FONSECA 
et alii, 1979) para o Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. Esse complexo corresponde a partes in
feriores do Grupo Açungui (HASUI et alii, 
1980). 

As idades dos grupos São Roque e Açun
gui não estão estabelecidas. As datações pa-
leontológicas (FAIRCHILD, 1977) não per
mitiram estabelecer cifras seguras no interva
lo Proterozóico Médio-Superior para início 
da sedimentação, e as datações radiométricas 
(CORDANI & TEIXEIRA, 1979) apontam 
valores entre 680 e 450 Ma, que refletem os 
processos térmicos do Ciclo Brasiliano. 

O Complexo Pilar tem maior expressão 
no sul do Estado ce São Paulo e Paraná, apa
recendo como manchas no leste paulista. 
Constitui-se de filitos e xistos predominante
mente, com intercalações de quartzitos, cal
cários, rochas cálcio-silicáticas, metaconglome-
rados, cálcio-xistos e metabasitos. O metamor-
fismo foi de fácies xisto verde eanfibolito. No 
Paraná, foi dividido em três formações, mas 
elas não são reconhecidas em São Paulo (MEL-
CHERetali i , 1973). 

O Complexo Embu constitui-se de mig-
matitos, predominantemente bandados, com 
melanossoma-gnáissico ou xistoso. Intercala
ções de quartzitos, mármores, anfibolitos, ro
chas cálcio-silicáticas e mica-xistos ocorrem 
esparsamente. 

Na área de exposição do Complexo Embu, 
algumas janelas do embasamento mais antigo 
têm sido discriminadas a sul da cidade de São 
Paulo (SADOWSKI, 1974) e no leste de São 
Paulo (CARNEIRO, 1977 e HASUI et alii, 
1978). 

Os encraves de metassedimentos no Com
plexo Pilar aparecem, notadamente em São 
Paulo, incluindo-se entre eles as faixas de xistos 
(com quartzitos, anfibolitos, dolomitos e ro
chas cálcio-silicáticas associadas) adjacentes às 
zonas das falhas de Taxaquara, Boquira, 
Jundiuvira e Cubatão (COUTINHO, 1971; 
SADOWSKI, 1974; CARNEIRO, 1977 e HASUI 
et alii, 1977 e 1978). 

O Grupo São Roque é constituído essen
cialmente de filitos e xistos, aparecendo inter
calações de quartzitos, calcários-dolomitos, ro
chas cálcio-silicáticas, metaconglomerados, me-
tarcóseos, metabasitos, anfibolitos e metavul-
cânicas intermediárias e básicas. 

A parte inferior (Formação Boturuna) 

apresenta filitos e xistos, com lentes de quartzi-
to expressivas, metaconglomerados, metarcó-
seos e intercalações metavulcânicas, enquanto 
a parte superior (Formação Piragibu) é consti
tuída de metassedimentos rítmicos (filitos 
sericíticos alternados com filitos carbonosos, 
metassiltitos ou quartzitos); calcários, dolomi
tos e rochas cálcio-silicáticas formam lentes no 
topo da parte inferior (HASUI et alii, 1976). 

Na parte oriental de ocorrência das rochas 
do grupo, os metassedimentos citados de fácies 
xisto verde, mostram passagens graduais para 
gnaisses, mais ou menos migmatizados, ainda 
carentes de estudos detalhados (Figura 4). 

As Unidades do Fim do Proterozóico e do 
Cambro-Ordoviciano 

As Suítes granitóides (Figura 5) têm sido 
estudadas em nível de reconhecimento e os 
dados disponíveis permitem apenas reuni-las 
em tipos bastante genéricos (HASUI et alii, 
1978; WERNICK & PENALVA, 1978 e WER-
NICK, 1979). As rochas granitóides (no sentido 
de STRECKEISEN, 1967) são foliadas, de 
composição heterogênea variando de quartzo-
diorítica, tonai ítica a granítica, e exibem por-
firoblastos principalmente de microclínio em 
tamanhos, quantidade e grau de orientação di
versos. Tais rochas constituem corpos alonga
dos, paralelos às estruturas regionais, cujos 
contatos ora são transicionais para os migmati-
tos vizinhos, ora são abruptos, configurando 
o caráter intrusivo; às vezes são mistos, pelo 
que se pode distinguir os autóctonos, parau-
tóctonos e alóctonos. São comuns encraves 
nesses corpos, de tamanhos variados, mais ou 
menos feldspatizados. Tais corpos podem ser 
classificados como sintectônicos, contemporâ
neos às fases de deformação. Alguns deles fo
ram datados com idades de 650-600 Ma, sendo 
relacionados ao Ciclo Brasiliano (CORDANI & 
TEIXEIRA, 1979). 

As Suítes graníticas são mais homogêneas 
e incluem rochas não foliadas, de composição 
granodiorítica e granítica. Tipos cálcio-alcali-
nos, alaskíticos, alcalinos e subalcalinos estão 
presentes. Os corpos são de forma irregular, de 
contatos bem definidos e francamente discor
dantes. Tais corpos podem ser classificados 
como pós-tectônicos e aqueles que foram data
dos apresentam idades em torno de 500-550 Ma 
(CORDANI & TEIXEIRA, 1979). 

Os corpos aparecem alojados em supra-
crustais do Proterozóico Superior e, neste caso, 
são relacionáveis ao Ciclo Brasiliano, mas mui
tos se acham associados às unidades mais anti
gas. Esses últimos têm sido generalizadamente 
atribuídos ao Ciclo Brasiliano, o que é aqui 
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adotado, ressalvando-se a possibilidade de que 
alguns sejam mais antigos. 

Em algumas áreas, as intrusões e os pro
cessos de íeldspatização e migmatizaçao foram 
bastante ativos (WERNICK, 1979), a ponto de 
terem sido impropriamente separadas como 
unidades estratigráficas autônomas, como 
a "Série Serra dos Órgãos" (ROSIER, 1957 e 
1965), que ainda recentemente tem sido referi
da como grupo ou formação, e o "Grupo Pinhal" 
(PENALVA& WERNICK, 1973), primeiramen
te reconhecido na parte sul do Complexo Var-
ginha e, mais recentemente, estendido também 
às regiões de Socorro e Morungaba (FIORI 
etali i, 1978). 

Alguns corpos batolíticos mostram cons
tituição heterogênea, incluindo termos das 
suítes granitóide e granítica, revelando forma
ção complexa e de longa duração, polidiapírica 
(Agudos Grandes, Morungaba, Socorroe Pinhal). 
É possível que muitos outros tenham essa orga
nização, faltando, porém, estudos a respeito. 

As Suítes cataclásticas desenvolveram-se 
em associação com a imensa rede de falhas 
transcorrentes da região em astudo (Figura 26), 
entre o fim do Proterozóico e o Cambro-Ordo-
viciano. Elas incluem protomilonitos, milonitos 
e ultramilonitos, com foliação cataclástica bem 
desenvolvida, às vezes com quartzo e moscovita 
recristalizados. Essas rochas formam faixas com 
espessuras que chegam a atingir 1 500 m (HEN-
NIES et alii, 1967; HASUI, 1973; ALVES, 
1975; RODRIGUES, 1976; HASUI et alii, 
1977 e CAVALCANTE et alii, 1979). As bor
das destas faixas passam gradativamente para 
rochas não cataclásticas e, em seu interior, exi
bem recorrências dos diversos tipos de rochas 
cataclásticas. O deslocamento é atestado pelas 
estrias de atrito, que se dispõem com mergu
lhos inferiores a 30° nos planos de foliação 
cataclástica verticais ou subverticais, às vezes 
inclinados até 45°. 

Como era de se esperar, o desenvolvimen
to de rochas cataclásticas é observado com des
taque em rochas competentes (granitos, grani-
tóides, quartzitos, migmatitos e gnaisses). Em 
xistos e filitos as faixas de cataclase são mais 
delgadas e quando a filonitização levou à trans
posição total da xistosidade, só a uniformidade 
da rocha, a constância da foliação, a lineação 
sub-horjzontal e a ausência de feições reliquia-
res podem levar à suspeita de se tratar de 
rochas cataclásticas. O rejeito e o movimento 
relativo dos blocos não foi determinado direta
mente em nenhum caso, sendo as indicações 
feitas interpretativamente. 

As formações Pouso Alegre e Eleutério 
são depósitos psefíticos a pelíticos, nada ou 
pouco metamorfizados, com deformações liga

das a movimentação de folhas, e são tidos 
como representantes de depósitos finais do 
Ciclo Brasiliano, As áreas de ocorrência estão 
indicadas na Figura 3. 

A Formação Pouso Alegre ocorre na re
gião de Pouso Alegre-Borda da Mata, junto à 
falha de Jacutinga, repousando discordante
mente sobre o Complexo Amparo. Constitui-se 
de conglomerados, arenitos feldspáticos, arcó-
seos, siltitos e margas, totalizando espessura de 
até 500m (LEONARDOS JUNIOR et alii, 
1971 e CAVALCANTE et alii, 1979). As cama
das mostram mergulhos de até 70° para norte, 
devido a basculamento por falha. Um metamor-
fismo brando afetou a formação, desenvolven
do clivagem ardosiana nos termos metapelíti-
cos. Datação K/Ar de micas neoformadas for
neceram idade de 500 Ma (HAMA et alii, 
1979). 

A Formação Eleutério ocorre numa faixa 
de 11 x 1 km junto à falha de Jacutinga, entre 
Eleutério e Jacutinga, e em pequenas manchas 
próximas (EBERT, 1971 e 1974; WERNICK & 
PENALVA, 1974 e SOARES et alii, 1976). 
Compõe-se de arenitos arcoseanos, arcóseos, 
argílitos, margas, brechas e conglomerados 
oligo e polimícticos. As camadas mostram-se 
até vertical izadas, devido a falhamentos. Tam
bém essa formação foi afetada por metamorfis-
mo brando. E correlacionada à Formação 
Pouso Alegre. 

As Unidades da Bacia do Paraná 

A região de interesse engloba pequena 
parte da Bacia do Paraná no Estado de São 
Paulo, fazendo-se presentes os Grupos Tubarão 
e Passa Dois, a Formação Pirambóia e "sills" 
de diabásio síncronos com a Formação Serra 
Geral. A Figura 6 mostra a distribuição dessas 
unidades na parte oeste da região de estudos. 

O Grupo Tubarão (WHITE, 1908) é a 
unidade de maior expressão geográfica na área 
de interesse e é dividido nos subgrupos Itararé 
e Guatá (MUHLMANN et alii, 1974). 

Embora o Subgrupo Itararé tenha sido sub
dividido em outras partes da bacia (SANFORD 
& LANGE, 1960; BIGARELLA et alii, 1967; 
NORTHFLEET et alii, 1969; SCHNEIDER et 
alii, 1974; e outros) e tenha havido tentativas 
nesse sentido no vale do rio Tietê (BARBOSA & 
ALMEIDA, 1949 e BARBOSA & GOMES, 
1958), ele tem sido tratado de modo indiviso 
na área de interesse (MUHLMANN et alii, 1974 e 
CAVALCANTE et alii, 1979). A norte do vale 
do rio Moji-Guaçu aparecem diamictitos e 
arenitos avermelhados, com até 300 m de 
espessura, que SOARES et alii (1974) incluem 
na Formação Aquidauana; para o.sul,«ocorrem 
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arenitos, conglomerados, diamictitos e, subor-
clinadamente, siltitos, ritmitos e folhelhos, num 
pacote que chega a alcançar 1 200 m de espes
sura e mostra rápidas variações litológicas verti
cais e laterais. Essas duas partes se interdigitam 
(ANDRADE & SOARES, 1971) e a idade que 
lhes é atribuída vai do Carbonífero Superior 
(Stephaniano)aoPermiano Médio (Kunguriano), 
com base nos estudos palinomórficos de 
DAEMON & QUADROS (1970). A Formação 
Aquidauana é de origem fluvial, com os diamic
titos representando retrabalhamento de depósi
tos glacials; a outra parte do Subgrupo Itararé 
inclui sedimentos glaciais, flúvio-glaciais, mari
nhos, de transição e continentais (SOARES & 
LANDIM, 1976). 

O Subgrupo Guatá (GORDON JUNIOR, 
1947) em São Paulo é representado pela For
mação Tatuí (WASH BUR NE, 1930) e tem-se 
tentado distinguir dois membros (LANDIM & 
FÚLFARO, 1972; SOARES, 1972 e SOARES, 
& LANDIM, 1976). A Formação Tatuí tem 
espessura de até 60 m e se constitui de siltitos 
arenosos avermelhados a roxos, com manchas 
esverdeadas argilosas e intercalações de areni
tos finos, depositados em ambiente marinho 
de águas rasas. Esses sedimentos são datados 
do Permiano Médio a Superior (Kunguriano a 
Kazaniano), segundo DAEMON & QUADROS 
(1970) e o pacote separa-se do Itararé por 
discordância paralela. 

O Grupo Passa Dois (WHITE, 1908) 
acha-se representado na área pelas formações 
Irati e Corumbataí (MUHLMANN et alii, 
1974). 

A Formação Irati (WHITE, 1908) foi divi
dida na região focalizada nos membros Taqua
ral (siltitos e folhelhos cinzentos, com nível 
conglomerático basal) e Assistência (folhelhos 
negros pirobetuminosos alternados com calcá
rios dolomíticos portadores de nódulos de 
silex) por BARBOSA & GOMES (1958). O 
primeiro alcança 30 m e o segundo não mais 
que 10 m de espessura. Ambos são de origem 
marinha, de águas rasas. A Formação Irati 
separa-se da Tatuí por discordância paralela 
'(BARBOSA & ALMEIDA, 1949; BARBOSA 
& GOMES, 1958 e ANDRADE & SOARES, 
1971). Com base nos achados de "Mesosaurus 
brasiliensis", admitiu-se idade do Permiano 
Inferior (WHITE, 1908), mas a análise palino-
mórfica (DAEMON & QUADROS, 1970) colo
ca-a no Permiano Superior (Kazaniano-Tarta-
riano). 

A Formação Corumbataí (LANDIM, 
1970 e MUHLMANN et alii, 1974) ou Estrada 
Nova (ALMEIDA & BARBOSA, 1953 e BAR
BOSA & GOMES, 1958) é um pacote de até 
180m de espessura constituído de argilitos, 

folhelhos e siltitos cinzentos, e superiormente 
de argilitos e arenitos finos de cores variadas, 
com bancos calcíferos. São sedimentos mari
nhos, de águas rasas, de início redutoras e 
depois oxidantes, datados do Permiano Supe
rior (Kazaniano) por DAEMON & QUADROS 
(1970). 

A Formação Pirambòia, incluída no Gru
po São Bento por SOARES (1975), é represen
tada por arenitos claros, com intercalações de 
siltitos e argilitos, com espessuras que alcançam 
260m (ANDRADE & SOARES, 1971). Reco
nhece-se discordância dessa unidade com a 
Corumbataí. Sua idade não está bem definida: 
SOARES (1972, 1973 e 1975) atribuiu-a ao 
intervalo Triássico Inferior - Jurássico Superior, 
enquanto MUHLMANN et alii (1974) a consi
deraram do Triássico. Ê de origem continental, 
depositada em ambiente fluvial, com lagoas 
restritas. 

As Unidades Juro-Cretáceas e Cenozóicas 

Entre o Jurássico Superior e o Cretáceo 
Inferior constituíram-se os derrames, "sills" e 
diques de rochas básicas toleíticas na área da 
Bacia do Paraná (BAKER, 1923; GUIMA
RÃES, 1933; LEINZ, 1949; PUTZER, 1953; 
ALMEIDA, 1964; SCHNEIDER, 1964; BIGA-
RELLA et alii, 1967; FÚLFARO & SUGUIO, 
1967; LEINZ et alii, 1968; CAVALCANTE et 
alii, 1979 e RÜEGG, 1970). Os derrames são 
reunidos na Formação Serra Geral do Grupo 
São Bento, não sendo representada na região 
de interesse. Os "sills" se associam a diferentes 
níveis da seqüência sedimentar da Bacia do 
Paraná, vários dos quais incluídos na região de 
interesse (Figura 6). Os diques formam enxa
mes que afetaram não só setores da Bacia do 
Paraná como do embasamento Pré-Cambriano, 
interessando aqui aqueles das proximidades 
do maciço alcalino de Poços de Caldas e os do 
leste de São Paulo/Rio de Janeiro/extremo sul 
de Minas Gerais. 

A idade do magmatismo foi determinada 
pelo método K/Ar, no intervalo 147 a 119Ma 
(CREER et alii, 1965; AMARAL et alii, 1966; 
MACDOUGALL & RÜEGG, 1966; VANDO-
ROS et alii, 1966; BIGARELLA et alii, 1967; 
MELFI, 1967eCORDANI&TEIXEIRA, 1979). 
Aqueles do extremo norte da região em apreço 
podem ser dessa geração ou pré-cambrianos. 

Na Bacia de Santos, os dados de refração 
sísmica indicaram a presença de uma cama
da com velocidade de 5,5 km/s, o Intervalo 
E (BACCAR, 1970; MIRANDA, 1970; 
KOWSMANN et alii, 1974 e FRANCISCONI & 
KOWSMANN, 1976). A perfuração que alcan
çou essa camada mostrou tratar-se de basalto, 



GEOLOGIA REGIONAL 23 

que forneceu uma idade K/Ar de 120 Ma 
(LEYDEN et alii, 1976), permitindo correlacio
ná-lo com os da Formação Serra Geral da Bacia 
do Paraná. A espessura do Intervalo E alcança 
3,8 km. Não existem sedimentos mais antigos 
sob esses basal tos (ASM US, 1979). 

Embora exista uma pequena intrusão alca-
lina datada do Jurássico Inferior em Moji-Mirim, 
foi no Cretáceo Inferior e contemporaneamen-
te ao magmatismo toleítico que se constituí
ram diversas intrusões de rochas alcalinas mais 
antigas no sul do Brasil, das quais as de Pieda
de, Itanhaém e Ipanema se situam na/ou próxi
mo da região enfocada. Essas rochas foram ob
jeto de estudos detalhados de mineralogia, pe-
trografia e geocronologia (KNECHT, 1960; 
AMARAL et alii, 1967; ALMEIDA, 1972 e 
1976; MONACO et alii, 1974; SARAGIOTTO 
et alii, 1976; HERZ, 1977; FONSECA et alii, 
1979 e ULBRICH & GOMES, 1981). 

Ainda no Cretáceo Inferior, na Bacia de 
Santos, depositou-se o Intervalo D, uma cama
da que à refração sísmica mostrou velocidade 
de 4,2 km/s, com 1 000 m de espessura, e é 
constituída de evaporitos, com rochas detríti-
cas e calcários associados (MIRANDA, 1970; 
KOWSMANN et alii, 1974; FRANCISCONI & 
KOWSMANN, 1976 e PONTE & ASMUS, 
1976). Essa camada se estende pela área do 
Platô de São Paulo, onde tem 2 a 3 km de 
espessura (ASMUS, 1975; LEYDEN et alii, 
1976 e KUMAR et alii, 1977). A camada de 
evaporitos deu origem a numerosos diápiros 
salinos, intrometendo-se nas camadas mais 
jovens (LEYDEN & NUNES, 1972 e LEYDEN 
et alii, 1976); um diápiro existente na zona do 
talude continental foi ativo até o Recente 
e, possivelmente, ainda está em ascensão 
(BACCAR, 1970). 

A Figura 7 mostra a área de distribuição 
das unidades mencionadas, constituídas no Ju
rássico Superior-Cretáceo Inferior. 

Do Cretáceo Superior até meados do Eo-
ceno formaram-se as intrusões de rochas alca
linas mais jovens, interessando aqui as de Jabo-
ticabal, Poços de Caldas, Ponte Nova, Passa-
Quatro, Itatiaia, Morro Redondo, Tinguá, Tan-
guá, Rio Bonito, Mendanha, Soarinho, Canaã, 
Itaúna, morro de São João, Cabo Frio, ilha 
Monte de Trigo, ilha de São Sebastião, ilha de 
Vitória e ilha de Búzios (PENALVA, 1967, 
RIBEIRO FILHO, 1967; HENNIES & HASUI, 
1968' e 1977; LIMA, 1976; HERZ, 1977; 
ULBRICH & GOMES, 1981 e outros). As data
ções disponíveis para todos esses corpos alca-
linos apontam resultados entre 95 e 53 Ma 
(AMARAL et alii, 1967; HENNIES & HASUI, 
1968; CORDANI & TEIXEIRA, 1979 e UL
BRICH & GOMES, 1981). 

Ainda nesse intervalo de tempo, a Bacia 
de Santos acolheu o Intervalo C, um pacote 
que à refração sísmica apresentou velocidade 
de 3,4 km/s. Ele recobre o Intervalo D, trans-
gride sobre o embasamento pré-cambriano a 
noroeste, e do outro lado invade a área do 
Platô de São Paulo. Mostra variação facioló-
gica, com termos arenosos a oeste, carbonatos 
e detritos em posição intermediária e folhelhos 
e turbiditos a leste; representa o grande ciclo 
transgressivo do Albiano ao Eoceno Inferior 
(PONTE & ASMUS, 1976 e ASMUS, 1979). 

A maior parte da sedimentação do Cretá
ceo Superior parece estar preservada somente 
na zona mais profunda da Bacia de Santos. Na 
parte norte da zona rasa da margem continen
tal, os sedimentos do Cretáceo Superior estão 
ausentes, provavelmente devido à erosão (SOA
RES & LANDIM, 1976). 

Os depósitos sedimentares terciários conti
nentais mais antigos são os calcários que preen
chem a pequena Bacia de Itaboraí ou São José 
de Itaboraí, a leste de Niterói. Eles têm cerca 
de uma centena de metros de espessura e foram 
interpretados como ligados a fontes termais 
vinculadas ao magmatismo alcalino (LEINZ, 
1938), tendo sido neles encontrados restos de 
mamíferos do Paleoceno Superior (COUTO, 
1958). 

A Figura 8 mostra a distribuição dessas 
unidades que se constituíram no intervalo Cre
táceo Superior-Oligoceno. 

A outra unidade continental mais antiga 
é a Formação Tremembé (ALMEIDA, 1952), 
da Bacia de Taubaté. Ê constituída de folhe
lhos (em parte pirobetuminosos), argilitos, silti-
tos, arenitos, conglomerados e termos detríti-
cos intermediários, de origem lacustrina e em 
parte fluvial (CAMPOS, 1952 e SUGUIO, 
1969), expondo-se na região de Taubaté-Tre-
membé (zona central da bacia) e alcançando 
espessuras superiores a 500m (HASUI & PON-
ÇANO, 1978). A datação dessa formação se ba
seia nos restos de mam íferos encontrados na par
te superior do pacote, atribuídos ao Oligoceno 
ou Mioceno Inferior (COUTO & MEZZALIRA, 
1971). 

Nas bacias de São Paulo, Taubaté, Resen
de e Volta Redonda existem depósitos detríti-
cos, de origem fluvial. Na Bacia de São Paulo 
predominam sedimentos silto-argilosos, com 
termos arenosos na base e conglomeráticos nas 
bordas da Formação São Paulo, com espessuras 
atuais de até 208 m e máximo oj-iginal admitido 
de 319m (MORAES REGO, 1933; LEINZ & 
CARVALHO, 1957; HASUI ét alii, 1976 e 
HASUI & CARNEIRO, 1980). Na Bacia de Tau
baté aparecem depósitos análogos aos da For
mação São Paulo (DERBY, 1895; BRANNER, 
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1918; WASHBURNE, 1930; FRANGIPANI & 
PANNUTI, 1965;SUGUIO, 1969; KAEFER & 
ALGARTE, 1974; CARNEIRO et alii, 1976 e 
HASUI et alii, 1978), a ela correlacionados, e 
que chegam a alcançar 200 m de espessura. 
Nos trabalhos antigos foram englobados 
na Formação São Paulo, porém, mais recente
mente, têm sido tratados independentemente 
sob o nome de Formação Caçapava (CAR
NEIRO et alii, 1976 e HASUI & PONÇANO, 
1978). Esta unidade, juntamente com a For
mação Tremembé, são reunidas tradicional
mente no Grupo Taubaté (MEZZALIRA, 
1961/62). Na Bacia de Resende, areias arco-
seanas e cascalhos inferiores são incluídos na 
Formação Resende (AMADOR, 1975). Na 
Bacia de Volta Redonda existem sedimentos 
arenosos imaturos inferiores, com cerca de 
40 m de espessura, sem denominação e correla
cionados com a Formação Resende (AMADOR 
& CASTRO, 1976). 

A idade desses sedimentos das formações 
São Paulo e Caçapava já era considerada ter-
ciária por PISSIS (1842). WASHBURNE (1930), 
achava que as falhas que cortam os sedimentos 
poderiam ser até pleistocênicas, mas estes 
seriam terciários. MORAES REGO (1933) 
fixou-os no Plioceno e assim vêm sendo man
tidos, por se coadunar com as informações tec-
tônicas e geomorfológicas (por exemplo, 
ALMEIDA, 1976), embora se tenha aventado 
a possibilidade de incluí-los no Pleistoceno 
(MENDES, 1950). 

A Formação Barreiras, distribuída por 
todo o litoral desde o Amapá em direção ao 
sul, tem seu limite meridional na região de 
Carapebus-Campos (LIU et alii, 1976). É atri
buída ao Terciário Superior e se constitui de 
sedimentos mal selecionados, que vão de argi
losos a conglomeráticos, pouco consolidados. 

Na Bacia de Santos, os sedimentos do In
tervalo B detectados pela refração sísmica com 
/elocidade de 2,6 a 3,3 km/s são siltosos e are
nosos, de idade terciária (BACCAR, 1970 e 
MIRANDA, 1970). Essa unidade tem continui
dade no Platõ de São Paulo (KUMAR et alii, 
1977). Esse intervalo representa parte do gran
de ciclo regressivo pós-eocênico (ASMUS, 
1979). 

As unidades atribuídas ao intervalo Oli-
goceno/Mioceno Inferior a Plioceno acham-se 
indicadas na Figura 9. . 

Os sedimentos quaternários são detríticos, 
de origens diversas e distribuição mais dispersa 
(Figura 10). Na Bacia de Santos, correspondem 
ao Intervalo A, que tem velocidade sísmica de 
1,8 a 1,9 km/s, e são interpretados como qua
ternários. São de constituição variada, pouco ou 
nada consolidados. Esse intervalo, juntamen

te com o B e o C, anteriormente citados, soma 
espessura total de 5,6 km (BACCAR, 1970). 
O Intervalo A recobre também o Platô de São 
Paulo, onde tem de 1 a 2 km de espessura 
(KUMAR et alii, 1977). 

Com o Intervalo A completa-se a coluna 
da Bacia de Santos. Os pacotes A, B e C repre
sentam depósitos arenosos litorâneos e mari
nhos, que, ao largo, gradam para folhelhos e 
carbonatos de águas mais profundas (ciclo re
gressivo pós-eocênico, segundo ASMUS, 1979). 
A Figura 11 resume a seção colunar da bacia e 
para visualizar a distribuição do pacote, acham-
se representadas, na Figura 12, as curvas de 
contorno do embasamento e, na Figura 13, as 
isópacas totais. Parte da Bacia de Campos é 
mostrada para melhor visualização do contexto 
regional. 

Na Bacia de Resende, os sedimentos are-
no-arcoseanos, argilo-sílticos e rudáceos supe
riores são incluídos na Formação Floriano, que 
se originou da evolução de encostas com incipi
ente retrabalhamento fluvial (AMADOR, 1975). 
Esta unidade, mais a Formação Resende soto-
posta, soma espessura de mais de 200 m e pode 
ter alcançado valores maiores (BJÕRNBERG et 
alii, 1968). Na Bacia de Volta Redonda, cerca 
de 60 m de sedimentos arenosos e rudáceos da 
Formação Volta Redonda capeiam os depósitos 
terciários sotopostos (AMADOR & CASTRO, 
1976). Na região da baía de Guanabara, nota-
damente na região de Itaboraí, desde o fim do 
século passado vem sendo citada a existência de 
depósitos pré-atuais, que em alguns mapas 
chegaram a ser representados como da Forma
ção Barreiras; eles se constituem de sedimentos 
imaturos, com mais de 70 m de espessura, e 
vêm sendo mais recentemente englobados na 
Formação Macacu (MÉIS & AMADOR, 1977). 
Todas essas unidades são fluviais, derivadas da 
evolução de encostas próximas, e são atribuídas 
ao Pleistoceno. 

Depósitos semelhantes aos referidos no 
parágrafo anterior existem esparsamente distri-
bu idos em encostas atuais e em vias de erosão, 
como nos vales dos rios Jundiaí, Atibaia, Ja-
guari, Sorocaba, Moji-Guaçu, Alto Rio Grande 
e Alto Paraíba (ALMEIDA, 1952; PENALVA, 
1971 e outros). Eles têm sido correlacionados 
com a Formação São Paulo, duvidosamente, e 
sua estreita relação com os vales atuais torna 
mais adequado atribuí-los ao Pleistoceno. 

Os sedimentos da Formação Rio Claro 
mapeados e estudados, por diversos autores, são 
considerados também como quaternários e 
posicionados no Pleistoceno como referido por 
PONÇANO (1981) em sua síntese. Entretanto, 
sua idade não se acha devidamente compro
vada. 
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Na região costeira aparecem depósitos 
diversos com espessuras de até mais de 50 m 
que vêm sendo relacionados com oscilações 
quaternárias do nível do mar. Reconhecem-se 
dois máximos, o primeiro mais antigo de 
35 000 anos (provavelmente de 100 000 a 
120 000 anos) chamado Transgressão Cananéia, 
e o segundo de idade holocênica, denominado 
Transgressão Santos. Essas flutuações glácio-
eustáticas se deram contemporaneamente à 
movimentação tectônica epirogênica (SUGUIO 
8t MARTIN, 1978). A parte final da Transgres
são Santos é melhor conhecida, tendo-se iden
tificado um máximo a 5 100 anos, alcançando 
3,5 a 4,8 m acima do atual nível do mar; um 
mínimo a 3 800 anos descendo pouco abaixo 
desse mesmo nível; um máximo a 3 500 anos 
alcançando 3,0 a 4,0 m também acima do atual 
nível do mar, seguindo-se abaixamento até a si
tuação presente (SUGUIO & MARTIN, 1978). 

No baixo vale do rio Ribeira de Iguape 
foi identificada a Formação Pariquera-Açu ou 
Jacupiranga, de idade pleistocènica (SILVEI
RA, 1952; ALMEIDA, 1964; BIGARELLA & 
MOUSINHO, 1965e PETRI &SUGUIO, 1973), 
que inclui sedimentos argilo-arenosos a conglo-
meráticos de origem fluvial. Depósitos simila
res e correlatos têm sido reconhecidos nas 
planícies costeiras, entre Iguape e Sepetiba 
(FÚLFARO et alii, 1974; FÚLFARO & SU
GUIO, 1974; IPT, 1974; FÚLFARO et alii, 
1976;PONÇANO, 1976eSUGUIO&MARTIN, 
1976). Sobre eles aparecem depósitos argilo-
arenosos que, na região de Cnnanéia-Iguape, 
receberam o nome de Formação Cananéia 
(SUGUIO & PETRI, 1973), de idade holocênica. 
Os sedimentos Pariquera-Açu têm origem de am
biente continental, e os da Cananéia começam 
com depósitos de ambiente de transição, pas
sando a marinhos. Estes últimos têm, na parte 
inferior, características transgressivas e, no 
topo, regressivas ligados-à-úlflma oscilação do 
nível do mar. A Figura 14 mostra a distribuição 
das duas formações. 

Entre as faixas de exposição da Formação 
Cananéia e o mar, aparecem depósitos holo-
cênicos que são argilosos e argilo-arenosos, 
ricos em matéria orgânica e de origem flúvio-la-
gunar na parte voltada para o interior, e areno
sos em cordões de regressão na parte voltada 
para o mar. Essas acumulações pré-atuais 
repousam sobre a Formação Cananéia, que se 
mostra parcialmente entalhada. Alguns con
ch íferos esparsos se associam a esses depósitos. 

No curso inferior dos rios, nas margens da 
laguna e dos canais existem depósitos de man
gue. Parte dos depósitos arenosos do litoral 
têm sido retrabalhados pelo vento formando 
dunas. Também sedimentos levados ao mar 

pelos rios e os sedimentos pré-atuais têm sido 
retrabalhados pelo mar, formando os depósi
tos praiais. 

A par dessas unidades quaternárias, outras 
existem, ligadas à rede de drenagem atual, 
constituídas de cascalho, areia, silte e argila. 
Aqui se incluem os aluviões atuais, os depósi
tos de terraços e as várzeas. 

Os últimos depósitos a se mencionar são 
aqueles ligados à evolução do relevo, represen
tados por sedimentos arenosos não estrutura
dos, com ou sem linha de seixos basal, que 
ocorrem em encostas e elevações, de modo 
descontínuo, de idade atual e pré-atual. Exis
tem por toda parte e, com freqüência, se con
fundem com elúvios. Em zonas de relevo íngre
me, aparecem depósitos de tálus com blocos, 
matacões e seixos de dimensões variadas. 

ESTRUTURAS 

É muito grande a diversidade de estruturas 
presente na região estudada, considerando-se 
porte, geometria, gênese, idade e história geoló
gica. Contudo, as de interesse ao escopo do 
estudo são apenas aquelas de natureza tectôni
ca de maior expressão regional, abordadas nos 
itens destacados a seguir. 

Estruturas regionais 

Estruturas Pré-Cambrianas a Cambro-Ordo-
vicianas 

Em termos de unidades geotectônicas, 
elas começaram a ser organizadas em relação ao 
Proterozóico Superior (por exemplo, ALMEI
DA, 1967 e 1969; ALMEIDA et alii, 1973 e 
HASUI et alii, 1978), e mais recentemente, 
procurando-se recuar no tempo. 

No início, a maior parte da região focali
zada caracterizou-se como um domínio de 
atuação do Ciclo Brasiliano, a sul e sudeste do 
Cráton do São Francisco (ALMEIDA, 1967). 
Esse domínio foi chamado Cinturão Paraíba 
do Sul; depois, este nome passou a ser utilizado 
para uma unidade transamazônica, propondo-se 
então o nome Cinturão, Ribeira para uma uni
dade brasiliana sobreposta àquela (ALMEIDA 
et alii, 1973). Logo depois, tomou-se claro que 
as rochas do Proterozóico Superior, dobradas 
e metamorfizadas, configuravam faixas de do-
. bramentos e eram separadas por extensas por
ções de rochas mais antigas que sofreram retra-
balhamento no Ciclo Brasiliano. 

Propôs-se então distinguir as faixas de 
dobramentos São Roque e Apia í, representadas 
pelos grupos São Roque.e Açungui (HASUI et 
alii, 1975). Em Minas Gerais, os grupos São 
João dei Rei e Andrelândia vêm sendo atribuí-



ESTADO DE SAO PAULO 

OCEANO ATLÂNTICO _ — - ^ )llha de 
( <• • (S Sôo Sebosti3o 

Ilha Grande^ 

' # ^ * 
S/ 

rfí' *«• 
<b-

\ 

Cf. Suguio e Martin (1978J 20 4 0 km 
I 

O«««nho- Louro k.A- ao silva 

'•'•',•':. Unidades quaternárias Embasamento 

Fig. 14 - DEPÓSITOS SEDIMENTARES COSTEIROS 

m 
O 
r-
O 
O 

3) 
rn 
o 
5 
I 

5° to 



34 GEOL, TECT., GEOMORFOL. E SISMOL. REG. DE INTERESSE ÀS USINAS.. . 

dos ao Proterozoico Superior e representam a 
faixa de dobramentos Alto Rio Grande 
(HASUI, 1982). Esta faixa é marginal ao Crá-
ton do São Francisco, mostrando polaridade e 
vergência voltadas para ele; as outras são distais 
e suas propriedades não têm orientação clara. 

As porções de rochas mais antigas separan
do as faixas de dobramentos foram conside
radas como representando maciços, que sofre
ram super imposição de processos termotec
tônicos brasilianos, ainda que não generalizada 
nem uniformemente. Foram distinguidos os 
maciços Joinvile e Guaxupé (HASUI et alii, 
1975; ALMEIDA et alii, 1976 e HASUI et alii, 
1978). 

A extensão da faixa de dobramentos 
Apiaí para os Estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo é admitida automaticamente ao 
se estender para lá o Complexo Embu, como 
apontado por FONSECA et alii (1979). Contu
do, OLIVEIRA (1980) mostrou que processos 
termotectônicos brasilianos nas áreas desses 
Estados afetaram rochas antigas e não supra-
crustais do Proterozoico Superior. A esse pro
pósito, MORAES REGO, em 1930, reconheceu 
a foliação dos gnaisses e xistos migmatizados 
do extremo leste paulista como configurando 
ampla sinclinal, cuja extensão através do Rio de 
Janeiro não tem sido reconhecida. LAMEGO 
(1937 e 1946) observou neste Estado uma fei
ção sinclinal, mas sem relação com a citada 
anteriormente. 

No setor noroeste da região em estudo, as 
unidades do Proterozoico Superior não se 
acham presentes. Os complexos Juiz de Fora e 
Barbacena, bem como vastas extensões do 
complexo gnáissico-granítico e supergrupos 
Rio das Velhas e Minas foram afetados pelos 
processos brasilianos, de modo a forçar a deli
mitação do Cráton do São Francisco pela parte 
oriental do Quadrilátero Ferrífero (ALMEIDA, 
1977). 

Esse conjunto de faixas, maciços e zonas 
retrabalhadas no Ciclo Brasiliano fazem parte 
do que se denomina Região de Dobramentos 
Sudeste (ALMEIDA et alii, 1976; HASUI et 
alii, 1978 e WERNICK et alii, 1978); como 
mostrada na Figura 15. As unidades mais anti
gas são observadas nesses maciços e domínios 
retrabalhados, e no Cráton do São Francisco. 

No Proterozoico Médio (Figura 16), a 
Faixa de Dobramentos Uruaçu tem sua extre
midade 'meridional alcançando o setor noroes
te da região em foco. O Grupo Itacolomi, re
presentando extensão da Faixa Espinhaço, tam
bém indica processos termotectônicos urua-
çuanos. As datações de 1.0 a 1.1 Ga obtidas 
em algumas áreas (como no Grupo Amparo) 
são interpretadas como devidas a rejuvenesci

mento isotópico, mas ainda são insuficientes 
para configurar o domínio retrabalhado no 
Ciclo Uruaçuano. 

No chamado Cinturão Paraíba do Sul 
(ALMEIDA et alii, 1973) existem supracrustais 
atribuídas ao Proterozoico Inferior e afetadas 
pelo Ciclo Transamazônico. Elas não estão ain
da devidamente cartografadas, achando-se in
cluídas nos Complexos Amparo e Paraíba do 
Sul, como referido anteriormente. 

A área afetada pelos processos termotec
tônicos transamazônicos se estende mais para o 
interior, incluindo o Supergrupo Minas. Este se 
constitui de sedimentos elásticos e formações 
ferríferas itabiríticas, indicativos de ambiente 
de margem cratônica, mas a delimitação do 
bloco estável está por ser feita. 

Um aspecto que merece destaque é o dos 
blastomilonitos que podem fazer parte de fai
xas de cisalhamento dúctil ainda não delimita
das. A faixa do lineamento de Além-Paràíba 
(ALMEIDA et alii, 1975 e CAMPANHA, 1980) 
representa uma zona de deslocamentos dex-
t-rais, refletidos na inflexão das estruturas a 
norte G •sul e é datada do Proterozoico Inferior. 

A Figura 17 esquematiza essas unidades 
do Proterozoico Inferior, configurando um 
quadro ainda por se completar. 

O Arqueano na região de interesse foi 
detectado radiometricamente em alguns nú
cleos granulíticos, enquanto outros mostram 
idades transamazônicas, uruaçuanas e brasilia
nas, umas consideradas mínimas, outras como 
correspondentes ao metamorfismo. Dois aspec
tos significativos devem ser mencionados: 

D as rochas granulíticas mostram-se, com fre
qüência, transformadas por processos diver
sos (metamorfismo, migmatização e blasto-
milonitização), mas relíquias se acham pre
servadas (minerais, paleossomas, corpos pe
quenos e grandes); tais feições são observa
das na região considerada, mas não consti
tuem peculiaridade, já que muitos cintu
rões móveis do mundo também as mostram; 

D a exposição de tais rochas em superfície, 
implicando em deslocamentos de grande am
plitude, dif ícies de serem concebidos em um 
ciclo tectônico e, talvez por isso mesmo, se
jam tão freqüentes nos cinturões policícli-
cos, como no caso presente; em algumas 
áreas dos complexos Amparo e Varginha 
têm-se descrito núcleos granulíticos imedia
tamente abaixo de supracrustais do Protero
zoico Inferior (CHOUDHURI et alii, 1978 e 
FIORI et alii, 1978), o que faz supor que no 
início do Proterozoico, rochas de alto grau já 
estivessem expostas; parece, então, que as 
rochas arqueanas tiveram extensão muito 
maior do que a indicada pelas datações e que 
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os deslocamentos a que se sujeitaram deram-
se não somente nos ciclos proterozóicos, mas 
remontam pelo menos ao fim do Arqueano; 
é a esta época que se atribui a diferenciação 
do Cráton Paramirím.e dos cinturões moveis 
AlfenaseCosteiro (ALMEIDA, 1979; ALMEI
DA et alii, 1980 e LESQUER et alii, 1981), 
propostos com base nos dados geológico-es-
truturais e nas informações geof ísicas (aero-
magnéticas de BOSUM, 1973; gravimétricas 
de HARALYI, 1978) (Figura 18). 

Essa estruturação de blocos cratônicos e 
cinturões móveis foi mais amplamente esbo
çada por HARALYI e HASUI (1982) e HASUI 
(1982), como se pode ver na Figura 19. Algu
mas importantes relações litoestruturais foram 
constatadas: 
D existe uma descontinuidade crustal separan

do o bloco granítico-gnáissico (no caso, o 
bloco Brasília, que corresponde, na região de 
interesse, ao que se chamou Cráton do 
Paramirim) do cinturão granulítico (no caso, 
os cinturões Atlântico e Rio Grande); 

D o cinturão granulítico representa a porção 
crustal elevada, a ponto de expor rochas 
plutônicas; 

O o cinturão granulítico distalmente, parece 
passar para terrenos granítico-gnáissicos. 

Sobre as unidades arqueanas mais remotas 
nada se pode adiantar por falta de dados. 

Pela distribuição das unidades geotectôni-
cas apresentadas neste item, pode-se considerar 
que o Cráton Paramirim e os cinturões móveis 
Costeiro e Alfenas constituem entidades ances
trais da região. Nos cinturões móveis e na borda 
cratônica, durante o Proterozóico, houve depo
sição de supracrustais e incidiram processos 
termotectônicos, com retrabalhamentos suces
sivos. Os limites desses cinturões variaram no 
tempo, como que tendendo a destruir o Cráton 
Arqueano Desse modo, a configuração das uni
dades geotectônicas proterozóicas variou no 
tempo e o que se chama região de dobramentos 
sudeste, faixas Apiaí, São Roque, Brasília e 
Paraíba do Sul, maciços Guaxupé e Joinvile, 
são apenas feições temporais dos cinturões 
móveis. A configuração dos blocos estáveis 
também variou em cada ciclo e o Cráton do 
São Francisco é o remanescente no Protero
zóico Superior. 

Estruturas da Bacia do Paraná 

O setor da Bacia do Paraná, que interessa 
à região em apreço, corresponde ao trecho da 
porção subsidente (embaciamento de São 
Paulo) situada entre o arco de Ponta Grossa 
e a flexura de Goiânia (Figura 20). 

O arco de Ponta Grossa parece ter sido já 
ativo no Devoniano (NORTHFLEET et alii. 

1969eFÚLFARO, 1971), tendo se movimenta
do intermitentemente até o fim do Cretáceo. 
Apenas no tempo de deposição da Formação 
Irati manteve-se calmo, e logo em seguida se 
comportou com caráter subsidente (GAMA 
JUNIOR, 1979). Do Jurássico Superior ao 
Cretáceo, fraturas longitudinais alojaram cen
tenas de diques de diabásio, com espessuras 
variadas, sendo conhecidas espessuras de até 
950m(FÚLFARO&SUGUIO, 1967).BOWEN 
(1966) admitiu soerguimento de 7,5 km entre 
o Jurássico Tardio e o Neocomiano, valor que 
parece superestimado (ALMEIDA, 1976). 

A atividade positiva parece ter continuado 
até o Cenozóico, influindo na instalação da 
drenagem dos rios Paranapanema, Tibagi e 
Iguaçu. 

Na parte nordeste da Bacia do Paraná, du
rante o Paleozóico, a borda foi relacionada com 
um arco (arco de Goiânia de MESNER & 
WOOLDRIDGE, 1964; arco da Canastra de 
NORTHFLEET et alii, 1969) ou com uma 
flexura (ALMEIDA, 1972 e HASUI et alii, 
1975). Mais recentemente, constatou-se que 
essa borda coincide com o limite do Cráton do 
Paramirim (ALMEIDA et alii, 1980). 

O alinhamento do Paranapanema (FÚL-
FARO, 1974), cujo traçado passa ao longo do 
rio homônimo, é uma feição que teria dividido 
a Bacia do Paraná em duas sub-bacias durante 
a sua evolução (exceto no Devoniano), papel 
esse que se tem atribuído ao arco de Ponta 
Grossa (SANFORD & LANGE, 1960). O alinha
mento é ainda mal conhecido, mas foi-lhe atri-
bu ida extensão para leste até a região de Uba-
tuba, associando-se-lhe duvidosamente feições 
diversas do Pré-Cambriano ao Quaternário. 

Na área do embaciamento de São Paulo, a 
sua zona axial foi descrita como alinhamento 
do Tietê (SAAD, 1977), passando pelo seu 
vale, e tendo sido ativo nos tempos de acumu
lação das unidades Itararé, Rio do Rasto, Botu-
catu e Bauru. 

Estruturas Mesozóico-Cenozóicas do Escudo 
Atlântico 

O domínio fora da Bacia do Paraná faz 
parte do escudo Atlântico, sendo afetado pelos 
processos de reativação a partir do Jurássico 
Superior. 

As feições tectônicas iniciais geradas não 
se acham perfeitamente definidas, mas indícios 
de sua existência são os campos de diques de 
diabásio datados do Jurássico Superior ao Cre
táceo Inferior. FÚLFARO & SUGUIO (1967) 
reconheceram um enxame de "diques associado 
ao arco de Ponta Grossa e outro na região de 
Tambaú-Santa Rosa do Viterbo-Cajuru-Mo-
coca. 
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O primeiro localiza-se fora da área de 
interesse, e o segundo acha-se parcialmente 
nela contido, apresentando diques de direção 
N60-70E e NE, com alguns N40-50W, e espes
suras que chegam a 200 m. No sul de São 
Paulo, um outro feixe de diques foi delineado 
por MELCHER et alii (1973) e KAEFER & 
ALGARTE et alii (1974), e recentemente rela
cionado ao que FERREIRA et alii (1981) 
denominaram alinhamento estrutural de Gua-
piara, ao longo de pelo menos 600 km, com 
orientação NW. 

Outra zona com abundantes diques de 
diabásio, orientados predominantemente se
gundo NE, é a que se estende pela zona costeira 
entre Santos e Cabo Frio, e para o interior 
alcança o sul de Minas Gerais. Existe outra 
área com diques básicos NW e alguns NE que 
se estende de Nepomuceno-Bom Sucesso para 
noroeste. Eles não foram ainda datados, mas 
podem ser muito antigos ou relacionar-se com 
os do Alto Paranaíba no oeste mineiro, vincu-
lando-se à evolução do soerguimento do Alto 
Paranaíba (HASUI et alii, 1975 e ALMEIDA et 
alii, 1980). 

Tais campos de diques envolvem apreciá
vel distenção crustal ligada a soerguimentos ou 
flexuras. No item anterior foi referido o arco 
de Ponta Grossa e nos parágrafos anteriores, o 
alinhamento estrutural de Guapiara e o soergui
mento do Alto Paranaíba. O campo de diques 
do leste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro 
e sul de Minas Gerais inclui rochas máficas, 
ultramáficas e diferenciados monzoníticos 
COUTINHO& OLIVEIRA, 1966e DAMASCE-
NO, 1966); se vincula também a um soerguimen
to regional (ALMEIDA, 1976), denominado 
Mantiqueira. 

A zona de Tambaú-Santa Rosa do Viter-
bo-Cajuru-Mococa, situa-se na parte norte de 
um domínio maior da Bacia do Paraná, balizado 
aproximadamente por Ribeirão Preto-Araraqua-
ra-Botucatu - Laranjal Paulista - Campinas- São 
João da Boa Vista-Mococa, onde são fre
qüentes "sills" e diques, além das estruturas 
falhadas (domos e "horsts"), como as de Pitan
ga, Assistência, Araras, Pau-d'Alho, Artemis e 
outras (WASHBURNE, 1930; ALMEIDA & 
BARBOSA, 1953; ANDRADE & SOARES, 
1971; SOARES, 1974; SOARES & LANDIM, 
197.6 e CAVALCANTE et alii, 1979). Na área 
pré-cambriana adjacente, isto é, nas porções 
ocidentais dos complexos Amparo e Varginha, 
os diques de diabásio não são incomuns, fal
tando ainda sua cartografia. O conjunto das fei
ções converge no sentido de indicar um soergui
mento, o de Moji-Guaçu (HASUI, 1979). 

Essas feições estruturais do Jurássico Su
perior e Cretáceo Inferior estão representadas 

esquematicamente na Figura 21. A Figura 22 
mostra os aspectos principais do soerguimento 
do Alto Paranaíba, que se acha melhor estuda
do, inclusive com informações geof ísicas. 

Entre o Cretáceo Superior e o início do 
Terciário processaram-se as intrusões alcalinas 
da região enfocada, incidindo justamente nas 
áreas dos soerguimentos da Mantiqueira e de 
Moji-Guaçu (Figura 23). Com relação ao 
soerguimento do Alto Paranaíba, não se conhe
cem intrusões alcalinas dentro da região abor
dada, mas ocorrem corpos quimberlíticos 
tal como no oeste de Minas Gerais (Figura 22, 
ALMEIDA et alii, 1980). 

A Bacia de Itaboraí, ou São José de Ita-
boraí, parece ter-se desenvolvido no início do 
Terciário e os seus calcários travertinos são 
supostos como relacionados ao vulcanismo das 
intrusões alcalinas próximas. 

A superfície de erosão do Japi nivelou 
toda a região e seus restos são hoje observados 
nos altos que atingem quase 1 200 m de altitu
de. Nivelou intrusões alcalinas senonianas e é 
anterior ao início de desenvolvimento da Bacia 
de Taubaté, atribuído ao Oligoceno Superior-
Mioceno, pelo que parece ter se desenvolvido 
essencialmente no Eoceno (ALMEIDA, 1976). 
Os altos da Serra da Mantiqueira e da Serra da 
Bocaina se situam entre 2000 e 2100m de 
altitude e delineiam uma superfície de erosão 
(superfície dos Campos, DE MARTONNE, 
1940), que ALMEIDA (1964) demonstrou 
representar a própria superfície do Japi soer-
guida de quase 900 m. O soerguimento pós-
eocênico não criou de imediato relevo acen
tuado, já que a Formação Tremembé (Oligo-
ceno-Mioceno Inferior), por sua constituição 
essencialmente pelítica e por sua maturidade, 
atesta a existência de relevo suave às voltas do 
lago em que se acumulou (RICH, 1953 e AL
MEIDA, 1976). 

A Bacia de Taubaté iniciou, pois, sua 
subsidência no início da retomada do soer
guimento no leste paulista, acolhendo a For
mação Tremembé em condições lacustrinas. 

O tectonismo se acentuou ao que se 
admite no Plioceno, possibilitando não só 
subsidência adicional na Bacia de Taubaté, 
como o advento das bacias de São Paulo, 
Resende e Volta Redonda, onde se deposita
ram as formações Caçapava, São Paulo, Resen
de e o pacote pré-Volta Redonda. 

Os pacotes sedimentares nas bacias de 
Resende e Volta Redonda se completam com 
as formações Floriano e Volta Redonda, atri
buídas ao Pleistocene Também é atribuída ao 
Pleistoceno a Formação Macacu, descrita nas 
cercanias da baía de Guanabara. Ao se con
firmar essa datação, ela indicaria ter o tecto-
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nismo prosseguido no Pleistoceno, nas bacias 
de Resende, Volta Redonda e Guanabara 
(RUEILAN, 1944; FREITAS, 1951; FREI
TAS, 1956 e ALMEIDA, 1976). Dessas bacias, 
apenas a de Taubaté foi estudada por gravime
tria, indicando uma anomalia conformada à 
fossa (DAVINO & HARALYI, 1973). 

A Figura 24 mostra essas bacias tafrogêni-
cas desenvolvidas entre o Oligoceno e o Pleis
toceno. 

Estruturas da Area Submersa 

As estruturas mais destacadas da área 
submersa são as depressões e altos. A Figura 25 
mostra a posição do eixo da Bacia de Santos, 
que se separa da Bacia de Campos pelo Alto 
de Cabo Frio, e da área do Platô de São Paulo 
pelo alto indicado no canto sudeste. 

A influência de falhas no desenvolvimento 
dessas feições acha-se demonstrada na parte da 
bacia voltada para o continente, onde se reco
nhece um feixe de falhas normais através das 
quais os blocos ao largo se abateram em relação 
àqueles do lado do litoral. Existe menção na 
literatura de rejeito de até mais de 3 000 m em 
falha individual (BACCAR, 1970). 

Na área da Bacia de Santos e a sudeste, no 
Platô de São Paulo, os sedimentos pré-quater-
nários se mostram perturbados por estruturas 
halocinéticas numerosas. Apenas, como já se 
mencionou, na área do talude existe um diá-
piro com atividade recente (BACCAR, 1970). 

Mais ao largo, pouco a norte do paralelo 
24°S, passa a zona de fratura do Rio de Janei
ro, correspondente à fratura de 42,5° de 
FRANCHETEAU & LE PICHON (1972), bem 
marcada pelos desvios de anomalias magnéticas 
lineares do fundo oceânico na zona mais afas
tada do litoral, e pelo desvio das isóbatas na 
plataforma e talude continentais (KUMAR et 
alii, 1977). Essa fratura tem sido estendida para 
a área continental através do lineamento do 
Paranapanema (ASMUS, 1978), do lineamento 
de Ubatuba (RIDEG, 1974) e do alinhamento 
de intrusões alcalinas entre Cabo Frio e Poços 
de Caldas. Entretanto, é muito difícil relacio
nar essas feições continentais, por si só duvido
sas, com aquelas dos fundos oceânicos. 

Descontinuidades 

Falhas Antigas 

As falhas mais antigas reconhecidas são do 
Proterozóico Superior ao Cambriano-Ordovi-
ciano, que estão presentes por toda parte, com 
faixas cataclásticas mais ou menos desenvolvi
das, e foram descritas anteriormente. A Folha 2 
mostra a distribuição delas, bem como as desig
nações que foram propostas. 

A falha de Cubatão foi reconhecida por 
ALMEIDA (1953) e estudada por vários auto
res entre as regiões de Biritiba-Mirim e Pedro 
de Toledo (COUTINHO, 1971; RIDEG, 1974 
e SADOWSKI, 1974). O prolongamento para 
sul se dá pela falha de Itapeúna (KAEFER & 
ALGARTE, 1974) e a falha de Lancinha 
(FUCK et alii, 1971); para o norte reconhece-se 
o seu prolongamento no trecho entre Paraibuna 
e Cunha atribuído por HASUI et alii (1978) à 
falha de Taxaquara, e por parte do lineamento 
de Além-Paraíba (ALMEIDA et alii, 1975). 
Toda essa extensão tem sido mais recentemente 
referida como falha de Cubatão (HASUI et 
alii, 1980). 

A falha de Taxaquara foi mapeada entre 
Pilar do Sul e São Paulo, onde desaparece sob 
os sedimentos terciários da Bacia de São Paulo 
(HENNIES et alii, 1967). 0 prolongamento do 
outro lado da bacia foi reconhecido por 
RIDEG (1974), ALVES (1975) e HASUI et 
alii (1978), considerando-se hoje que a mesma 
se articula com a falha de Cubatão na região de 
Paraibuna (HASUI et alii, 1980). 

A falha de Jundiuvira foi inicialmente 
descrita entre Itu e a região a norte de Franco 
da Rocha (HASUI et alii, 1969), sendo depois 
estendida para a Serra do Mato Mole (KAEFER 
& ALGARTE, 1974) e daí até a região de Passa-
Quatro (HASUI et alii, 1978). 

A falha de Jacutinga foi reconhecida por 
FRANCO (1955) e mapeada por EBERT 
(1968), RODRIGUES (1976) e CAVALCAN
TE et alii (1979). É perfeitamente identificada 
entre Moji-Guaçu e Lambari, perdendo-se a 
oeste sob a Bacia do Paraná e a leste nos xistos 
do Grupo Andrelândia. 

A falha de Camanducaia se acha reconhe
cida no campo e por levantamento aeromagné-
tico (CAVALCANTE et alii, 1979). 

Além dessas valhas, muitas outras foram 
descritas (HASUI, 1973; KAEFER & ALGAR
TE, 1974; RIDEG, 1974; SADOWSKI, 1974; 
ALVES, 1975; BRANDALISE et alii, 1976; 
CARNEIRO, 1977; HASUI et alii, 1977; 
SILVA et alii, 1977; CAVALCANTE et alii, 
1979 e SILVA et alii, 1981) e se acham indica
das na Folha 2. 

As falhas transcorrentes não se distribuem 
de modo uniforme, mas concentram-se em fei
xes de descontinuidades subparalelas ou anasto-
mosantes, como se vê na Figura 26. O feixe 
mais imponente é aquele que se estende com 
direção NE-SW da região de Juiz de Fora e 
Santo Antonio de Pádua até se perder sob a 
Bacia do Paraná, nas regiões de Itu (SP), Castro 
(PR) e Campo Largo (PR). Quando ainda 
era pouco conhecido, esse feixe foi chamado 
zona de transcorrência de São Paulo (HASUI 
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et alii, 1975), faixa rúptíl Paraíba do Sul 
(BRAUN, 1972) e Cinturão Mantiqueira 
(CAVALCANTE et alii, 1979). A melhor 
qualificação para tal megaestrutura é faixa de 
cisalhamento e o nome São Paulo parece ser 
adequado. O segundo feixe é aquele que sec-
ciona todo o Complexo Campos Gerais e lhe 
dá a forma, dirigindo-se para NW através da 
área dos grupos Canastra e Araxá; foi mapea
do por CAVALCANTE et alii (1979) que o 
chamaram sistema Campo do Meio, ou, na 
presente taxionomia, faixa de cisalhamento 
Campo do Meio. O terceiro feixe se estende da 
região de Caxambu-Lambari para a de Moji-
Guaçu, perdendo-se sob a Bacia do Paraná, 
com direção ENE-WSW; o nome Ouro Fino 
foi-lhe proposto por CAVALCANTE et alii 
(1979). 

A faixa de cisalhamento São Paulo pros
segue para norte além dos limites citados, atra
vés de feixe de falhas de empurrão, que confi
gura a estrutura imbricada da região limítrofe 
entre Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro (BRANDALISE et alii, 1976; BRAUN 
& BAPTISTA, 1977 e FONSECA et alii, 1979). 
Essas falhas têm vergência para o interior e se a 
sul tem direções NE, para o norte tendem a 
N-S. Outra região onde se tem indicado falhas 
de empurrão é a do sul de Minas Gerais, as
sociadas às faixas de cisalhamento Campo do 
Meio e Ouro Fino e à zona de conexão destas, 
que se tem interpretado como vinculada a um 
deslocamento para leste dos complexos Var-
ginha-Guaxupé e Silvianópolis (CAVALCANTE 
et alii, 1979) ou como imbricamentos para nor
te (EBERT, vários trabalhos). 

Outro aspecto a se destacar é a presença 
de algumas falhas transcorrentes importantes 
entre as faixas, cabendo mencionar a falha de 
Camanducaia (CAVALCANTE et alii, 1979). 

Os feixes de falhas são tardi-brasilianos, 
pois muitos de seus componentes seccionam 
granitóides e unidades dobradas e metamorfi-
zadas do Proterozóico Superior. Os granitóides 
pós-tectônicos têm relações díspares: ora são 
controlados por falha (caso dos granitos da 
região de Cubatão, SADOWSKI, 1974), ora 
são seccionados por falhas (caso do Granito 
de Itu, HASUIetali i , 1969). 

As seqüências vulcano-sedimentares do 
Cambro-Ordoviciano também se relacionam 
com falhas (caso das bacias de Eleutério e 
Pouso Alegre). 

Essas faixas de cisalhamento constituem 
uma característica dos cinturões móveis Costei
ro e Alfenas, traduzindo os intensos desloca
mentos do fim do Ciclo Brasiliano. Contudo, a 
idade tardi-brasiliana diz respeito à última mo
vimentação transcorrente. Sabe-se que muitas 

falhas foram reativadas com caráter de gravi
dade no Mesozóico-Cenozóico (por exemplo, 
HASUI et alii, 1980) e, por outro lado, alguns 
aspectos de deslocamentos pré-brasilianos têm 
sido descritos. O embutimento, pelo menos dos 
grupos São Roque e Açungui, não se deve 
somente ao jogo de falhas no fim do Ciclo 
Brasiliano, mas há indícios de deslocamentos 
contemporâneos à sedimentação (WERNICK et 
alii, 1978 e HASUI et alii, 1980), aparentemen
te sob ter.tônica de tração. Deslocamentos mais 
antigos ainda são indicados por blastomiloni-
tos. No lineamenio de Além-Paraíba, o deslo
camento brasiliano afetou parte da ampla faixa 
de blastcmilonitos (ALMEIDA et alii, 1975), à 
qual parece corresponder a idade transamazô-
nica assinalada na região de Três Rios. Esses 
blastomilonitos se desenvolveram a partir de 
rochas granulíticas, com recristalização de 
fácies anfibolito. Na região de São Fidelis, 
rochas granulíticas também sofreram cataclase, 
recristalização e transcorrências mais jovens; 
COSTA & MARCHETTO (1978), que estu
daram a área, sugeriram idade arqueana para as 
rochas originais, transàmazônica para os 
blastomilonitos e brasiliana para os últimos 
deslocamentos. OLIVEIRA (1980) reconheceu 
feições análogas em grandes extensões do Com
plexo Juiz de Fora. Também existem blastomi
lonitos (COUTINHO, 1971) que teriam sido 
feldspatizados e cataclasados no bloco entre as 
falhas de Cubatão e Itariri (região de Pedro de 
Toledo); esses blastomilonitos podem ter rela
ção com aqueles da região de Santos (CARNEI
RO et alii, 1979). Outra zona de blastomiloni
tos é reconhecida a leste e noroeste da bacia 
terciária de São Paulo (COUTINHO, 1980), apa
rentemente representando exposição de rochas 
mais antigas entre Embu e Santa Isabel, pois 
não podem ser atribuídos às falhas brasilianas 
de Caucaia e Boquira (HASUI, 1973 e CAR
NEIRO, 1977). CAVALCANTE et alii (1979) 
noticiaram blastomilonitos junto às falhas de 
Camanducaia e associadas (Extrema, Estiva). 
RODRIGUES (1976) também descreveu blas
tomilonitos junto à falha de Jacutinga. Os da
dos disponíveis sobre essas antigas movimenta
ções em algumas falhas não permitem ainda 
generalizações em termos de faixas de cisalha
mento mais antigas, pré-brasilianas. Cabe des
tacar, porém, que as rochas blastomiloníticas se 
distribuem ao longo dos cinturões móveis Cos
teiro e Alfenas. 

Juntas 

As juntas estão sempre presentes nas 
rochas pré-cambrianas. Nos domínios dos gru
pos São Roque e Açungui tem-se observado 
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que existem normalmente quatro famílias sub-
verticais e pelo menos uma de baixa inclinação, 
em geral atribuída a alívio de carga. As famílias 
subverticais formam entre si ângulos diversos, 
existindo uma paralela/subparalela, uma nor
mal/subnormal e duas oblíquas à foliação. Es
sas famílias não têm igual desenvolvimento por 
toda parte, podendo uma ou outra estar ausen
te, e o espaçamento é variável. Essas juntas 
truncam os metassedimentos, rochas granitói-
des e as falhas transcorrentes, pelo que são ad
mitidas como de origem tardia no Ciclo Brasi
liano. 

Em outras regiões, sabe-se que existem, 
também, famílias de juntas inclinadas. É o 
caso, por exemplo, da região de Bom Jardim de 
Minas ondn comparecem, além das verticais 
NE, NNW, NW e E-W, cinco famílias inclinadas 
e entrecruzadas, e uma sub-horizontal, num 
padrão bastante complexo. Estudos sistemáti
cos de detalhe são necessários para definição 
das geometrias das famílias de juntas, mas esse 
tipo de dado nãoé essencial ao presente estudo. 

Falhas Mesozóico-Cenozóicas 

Na Bacia do Paraná as camadas têm, no 
geral, mergulhos da ordem de 1 o para oeste 
(CAVALCANTE et alii, 1979), mas esse padrão 
é complicado por pequenas falhas (Figura 6). 
Essas falhas mostram estrias de atrito com mer
gulhos variados, indicando que são de rejeito 
direcional até de rejeito de mergulho, geral
mente com deslocamentos normais de até 50 m 
e excepcionalmente de 150m (ANDRADE & 
SOARES, 1971 e SOARES, 1974). As falhas 
têm orientação NE e NW, às vezes com intru
sões de diabásio associadas. Segundo NORTH-
FLEET et alii (1969), as falhas NE deslocam 
em alguns locais as NW, pelo que seriam algo 
mais jovens; essas falhas datariam do Cretáceo 
Inferior. Os deslocamentos em algumas áreas 
produziram blocos elevados. Na região de 
interesse, os chamados domo de Pitanga e 
anticlinal de Araras têm essa origem. O domo 
de Pitanga tem eixo encurvado de SW para 
NW e fechamento de 25 m, numa área de 
10 km2 , expondo sedimentos paleozóicos 
em meio à Formação Pirambóia. O anticlinal 
de Araras tem orientação E-W, com extremi
dade oeste na localidade homônima. 

No domínio das rochas pré-cambrianas as 
falhas normais são feições comuns. Em geral, 
elas têm pequeno porte, na maioria resultante 
de deslocamentos ao longo de juntas antigas. 
Algumas existem, porém, com extensão de até 
dezenas de quilômetros, em algumas áreas. Es
sas falhas não foram ainda objeto de mapea
mentos sistemáticos, mas são conhecidas no 

leste paulista, Rio de Janeiro e extremo sul de 
Minas Gerais, destacando-se aquelas na periferia 
das bacias de Taubaté e Resende (HASUI et 
alii, 1978 e RODRIGUES, 1980). Esse tipo de 
falha se destaca nas imagens de sensores remo
tos (MSS e SLAR), como lineamentos orienta
dos segundo NE, NNE, NNW e NW paralelos à 
foliação das rochas. Algumas dessas falhas se 
instalaram dentro de zonas antigas de falha-
mento transcorrente, como nas de Boquira, 
Taxaquara, Cubatão e outras. 

A elas se relacionam o desenvolvimento 
das bacias tafrogênicas de Taubaté, São Paulo, 
Resende, Volta Redonda e da Guanabara. 

A Bacia de Taubaté acha-se alojada no 
bloco Paraíba do Sul, delimitada pelas falhas 
do Boquira e Alto da Fartura, falhas essas 
antigas e reativadas com caráter normal. O 
bloco é seccionado por falhas diversas (Figura 
27a). As falhas do Parateí, Ribeirão da Serra, 
Piedade, Ronco, Pinheiros a norte, e as falhas 
de Jacareí, Rio Comprido, Bom Retiro e Alto 
da Fartura a sul, demarcam a bacia. Na extre
midade oeste, o contorno da bacia é sinuoso, 
com reentrâncias e saliências nitidamente rela
cionadas com as falhas do Parateí, São José, 
Jacareí e Rio Comprido; na parte leste, o mes
mo ocorre com relação às falhas de Pinheiros, 
Cruzeiro, Cachoeira, Queluz, Jatai e Santa 
Cabeça (Figura 27a). Essas falhas longitudinais 
condicionam o "graben", a forma estreita e 
alongada da bacia, e a assimetria da depressão 
com a parte NW mais abatida (HASUI et alii, 
1978 e HASUI & PONÇANO, 1978). Onde os 
limites dos sedimentos coincidem com falhas 
é de se aceitar que sejam originais; de resto, o 
limite é erosivo, inclusive existindo testemu
nhos espacsos e isolados de sedimentos indican
do maior extensão pretérita da bacia (regiões a 
norte de São José dos Campos e Lorena, e 
Bonfim, a sul de Taubaté). 

A geometria interna da bacia foi reconhe
cida como complicada já por RUELLAN (1943) 
e KING (1956), ao observarem a existência de 
soleiras no seu interior. CARNEIRO et alii 
(1976) mostraram a existência na parte ociden
tal de compartimentos delimitados por falhas 
e altos do embasamento. De fato, os blocos de 
falha não só afundaram, como se adernaram 
com subsidênciaa NW/alçamento a SE (HASUI 
& PONÇANO, 1978), o que se reflete no mer
gulho geral das camadas para NW observado 
por WASHBURNE em 1930. Os altos identifi
cados (CARNEIRO et alii, 1976 e HASUI & 
PONÇANO, 1978) foram aqueles relacionados 
com o alçamento do bloco a sul da falha de 
São José, o do vale do rio Putins, o da região 
de Caçapava e o da região de Aparecida. Nos 
três primeiros existem janelas do embasamento. 
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Estes altos do embasamento compartimentam 
as sub-bacias de Parateí, Jacareí, Eugênio de 
Melo, Tremembé e Lorena (Figura 27b). 

O exame do enchimento sedimentar mos
tra alguns aspectos importantes que são relacio
nados como segue. 

D O ambiente de deposição passou de lacus-
trino com fluvial marginal (Formação Tre
membé) para condições essencialmente flu
viais (Formação Caçapava). A existência de 
discordância entre as duas formações é admi
tida com base nas feições do talude do 
km 333, da EFCB*, descrito por ALMEIDA 
(1952), TRICART & SILVA (1958) e SU-
GUIO (1969). 

D As duas formações têm distribuições díspa
res nas sub-bacias. A Formação Tremembé 
tem espessura mínima de 500m na sub-ba-
cia de Tremembé, e da ordem de 200 m nas 
de Jacareí, Eugênio de Melo e Lorena, indi
cando maior subsidência na área central. A 
Formação Caçapava tem cerca de 20 m na 
sub-bacia de Tremembé, cerca de 200 m nas 
sub-bacias de Jacareí, Eugênio de Melo e 
Lorena, e 120m na de Parateí, indicando 
pequeno afundamento da parte central e 
subsidência das extremidades. 

D As camadas mergulham de 2 a 4° para NW 
(WASHBURNE, 1930), mas cifras de 10° 
não são raras e localmente de até 30 a 40° 
são observadas, valores esses relacionados 
com falhas que afetaram os sedimentos. 

A Bacia de São Paulo tem forma irregular 
que pode ser descrita como aproximadamente 
elítica, de 60 x 30 km (eixo maior NW e E-W), 
com uma ramificação para oeste, atingindo Ba-
rueri, e outra para leste, chegando a Moji das 
Cruzes (Figura 28a). O exame da configuração 
do embasamento e do preenchimento sedimen
tar mostra algumas feições importantes (LEINZ 
& CARVALHO, 1957; DAEE, 1975; HASUI 
et alii, 1976 e HASUI & CARNEIRO, 1980): 

D ocorrem paleovales no embasamento, atual
mente correspondendo aos atuais rios Tietê, 
Pinheiros, Tamanduateí e Baquirivu-Guaçu; 
são expostas janelas do embasamento nos 
Campos Elíseos, Sumaré e outros locais, se-

. gundo COUTINHO (1972 e 1980); 
D a área de Guarulhos possui a área mais pro

funda e fechada, atingindo a altitude de 
522 m, com sedimentos alcançando 319 m 
de espessura. 

No entorno da bacia, as feições essenciais 
condicionantes da' mesma são as destacadas a 
seguir. 

(') EFCB: Estrada de Ferro Central do Brasil. 

D As falhas de Taxaquara, Caucaia, Jaguarí, 
Mandaqui, Boquira e Alto da Fartura (AL
MEIDA, 1955; HENNIES et alii, 1967; 
HASUI 1973; KAEFER & ALGARTE, 
1974; CARNEIRO, 1977 e HASUI et alii, 
1977) convergem para a área da bacia, onde 
devem se articular. Essas falhas são transcor-
rentes e se presume que foram reativadas no 
Terciário; evidências de deslocamentos nor
mais não foram procuradas de modo sistemá
tico, mas já noticiadas na parte norte e nor
deste (ALMEIDA, 1955e CARNEIRO, 1977). 
O jogo dos blocos que se pode deduzir en
volve: adernamento do bloco entre as falhas 
do Boquira-Jaguari-Mandaqui, com afunda
mento da parte SW; adernamento dó bloco 
entre as falhas de Taxaquara e Caucaia, com 
afundamento da parte E; adernamento do 
bloco a sul da falha de Caucaia e do ramo 
oriental da falha de Taxaquara, com afun
damento da parte N; adernamenio do bloco 
delimitado pelas falhas de Taxaquara, Bo
quira e Alto da Fartura, elevando a parte 
SW e abatendo a parte NE (onde se instalou 
a sub-bacia do Parateí); soerguimento do 
bloco entre as falhas de Taxaquara e Man
daqui (HASUI & CARNEIRO, 1980). 

D Pequenos deslocamentos normais ao longo 
de juntas antigas são observados com fre
qüência. Essas juntas configuram uma fa
mília subtransversal, uma sublongitudinal e 
duas oblíquas à foliação das rochas, todas 
subverticais/verticais, como foi antes men
cionado. 

• No entorno da bacia elevam-se serranias sus
tentadas por rochas granitóides (Cantareira, 
Itaqui, Agudos Grandes, Itapecerica, Três 
Lagos, Guacuri, Mauá, Cidade Lider, Itapeti, 
Moji das Cruzes (HASUI et alii, 1969; COU
TINHO, 1972; HASUI & SADOWSKI, 1976 
e COUTINHO, 1980). Esse condicionamen
to morfológico explica irregularidades de 
forma da bacia e espessuras de sedimentos 
(Figura 28b). 

Como se pode observar, a bacia é tafrogê-
nica, mas está longe de ser uma fossa simples 
entre falhas aos pares ou um "hemi-graben", 
como se supôs no passado. Pelo que se pode 
reconstituir no momento, corresponde a uma 
depressão em blocos e cunhas herdadas do 
Ciclo Brasiliano. A movimentação tectôhica foi 
sinsedimen.tar, permitindo manter condições 
fluviais durante toda a evolução da bacia. Falhas 
sinsedimentares com cunhas elásticas associadas 
foram descritas em três-locais (SUGUIÒ et alii, 
1971). 

As falhas cronologicamente mais jovens 
conhecidas são aquelas que truncam os sedi
mentos pliocênicos ou pleistocênicos nas ba-
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cias de São Paulo, Taubaté e Resende, e da 
Formação Rio Claro. 

As da Bacia de Taubaté foram reconhe
cidas por diversos autores (WASHBURNE, 
1930; BJÕRNBERG, 1965; FRANGIPANI & 
PANNUTI, 1965; SUGUIO, 1969; COR-
DANI et alii, 1974; KAEFER & ALGARTE, 
1974 e SILVA et alii, 1977). Essas falhas são 
observadas nas regiões do vale do rio Parateí, 
Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Quiri-
rim, Cachoeira Paulista e Cruzeiro. Constituem-
se de planos, superfícies ou zonas brechadas, 
solitários ou conjugados, formando escadarias 
ou pequenos "grabens/horsts". Por vezes ocor
rem falhas antitéticas associadas. Os movimen
tos são normais segundo o mergulho ou oblí
quos. Raramente aparecem rejeitos direcionais 
ou inversos, certamente ligados ao processo de 
deformação geral através de falhas. A incidên
cia das falhas parece se relacionar com as pro
ximidades dos altos de Putins e Caçapava, e 
com as bordas da bacia. Não existe ainda 
estudo detalhado, mas as direções predominan
tes são NNW, NNE e WNW, direções essas 
paralelas às de famílias de juntas do cristalino 
adjacente, o que sugere movimentos ao longo 
dessas descontinuidades antigas, seja por 
acomodações derradeiras da pulsação plio-
cênica, seja por outra pulsação pré-holocênica. 

Na Bacia de São Paulo, apenas em Suzano 
foram noticiadas falhas que truncam os se
dimentos da Formação São Paulo (BJÕRNBERG 
et alii, 1971). Elas podem ser contemporâneas 
às falhas da Bacia de Taubaté, de idade pleisto-
cênica. 

Na Bacia de Resende pelo menos uma fa
lha, aparentemente truncando os sedimentos, 
foi noticiada por RODRIGUES (1980) pas
sando pelo depósito de tálus do flanco sul do 
Itatiaia; continua para o lado de São Paulo, na 
direção do traço de uma das falhas normais as
sinaladas por HASUI et alii (1978) (Figura 29). 
Entretanto, estudos recentes do IPT indicam 
que a falha não corta os sedimentos do depó
sito de tálus. 

Outras falhas mais jovens foram descritas 
por BJÕRNBERG &GANDOLFI (1974), entre 
Descalvado e São Carlos, fora da região de 
interesse, mas cortando sedimentos da Forma
ção Rio Claro. Elas também podem ser de ida
de pleistocênica. 

Os extensos depósitos holocênicos, aluvio-
nares e costeiros, até o presente não apresenta
ram falhas. Na área da Bacia de São Paulo, eles 
têm grande desenvolvimento, mas sua base está 
sempre acima de 710m (nível da soleira de 
Barueri) e nas numerosas escavações nunca 
se observaram falhas. Na área da Bacia de Tau
baté, os depósitos holocênicos são também 

expressivos. Nota-se que o rio Paraíba adentra 
a Bacia em Jacareí e se desloca para noroeste, 
escoando próximo à borda NW nas sub-bacias 
de Jacareí e Eugênio de Melo, e próximo à 
borda SE na sub-bacia de Lorena. Não existem 
subsídios para se aventar uma causa tectônica 
para esse traçado, nem se conhecem falhas nos 
sedimentos holocênicos. 

Dobras e Outras Feições 

Os estudos estruturais das rochas dobradas 
e metamorfizadas tiveram início nesta década e 
a primeira área de interesse foi a região de São 
Paulo (HASUI, 1973), sendo expandida poste
riormente para a Baixada Santista e extremo 
leste paulista. O Grupo São Roque mostra do
bras de uma fase regional de dobramento, com 
planos axiais empinados e eixos de baixa incli
nação, de vergência indefinida, contemporâ
neas ao metamorfismo regional (desenvolvi
mento da xistosidade) e ao alongamento de gra-
nitóides sintectônicos; essa fase foi seguida de 
crenulações e redobramentos locais, ligados a 
intrusões e falhamentos. O resultado é que, no 
geral, a xistosidade, o bandamento, o acama-
mento reliquiar dos metassedimentos, a folia-
ção e o eixo maior dos corpos granitóides se 
orientam segundo ENE, com desvios locais 
impostos mormente pelas falhas. No Grupo 
Açungui e no Complexo Embu existe uma fase 
de dobramentos recumbentes de pequena 
escala, com transposição generalizada, contem
porânea ao metamorfismo regional (desenvol
vimento da xistosidade); a ela se seguiu a 
segunda fase, quase coaxial à anterior, caracte
rizada por dobras de planos axiais empi
nados, eixos de baixos mergulhos, em geral 
segundo ENE, e vergências indefinidas, contem
porâneas às intrusões sintectônicas; as crenula
ções e outras ondulações são de caráter local, 
ligadas a intrusões e falhas (SADOWSKI, 
1974; HASUI & SADOWSKI, 1976; CARNEI
RO, 1977 e HASUI et alii, 1978). Sendo a se
gunda fase a mais expressiva, a ela se deve a 
orientação geral do acamamento, bandamento, 
xistosidade, foliação dos granitóides e eixos 
maiores dos corpos destas rochas. No Comple
xo Piaçaguera, aqui englobado no Complexo 
Costeiro, o padrão de estruturas superpostas é 
bem diverso e mais complicado (SADOWSKI, 
1977 e CARNEIRO et alii, 1979), com três 
fases de dobramento e uma de falhamento an
teriores àquelas que podem ser consideradas 
brasilianas (HASUI et alii, 1978). 

No sudoeste de Minas Gerais, nas zonas 
adjacentes ao Estado de São Paulo, tem-se iden
tificado, no Grupo Amparo, um padrão de de
formação com três fases: a primeira, com eixos 
NNE, de planos axiais empinados, com alguma 
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transposição; a segunda, com eixos NNW e 
planos axiais empinados; a terceira, suave, com 
eixos NE (FIORI et alii, 1978). A essas fases 
têm-se atribuído idades transamazônica, urua-
çuana e brasiliana, respectivamente. Além des
sas três, uma mais antiga, com dobras recum-
bentes e intensa transposição, foi reconhecida 
em rochas anteriores do Grupo Amparo (FIORI, 
1979). 

No Complexo Costeiro do Rio de Janeiro, 
as direções estruturais NW são conhecidas 
desde os trabalhos de HELMBOLD (1965) e 
ROSIER (1965), identificadas na cidade 
do Rio de Janeiro e nas regiões de São Pedro da 
Aldeia e Conceição de Macabu. Dados mais 
recentes das regiões de Cabo Frio e Sumidouro 
(FONSECA et alii, 1979) mostram que estas 
estruturas NW, algumas com clara vergência 
para NE, têm expressiva distribuição regional. 
Na região de Armação dos Búzios (HASUI 
& FONSECA, 1982) foi detectada uma outra 
tectônica, que produziu dobras fechadas, 
isoclinais cerradas, de direção N20E, com 
planos axiais mergulhando com baixo ângulo 
para NW. 

Na região de Santos foi reconhecida uma 
intricada evolução estrutural, com várias fases 
de deformação plástica e rúptil pré-brasilianas, 
resultando em lineamentos gerais arqueados de 
NWpara E-W (CARNEIRO et alii, 1979). 

Outra unidade recentemente estudada é 
o Grupo Andrelândia, que mostra dobras re-
cumbentes de eixos ENE, redobradas com ei

xos NE e planos axiais empinados; o conjun
to mostra ondulações de eixos NNW a NW 
(TROUWetalii, 1980). 

Para as outras áreas da região estudada 
não se dispõe de dados estruturais em detalhe, 
resumindo-se, em geral, as descrições à indi
cação de dobras isoladas e tendências da orien
tação de foliações indiscriminadas. Cabe citar 
a área da serra do Itatins, com feições E-W e 
variações para NE e NW (SADOWSKI, 1974). 

Têm sido descritas algumas estruturas 
maiores de caráter anticlinorial para os grupos 
Açungui, São Roque e Complexo Embu 
(HASUI & SADOWSKI, 1976 e HASUI et alii, 
1980). A reconstituição dessas feições não é 
uma tarefa simples, notadamente lidando-se 
com pacotes essencialmente metapelíticos nos 
quais as intercalações são lenticulares. Tem-se 
lançado mão de dados estruturais e, também, 
de informações sobre o grau de metarr.orfismo 
e migmatização, além do alojamento de grani-
tóides batolíticos, sintectônicos. Assim, des
creveram-se, por exemplo, os anticlinórios de 
Agudos Grande e Três Córregos, e os sincli-
nórios de Pirapora, Bonsucesso, Ribeira e Gua-
piara (HASUI et alii, .1980);em diversos mapas 
têm sido apresentadas feições semelhantes. 

Essas feições estruturais citadas (banda-
mento, estratificação reliquiar, xistosidade, cli-
vagens de rochas, transposições) e as dobras de 
dimensões milimétricas e quilométricas não 
têm tanto interesse para o projeto como o 
representado pelas descontinuidades. 
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AS PROVÍNCIAS GEOMORFOLÓGICAS 

0 relevo do sudeste do Brasil decorre 
grandemente da atuação de processos glipto-
gênicos atuantes sobre uma estrutura geológi
ca particularmente diversificada e complexa, 
que condiciona a existência dos domínios de 
maior ordem, as províncias geológicas. Toda
via, de há muito se tem reconhecido que várias 
de suas subdivisões denotam características 
devidas à tectônica cenozóica, causadora de 
soerguimentos, basculamentos ou abatimentos 
de blocos de falha que bem se manifestam nas 
grandes feições topográficas e desenvolvimento 
de bacias tafrogênicas. Assim sendo, as investi
gações geomorfológicas feitas sem que se perca 
de vista o conjunto dos diversos fatores do 
relevo, constitui-se em valioso método de pes
quisa dos movimentos tectônicos realizados 
em tempos menos antigos e, em particufar, na 
apreciação da possível atividade moderna de 
falhamentos já identificados. 

A área do Estado de São Paulo foi objeto 
de estudos de compartimentação do relevo em 
províncias, zonas e subzonas (ALMEIDA, 
1964 ePONÇANO et alii, 1979). 

Das províncias geomorfológicas que cons
tituem o sudeste brasileiro, cinco estão repre
sentadas na área continental semicircular que 
tem como centro a praia de Itaorna. Nesta a 
que ocupa maior extensão é o Planalto Atlân
tico (AZEVEDO, 1949), no qual diversas zonas 
fisiográficas ou morfotectônicas são discern í-
veis. Nele situa-se a maior altitude de toda a 
área, 2787 m no pico das Agulhas Negras. Esse 
planalto interrompe-se quase sempre brusca
mente, em direção ao litoral, cedendo lugar à 
Província Costeira (ALMEIDA, 1964). No 
relevo geralmente muito movimentado dessa-
província reconhecem-se subdivisões, algumas 
das quais controladas, em sua origem, por aci
dentes tectônicos cenozóicos. Esse relevo con
tudo, tal como hoje se apresenta, resulta do 

recuo erosivo das pequenas bacias hidrográficas 
que drenam suas escarpas em direção ao mar. 

Nos 325 km centrados em Itaorna inclui-
se parte reduzida da Depressão Periférica (MO
RAES REGO, 1932), que compreende a zona 
de sedimentos paleozóicos e embasamento cris
talino imediatamente adjacente, e que em São 
Paulo constituem a borda erosiva da Bacia do 
Paraná. 

Em seu trecho noroeste a área referida en
volve porções insignificantes das Cuestas Basal-
ticas (ALMEIDA, 1964), suportadas pelos 
"sills" de diabásio da Bacia do Paraná. 

A Margem Continental constitui a provín
cia marítima incluída na área em consideração. 

Adotando-se os princípios e metodolo
gia utilizados pelo IPT (PONÇANO et alii, 
1979) para a divisão geomorfológica do Estado 
de São Paulo, procurou-se reconhecer as subdi
visões dos Estados de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, nos trechos que interessam ao projeto. 

As províncias geomorfológicas foram divi
didas em zonas, tão naturais quanto possível, 
adotando-se feições peculiares do relevo: alti
tude, amplitude, orientação das formas topo
gráficas, extensão de superfícies de erosão an
tigas, processos de erosão e sedimentação, etc, 
como originalmente proposto por ALMEIDA 
(1964). Quando diversidades estruturais e mor-
fológicas mereceram ser destacadas, distingui
ram-se subzonas no interior das zonas. No pre
sente trabalho, somente as subzonas cujas 
características dizem mais respeito aos fins que 
se tem em vista foram particularizadas, sejam 
as já anteriormente identificadas em São Paulo, 
ou outras que podem ser reconhecidas em Mi
nas Gerais e Rio de Janeiro. 

Da análise dessas subdivisões, feita com 
base em bibliografia, análise de cartas topográ
ficas e exame de imagens de radar, e ainda com 
base em conhecimentos pessoais dos Autores, 
procurou-se reconstituir a evolução morfotec-
tônica da área durante o Cenozóico. 
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Na Figura 30 é apresentada a relação das 
províncias, suas zonas e as subzonas individua
lizadas. Em maior detalhe elas são vistas na 
Folha 3. 

SUPERFICIES DE EROSÃO 

Superfícies de erosão de diversas nature
zas, graus de aplainamento e extensão têm sido 
assinaladas por numerosos geólogos e geógrafos 
que se preocuparam com o estudo do relevo 
do sudeste do Brasil, mas geralmente não ma
peadas. 

Sendo em maior parte antigas e tendo sido 
por longo tempo expostas à erosão, delas não 
existem propriamente restos, porém indícios 
mais ou menos claros, sobretudo preservados, 
para as mais antigas, em grandes maciços quar-
tzíticos e graníticos, ou ainda em certos divi
sores de grandes bacias, onde foram mais 
poupados pela erosão. 

Apesar da escassez de informações de 
detalhe sobre essas superfícies, considera-se que 
é através da análise das deformações sofridas 
que se pode adquirir os melhores conhecimen
tos sobre os deslocamentos verticais da crosta 
nos tempos pós-mesozóicos, em área de rochas 
pré-cambrianas destituídas de coberturas sedi-
mentares que sirvam de referência de nível. 

A mais antiga superfície de erosão, reco
nhecida na área, é a que serve de soalho aos 
sedimentos permo-carboníferos da Bacia do Pa
raná na Depressão Periférica. DEMARTONNE 
(1943) referiu-se a ela como superfície Pré-Per-
miana; também RICH (1953) e KING (1956) a 
reconheceram^ Por ter sido elaborada pelos 
gelos do início da glaciação permo-carbonífera, 
a denominação dada por DE MARTONNE é 
pouco precisa, pelo que ALMEIDA (1964) 
designou-a superfície Itaguá. Seu relevo, quan
do não tectonicamente deformado, parece re
gular, mas comportou vales glaciais (MARTIN 
et alii, 1959). Está bem exposta na região em 
estudo, na borda imediata da área sedimentar 
da Depressão Periférica, e mesmo esculturas 
típicas efetuadas por geleiras têm sido nela 
observadas (ALMEIDA, 1948 e AMARAL, 
1965). 

Coube a MORAES REGO (1930) assina
lar a existência em São Paulo de uma superfí
cie de erosão extremamente evoluída, aplainan
do as litologias mais resistentes; julgou-a de 
idade eocênica. DE MARTONNE (1943) desig
nou-a superfície das Cristas Médias, atribuin
do-lhe idade paleogênica. KING (1956), notan
do sua vasta extensão pelo interior do Brasil 
Oriental, atribuiu-a ao ciclo de desnüdação Sul-
Americano. As correlações da superfície Sul-

Americana que DE MARTONNE (1943) apre
sentou para as superfícies de erosão presentes 
em certas regiões parecem por vezes duvidosas, 
como são os casos de: reconhecer sua extensão 
ao interior da Depressão Periférica (região de 
Piracicaba); atribuir-lhe altitudes muito reduzi
das no sul de Minas Gerais, como em Itajubá, 
em regiões onde foi tectonicamente soerguida; 
ou, ainda, representá-la em cotas muito baixas 
na região a leste e norte de São Paulo. 

DE MARTONNE (1943) considerou os di
ferentes níveis a que foi elevada a superfície 
das Cristas Médias no sul de Minas Gerais, 
como no Planalto de Caldas, onde a indica com 
curvas de nível a 1 500m de altitude, e nos 
Campos de Ribeirão Fundo, onde atribuiu-lhe 
altitude por elevação tectônica.deaté 1 700m. 
Emretanto, DE MARTONNE (1943) excluiu 
dessa superfície os tratos altos da Serra da Man
tiqueira, na qual ela atinge altitudes de 2000 a 
2100m, como no Planalto de Campos do 
Jordão. Preferiu atribuir essas maiores eleva
ções ao que chamou Alta superfície dos Campos, 
considerando-a mais antiga que a superfície das 
Cristas Médias, porém de idade duvidosa. Ainda 
em 1951, FREITAS admitia que a superfície . 
do Planalto de Campos do Jordão teria resulta
do da elevação tectônica de seu peneplano de 
nível B, de 1 200 a 1 400 m de altitude, de 
grande extensão no Brasil. 

ALMEIDA (1964), demonstrou que real
mente as duas superfícies de erosão de DE 
MARTONNE, anteriormente referidas,: cons
tituem uma só, que foi acentuadamente defor
mada, por falhamentos e flexuras, onde seus 
restos ultrapassaram cerca de 1 300 m de alti
tude. Afastada para norte da região assim defor
mada, a superfície Japi, como a denominou, 
apresenta altitudes muito uniformes, entre 
1 200 e 1 300 m, devido a soerguimento epi-
rogênico regular e regional, nivelando as mais 
diversas estruturas, com indícios particular
mente claros no Triângulo Mineiro e na Serra 
da Canastra. O relevo tipo Ápalachiano do 
sudeste brasileiro, resulta em maior parte da 
erosão dessa superfície, que condiciona as 
altitudes até as quais se elevam as cristas ser
ranas mantidas pelas estruturas mais resistentes. 

A idade paleogênica da superfície Japi 
parece confirmar-se com os novos conhecimen
tos, nivelando no Triângulo Mineiro as intrusões 
alcalinas senonianas, de cerca de 80 Ma. No 
Planalto de Caldas, as intrusões alcalinas tam
bém niveladas a cerca de 1 500 a 1 600 m pela 
superfície Japi, tectonicamente soerguida,' fo
ram datadas de 80 a 63 Ma. No Maciço do Ita
tiaia, as alcalinas intrusivas datadas de 66 Ma 
achavam-se em erosão quando se entalhava 
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essa superfície, ali elevada também tectonica-
mente a 2 000-2 100 m de altitude. Portanto, 
embora a escultura da superfície Japi possa 
ter se iniciado ainda no final do Senoniano, 
achava-se em elaboração em inícios do Terciá-
rio e foi fraturada na região do vale do Paraíba, 
no Oligoceno a no máximo Mioceno Inferior, 
idade atribuída às camadas mais antigas da 
Bacia de Taubaté (COUTO & MEZZALIRA, 
1971), Desse modo, parece ter sido durante 
o Eoceno, como supôs MORAES REGO 
(1930), que a superfície Japi atingiu o elevado 
grau de aplainamento que a caracteriza. 

Apenas restos de coberturas cenozóicas 
de idade indeterminada existem localmente 
sobre essa superfície, como no chapadão da 
Zagaia na Serra da Canastra (SEIXÁS et alii, 
1976), nos chapadões entre Uberaba-Uberlân-
dia-Araxá (HASUI, 1967) e no planalto basál-
tico, na região de Franca-Pedregulho. São areias 
e argilas inconsolidadas, com lentes de conglo
merados ou, unicamente, muitosseixos de quart
zo e quartzito soltos no solo. Infere-se, porém, 
que coberturas do Terciário possam ter sido 
extensas sobre esta superfície, e a partir delas 
se tenham realizado as numerosas superposi
ções da drenagem por epigenia em estruturas 
resistentes, observadas em Minas Gerais no Pla
nalto do Alto Rio Grande. 

Superfícies de erosão mais novas que a de 
Japi entalham esta última por toda parte. 
KING (1956) incluiu-as em seu ciclo de ero
são Velhas; considerou-as neogênicas, como 
também o fizeram MORAES REGO (1930), 
JAMES (1933), DE MARTONNE (1943), 
RUELLAN (1952) e vários outros geólogos e 
geógrafos que já as haviam observado. Desen
volvem-se ao longo de vales atuais, em altitudes 
diversas, que na região considerada variam'ge
ralmente de 700 a 1 000 m, na drenagem para 
o interior do país. São freqüentemente condi
cionadas a resistentes soleiras locais ou a zonas 
de falhas. Tratando-se de um tempo durante o 
qual processos tectônicos foram ativos, como 
mostram as bacias tafrogênicas de São Paulo, 
Taubaté e Resende, torna-se difícil atribuir 
essas superfícies a um único ciclo e conhecer 
suas idades, por falta de depósitos correlativos 
datáveis ou dúvidas no estabelecimento de tais 
correlações. 

As informações sobre deformações tectô-
nicas dessas superfícies neogênicas são escas
sas. ALMEIDA (1955) supôs que uma delas, a 
do Alto Tietê, fosse anterior à sedimentação da 
Formação São Paulo, que claramente preenche 
uma depressão tectonica na área da cidade 
homônima. AB'SABER (1957) cpnsiderou, 
porém, que foi uma superfície anterior àquela, 
embora também pós-Japi, e situada em nível 

mais elevado (900 a 950 m de altitude), que 
sofreu a deformação e deu origem à Bacia de 
São Paulo. A questão não está esclarecida. A 
pequena área que na região da Serra do Mar 
está apresentada neste trabalho como Planalto 
do Juqueriquerê, zona do Planalto Atlântico, 
parece efetivamente representar um bloco de 
falha subnivelado pela superfície de erosão do 
Alto Tietê, que foi deprimido cerca de 500 m 
em relação, provavelmente, ao Planalto Paulis
tano em sua extensão oriental original, por 
efeito da falha do Camburu, 

A superfície de aplainamento Japi foi 
soerguida durante o Terciário, desde cerca dos 
1 200 m de altitude em que se apresenta no 
extremo nor-noroeste da área em consideração, 
às margens da represa de FURNAS. Nessa 
região, a superfície neogênica do ciclo de 
erosão Velhas acha-se a cerca de 800 a 850 m 
de altitude, portanto uns 400 m abaixo 
daquela. 

BJÕRNBERG et alii (1971), usando mé
todos geomorfológicos, sedimentológicos e es
truturais, admitiram para algumas regiões do 
Estado de São Paulo, da Depressão Periférica, 
do alto curso do rio Tietê e das cabeceiras do 
rio Paraíba, a existência de indícios de falha-
mentos, manifestados em estrias de atrito em 
planos de cisalhamento e na presença de bas-
culamentos tectônicos "modernos" de blocos 
de falha. Essas deformações são perfeitamente 
compatíveis com a tectonica cenozóica, que 
tão profundamente se refletiu no relevo da 
região ora em questão, como de há muito 
admitido. Inexistem, contudo, elementos que 
permitam bem situar sua idade dentro do 
Cenozóico. A suposição que aqueles autores 
fazem, de que tais deformações poderiam ainda 
estar ativas, parece-nos inconclusiva com base 
unicamente nas informações que apresentam. 

CARACTERIZAÇÃO DAS PROVÍNCIAS, 
ZONAS E SUBZONAS 

Província do Planalto Atlântico 

Essa província, que constitui a quase 
totalidade da área em consideração, é essen
cialmente dominada por rochas e estruturas 
metamórficas e eruptivas de idade pré-siluriana. 
Topograficamente, é uma seqüência de planal
tos profundamente retrabalhados em suces
sivos ciclos de erosão. Esses planaltos apresen
tam-se em altitudes diferentes, seja por seu re
levo provir de superfícies de erosão em bacias 
hidrográficas distintas ou por terem sido tecto-
nicamente desniveladas no Cenozóico, com 
escarpas devidas em sua origem a falhas ou fle-
xuras, mas que hoje já se apresentam muito 
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trabalhadas pela erosão e recuadas de sua posi
ção original. 

No decorrer das deformações verticais a 
que se sujeitou o Planalto Atlântico, a partir 
do final do Cretáceo, um movimento epirogê-
nico afetou-o em toda a sua extensão na 
região ora considerada. Nas zonas mais vizinhas 
à costa, contudo, movimentos verticais diferen
ciais deram origem a blocos elevados e bascula-
dos, enquanto que outros se abatiam, originan
do depressões tectônicas que foram em parte 
preenchidas por sedimentos. HASUI et alii 
(1977) propuseram uma compartimentação do 
relevo do leste paulista baseada nos gran
des falhamentos pré-cambrianos/cambro-ordovi-
cianos orientados a NE, reativados no Meso-
zóico-Cenozóico. Essa movimentação vertical 
de blocos de falha como condicionante de 
grandes relevos da região é de há muito admi
tida, e suportada pelo melhor conhecimento 
que se obteve, na década dos 70, das grandes 
falhas antigas reativadas a partir do Jurássico. 

O traçado original da primitiva rede de 
drenagem cretácea, da região cristalina marginal 
para o interior da Bacia do Paraná, foi em parte 
preservado, através dos rios Tietê, Grande e 
possivelmente outros. As deformações ceno-
zóicas, posto que influenciando esses traçados, 
não afetaram fundamentalmente os seus cursos 
originais, pelo' que esses rios se caracterizam 
pela independência que manifestam em relação 
às estruturas pré-silurianas. As superfícies de 
erosão neles desenvolvidas (no decorrer de sua 
evo.lução cenozóica) são fatores que devem ser 
levados em conta na distinção de zonas e 
subzonasdo Planalto Atlântico. 

Nas regiões mais próximas à costa, a movi
mentação vertical propiciou grandes soergui-
mentos e depressões tectônicas, constituindo 
importante elemento a ser considerado na com
partimentação do relevo do planalto. Deu ori
gem, por vezes, às limitações bruscas entre os 
vários compartimentos e, em particular, aos 
limites do Planalto Atlântico com a Província 
Costeira. A essas regiões de maior movimenta
ção cenozóica, próximas ao litoral, teve acesso 
a drenagem tributária direta do oceano, desta
cando-se a bacia hidrográfica do rio Paraíba do 
Sul. Por ter evoluído grandemente condicio
nada pelos fatores estruturais, sejam os criados 
pela tectônica moderna ou o condicionamento 
imposto à erosão diferencial à expansão da rede 
hidrográfica (HASUI & ALMEIDA, 1978), essa 
drenagem tem seus principais coletores muito 
bem adaptados a diversidades litológicas, folia-
ções e desconti nu idades. 

Esse conjunto de condicionantes geológi
cas, geomorfológicas e morfotectônicas permi
tiu distinguir treze zonas no Planalto Atlânti

co e subdividir algumas delas em subzonas. 
Próximo aos limites setentrionais da área 

em questão, três zonas que por definição per
tencem ao Planalto Atlântico nela penetram: 
o Planalto de Belo Horizonte, a Serra do Es
pinhaço e o Planalto do Alto Rio Doce. 

Planalto de Belo Horizonte 

Como Planalto de Belo Horizonte com
preende-se a área constituída por rochas crista
linas, que se estende para oeste da terminação 
sul da Serra do Espinhaço. Na área considerada, 
o Planalto de Belo Horizonte participa somente 
de uma reduzida extensão a norte. 

O Planalto de Belo Horizonte situa-se nos 
confins meridionais da vertente oriental da ba
cia hidrográfica do rio São Francisco. Seu 
limite a norte acha-se fora da região de inte
resse. A leste, confina-se com a Serrania do Es
pinhaço. A sul, limita-se com o Planalto do 
Alto Rio Grande, por uma faixa de elevações 
discretas conhecida como serras das Vertentes e 
da Galga. 

O Planalto de Belo Horizonte é inteira
mente constituído de uma grande variedade de 
rochas metamórficas, provavelmente em sua 
maior parte arqueanas, que podem ser atribuí
das ao Grupo Barbacena e, em. menor parte, 
ao Supergrupo Rio das Velhas. São dominante
mente gnaisses, migmatitos, granitos, char-
nockitos, granodioritos e anfibòlitos, entre 
outras. Uma extensão muito reduzida de rochas 
carbonatadas do Grupo Bambu í ocorre no 
limite ocidental da zona, a oeste de Formiga, 
dentro da área em questão. 

Todo o relevo desta zona é dominado por 
duas superfícies de erosão. A mais antiga, que 
se relaciona á superfície Japi não deformada, 
tem seus indícios muito claros nos cimos das 
serras das Vertentes e da Galga, subniveladas de 
1-200 a 1 300 m. Essas mesmas altitudes são en
contradas no nivelamento dos altos da Serrania 
Quartz íttca às margens da represa de FURNAS, na 
região NNW da área, de onde continuam para o 
Planalto Central. 

Da Serra das Vertentes-Galga para norte, 
os indícios dessa superfície passam a ser tornar 
menos freqüentes e expressivos, limitando-se 
aos cimos de morros isolados, de rochas mais 
resistentes, à medida que se desenvolve nos 
vales a superfície de Belo Horizonte, como a 
denominou RUELLAN (1952). Tem grande 
desenvolvimento no Planalto de Belo Horizon
te, sendo que KING (1956) atribuiu-a ao ciclo 
de erosão Velhas. 

A superfície de Belo Horizonte é consi
derada neogênica. Seu relevo de colinas, de 
topos'ondulados entre 900 e 1 000 m de altitu
de nos confins meridionais das bacias dos rios 
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Paraopeba e das Pedras, baixa de uma centena 
de metros para o limite norte da área, onde os 
testemunhos da superfície paleogênica são mais 
escassos e rebaixados, porém emprestando 
maior amplitude do relevo aos divisores prin
cipais. 

A análise do relevo dessa zona do Planalto 
Atlântico não denota quaisquer reflexos de 
movimentação tectônica cenozóica, que não a 
epirogênica. O divisor de águas com o Planalto 
do Alto Rio Grande é unicamente erosivo, e o 
nível a que a epirogênese nele elevou a super
fície Japi é o mesmo encontrado em testemu
nhos da região norte deste último planalto, 
assim como na Serra da Canastra. Essas regiões 
devem ter permanecido estáveis durante o Ce-
nozóico, em contraste com o setor sul do Pla
nalto do Alto Rio Grande e o vale do Paraíba. 

Serra do Espinhaço 

0 extremo meridional da extensa cadeia 
de montanhas genericamente conhecida como 
Serra do Espinhaço penetra em pequena área a 
NNE da região em análise, representado pelo 
trecho sul do denominado Quadrilátero Ferrí-
fero. É uma região da qual participam rochas 
arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas e 
rochas proterozóicas do Supergrupo Minas e 
Grupo Itacolomi. Uma intensa tectônica de 
falhas de empurrão do Ciclo Brasiliano, com 
deslocamento de leste para oeste, caracteri
za a borda oriental do Quadrilátero, na região. 

Devido à resistência dos numerosos corpos 
de quartzitos e itabiritos que participam dessa 
estrutura, seu relevo é particularmente aciden
tado e constituído de cristas monoclinais. As 
altitudes elevam-se freqüentemente acima de 
1 500 m, culminando na Serra do Caraça (pico 
do Sol, com 2107m), fora pouco a norte 
da área considerada. Não há indícios claros 
de antigas superfícies de erosão que têm sido 
assinaladas mais ao norte, entre 1 500 a 1 600 m 
de altitude. Na área de interesse poucas eleva
ções parecem atestar a extensão dessas superfí
cies, como a Serra do Ouro Branco (1 600 m) e 
o pico do Itabirito (1550 m). KING (1956), 
considerou-as fazendo parte do ciclo de desnu-
dação Gondwana, atribuído ao Jurássico, e 
retalhada na região do Quadrilátero Ferrífero 
pelo ciclo pós-Gondwana do Cretáceo Supe
rior. Contudo, parece haver falta de elementos 
para bem datar o ciclo erosivo no qual esta 
superfície se desenvolveu, assim como conhecer 
sua verdadeira natureza e correlação com outras 
superfícies de erosão identificadas no Planalto 
Atlântico. BARBOSA (1980) discutiu essas 
questões para a região do Quadrilátero Fer
rífero, situada imediatamente a norte da área 
aqui considerada. 

Alto Rio Doce 

A zona do Alto Rio Doce compreende 
uma área de extensão reduzida, situada no ex
tremo NNE da região em estudo. Nela se abri
gam as nascentes do rio Doce. Limita-se a oeste 
com a Serra do Espinhaço e a borda não tectô
nica do Planalto do Alto Rio Grande. A sudes
te, seu limite é o divisor de águas com a bacia 
do rio Pomba, subzona do Baixo Vale do Paraí
ba. A leste, é separada da bacia do rio Muriaé 
por uma destacada serrania, que em seu limite 
sul penetra na área de estudo. 

Participa da geologia dessa zona grande 
variedade de rochas metamórficas de média 
e alta fácies incluídas no Grupo Barbacena, 
além de granitos, granodioritos, intrusivas bá
sicas e ultrabásicas metamorfizadas. Incluem-se 
ainda nessa zona, xistos, gnaisses e quartzitos 
atribuídos ao Grupo Andrelandia (FONSECA 
et alii, 1979). Também rochas metassedimen-
tares e metavulcânicas ocorrem localmente, 
próximo ao Quadrilátero Ferrífero. 

A zona do Alto Rio Doce tem seu relevo 
dominado por uma superfície de erosão que, 
próximo aos seus limites, apresenta-se como 
colinas e baixos morros compreendidos entre 
750 e 900 m de altitude. Este relevo eleva-se 
rapidamente nos confins da zona com a Serra 
do Espinhaço a oeste, e as serras do Brigadeiro 
e do Pai Inácio a leste. A superfície de erosão 
lembra a de Belo Horizonte, embora não sejam 
reconhecidos testemunhos da superfície paleo
gênica. De resto, a maior proximidade do mar 
pela via fluvial acarreta mais rápida perda de 
altitude da superfície neogênica e seu mais 
acentuado entalhe por superfície de erosão 
mais recente, causando o aprofundamento dos 
leitos dos rios e o aparecimento de muitos 
rápidos e cachoeiras. 

No limite NE da região em estudo penetra 
a extremidade de um alinhamento de serras de 
natureza charnockítica, com nomes de Briga
deiro, Pai Inácio, Araponga, etc. Estas serras 
constituem o limite da zona do Baixo Vale do 
Paraíba (subzona Pomba-Muriaé). As altitudes 
a que se elevam essas serras (já fora da área 
em estudo) são muito elevadas, alcançando 
1 859 m a leste de Araponga. Tal fato deixa 
suspeitar uma ação tectônica cenozóica, tal 
como na Serra da Mantiqueira em São Paulo. 
Contudo, a superfície de erosão do Alto Rio 
Doce praticamente encosta nesse alinhamento 
serrano, que sobre ele se ergue em' escarpas 
acentuadas, porém já fora da área. Os char-
nockitos que suportam essas serras pertencem, 
supostamente, ao Proterozóico Inferior senão 
mesmo ao Arqueano. Diversas falhas inversas 
e/ou de empurrão são neles assinaladas (FON
SECA et alii, 1979) e pertencem ao Cinturão 
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Móvel Costeiro (ALMEIDA, 1979), faixa de 
evolução policíclica e crônica mobilidade du
rante os tempos geológicos, mesmo após o Pa-
leozóico. 

Planalto do Alto Rio Grande 

Ê a mais extensa zona do Planalto Atlân
tico na região em consideração. Ê drenada qua
se inteiramente para a bacia do rio Grande. 
Consiste num planalto de estrutura complexa, 
maturamente dissecado, desfeito em morros, 
serras lineares e chapadas que se erguem a cer
ca de 2 100 m de altitude nos limites meridio
nais da zona, onde também se encontra o pico 
das Agulhas Negras. Suas diversidades litológi-
cas e estruturais influíram grandemente no 
modelado do relevo e traçado da rede dos me
nores coletores da drenagem, desenvolvendo-se 
um relevo de tipo Apalachiano, sobretudo nas 
regiões meridionais da zona. Nesse sentido é 
notável o fato de muitos dos maiores coletores 
da rede de drenagem, como os rios Grande, 
Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Santana, Verde e 
outros, manifestarem em seu traçado uma 
notável independência em relação às direções 
estruturais, sejam foliações, falhas ou fraturas. 
Estes cursos d'agua atravessam serras quartz f-
ticas e outras rochas resistentes, sem manifes
tarem maiores adaptações a zonas mais fracas. 
O fato sugere que a rede dos maiores coletores 
da bacia do rio Grande teria idade mais antiga; 
que resultaria de superposição às estruturas 
pré-cambrianas, a partir de uma cobertura sedi
mentar; ou teria sido previamente estabelecida 
sobre uma superfície de aplainamentò tão evo
luída, que tais estruturas não apresentariam 
obstáculos significativos à drenagem. Muitos 
boqueirões, alguns já barrados para obtenção 
de energia hidrelétrica, tiveram origem por essa 
superposição epigênica. 

Junto à crista da Serra da Mantiqueira, em 
São Paulo, são bem evidentes os indícios da 
superfície Japi, ligados ao soerguimento tec-
tônico. Eles se apresentam nos mais yariados 
tipos de rochas cristalinas, como se observa no 
Planalto de Campos do Jordão, onde se encon
tram nivelados a cerca de 2000 m. Ajmedida 
que se caminha para norte, tais indícios dimi
nuem gradualmente de altitude, passando a ser 
observados nas mais resistentes litologias, so
bretudo nas serras quartz íticas do Grupo An-
drelândia, nas regiões de Lumiador, Bom Jar
dim de Minas, Minduri, Lima Duarte, até que 
tais serras e chapadas tenham seus cimos nivela
dos a cerca de 1 200 m, caracterizando a super
fície Japi soerguida unicamente por epirogê-
nese mas não deformada. É o que se observa 
nas regiões central e norte da zona, nas serras 
da Galga, das Vertentes e das que, margeando o 

rio Grande na região da represa de FURNAS, 
constituem prolongamentos da Serra da Canas
tra, do Triângulo Mineiro. Sobre esta última 
(chapadão da Zagaia), foi verificada a existên
cia de restos de sedimentos cobrindo essa su
perfície, constituídos de depósitos areno-argilo-
sos delgados, com lentes de seixos, ou somente 
seixos rolados esparsos no solo (SEIXAS et 
alü, 1976). 

Superfícies de erosão neogênicas (ciclo 
Velhas, de KING, 1956) retalharam a super
fície Japi, desfazendo-a em acidentado relevo, 
cuja amplitude cresce para sul. Parece provável 
que próximo à Mantiqueira, como se observa 
no vale do rio Sapucaí-Mirim, os testemunhos 
dessa superfície mais nova também tenham 
sido erguidos pela tectônica da borda sul do 
planalto. 

São distinguidas por suas peculiaridades, 
quatro subzonas do Planalto do Alto Rio 
Grande: Planalto de Senador Amaral, Planalto 
de Caldas, Planalto de Campos do Jordão e 
Maciço do Itatiaia. Todas se situam junto às 
bordas daquele e resultam de soerguimentos 
por falhas e/ou flexuras, que as elevaram a 
altitudes bem acima das dominantes no restan
te do planalto. 

• Planalto de Senador Amaral 

O Planalto de Senador Amaral localiza-se 
no extremo sudeste do Planalto do Alto Rio 
Grande. Nele se situam as cabeceiras do rio 
Moji-Guaçu, da Bacia do Paraná. Constitui-se 
na maior parte de migmatitos e granitos. Em 
sua região centro-oriental, notavelmente nive
lada pela superfície de erosão dos Campos do 
Ribeirão Fundo, de DE MARTONNE (1943), 
ocorrem as mais elevadas altitudes, próximas 
de 1 850 m. 

O Planalto de Senador Amaral tem forma 
aproximadamente triangular. Limita-se por 
grandes falhas a norte e sudeste mas, a oeste, 
parece perder altitude através de uma defor
mação monoclinal. DE MARTONNE (1943) 
supôs que a sudeste do planalto os vales dos 
rios Itaim e Jaguari se abrigassem em falha que 
condicionaria a escarpa retilínea do mesmo. 
Desse modo, ela representaria a borda falhada 
ou violentamente flexurada de bloco, possivel
mente basculado para NW, considerando-se a 
assimetria do planalto. Esta falha correspon
deria à de Camanducaia (Folha 2), mas sua 
movimentação no Cenozóico carece de confir
mação, pois os referidos vales poderiam ter sido 
escavados por erosão diferencial ao longo da 
ampla faixa de milonitos da referida falha. 
Também a norte do planalto ocorre problema 
semelhante, pois na região ele é separado do 
Planalto de Caldas por uma ampla e extensa 



68 GEOL., TECT., GEOMORFOL. E SISMOL. REG. OE INTERESSE AS USINAS... 

depressão ao longo da qual diversas falhas 
foram comprovadas, entre elas a de Jacutinga. 

A borda oeste do Planalto de Senador 
Amaral parece mais adequadamente explica
da como uma flexura (ALMEIDA, 1964), 
possivelmente complicada com falhamentos. 

• Planalto de Caldas 

Outra subzona do Planalto do Alto Rio 
Grande que merece destaque por suas peculia
ridades é o Planalto de Caldas. Situa-se, como 
o anterior, nos limites entre os Estados de 
São Paulo e Minas Gerais, no divisor das águas 
que vertem para os rios Grande, Pardo e Moji-
Guaçu. De sua heterogênea constituição par
ticipam migmatitos e granitos do Complexo 
Varginha, a grande intrusão alcalina neocre-
tácea de Poços de Caldas e rochas pré-cambria-
nas por ela fenitizadas, que .em parte a envol
vem, sobretudo a SE. 

Os mais altos cimos situam-se nos grandes 
diques tinguaíticos que se dispõem à borda da 
intrusão alcalina, no maciço granítico, a sul do 
planalto e nas serras graníticas e charnockíticas 
a noroeste. As altitudes mostram-se regular
mente elevadas a cerca de 1 550 e 1 650 m. 
Destaca-se um pico a sul de Caldas, na Serra da 
Pedra Branca, com 1 834 m. 

A oeste, o maciço é limitado por falhas 
com o embasamento e com sedimentos permo-
carboníferos. A sul, o planalto termina em ele
vada escarpa linear de até 500 a 600 m, na qual 
entram em contato por falha, granitos e rochas 
migmatizadas do Grupo Amparo. Essa escarpa 
defronta a longa depressão que separa os 
planaltos de Caldas e Senador Amaral. Drena-se 
a leste para o rio Sapucaí e a oeste para o Moji-
Guaçu. Mais uma vez se apresenta o problema 
dessa longa e profunda depressão linear repre
sentar um produto de escavação pela erosão 
fluvial, atuando em rochas mais brandas que as 
dos planaltos laterais (até sedimentos pouco 
ou não metamórficos, cambro-ordovicianos, 
existem nessa faixa de falhas, pertencentes às 
formações Pouso Alegre e Eleutério), ou resul
tar de uma movimentação cenozóica que tenha 
participado de tal desnivelamento. 

Considerando as datações dispon íveis para 
as eruptivas alcalinas intrusivas, truncadas pela 
superfície de aplainamento Japi, pode-se con
cluir que o Planalto de Caldas, do mesmo modo 
que o do Senador Amaral, ergueu-se durante o 
Cenozóico, à'borda da Bacia do Paraná e tam
bém em relação à região central e norte do 
Planalto do Alto Rio Grande. 

• Planalto de Campos do Jordão 

Trata-se de um pequeno planalto, quase 
inteiramente situado em território paulista, 

nivelando a crista da Mantiqueira. Seu relevo, 
entre 1700 e 2000 m de altitude, evoluiu a 
partir da superfície de aplainamento Japi, 
erguida a cerca de 2000 m de altitude, cujos 
vestígios são neles particularmente claros. 
Constitui-se de granitos, gnaissese, localmente, 
de metaconglomerados, quartzitos e dolomitos. 
FREITAS (1951) considerou o planalto de 
Campos do Jordão como um "horst" que, com 
os modernos conhecimentos, poderia limitar-se 
pela falha frontal da Mantiqueira e pela do Sa-
pucaí-Mirim; porém, não há provas de movi
mentação cenozóica nesta última, nem desní
veis topográficos entre o planalto e a Serra do 
Juncal, situada do outro lado da falha do 
Sapucaí-Mirim, para justificar o deslocamento 
diferencial dos dois blocos. 

• Maciço do Itatiaia 

Essa diminuta subzona da borda sul do 
Planalto do Alto Rio Grande, estendida para 
incluir o Maciço de Passa-Quatro, merece 
destaque por ter constituído claramente um 
relevo que não chegou a ser totalmente arrasa
do pela erosão que nivelou a superfície Japi, 
ali erguida a cerca de 2000 a 2 100m de alti
tude. Topograficamente, o maciço é uma ser
rania de relevo extremamente acidentado e 
alto, pois que seu pico culminante, o das Agu
lhas Negras, eleva-se a 2787 m de altitude. 
Observado a partir da planície do rio Paraíba 
do Sul, este maciço alcalino deixa a impressão 
de uma topografia alpina. 

As razões da elevada altitude do Maciço 
do Itatiaia (são duas intrusões, separadas por 
um colo na garganta de Embaú) estão no soer-
guimento da Serra da Mantiqueira por falhas 
em pulsação cenozóica que o elevou à sua 
atual altitude e no fato de a erosão responsá
vel pelo aplainamento Japi não ter tido tempo 
para arrasar completamente o maciço plutô-
nico alcalino, como o fez em outros mais an
tigos. Essa intrusão foi datada de 66 Ma. 

A possível origem glacial para as formas 
de relevo do maciço tem sido motivo de muita 
controvérsia, desde a proposição inicial de DE 
MARTONNE (1943). AB'SABER & BERNAR-
DES historiaram o problema em 1958. PE: 

NALVA (1974) reuniu argumentos modernos 
que contradizem a gênese glacial, considerando 
o relevo como fruto de erosão fluvial em clima 
não glacial. A tectônica da intrusão também 
influiu em detalhes de relevo, pelo controle da 
erosão fluvial. PENALVA (1967), suspeitou de 
falhamentos retilíneos em grande número, 
sendo uns penecontemporâneos à intrusão, 
outros terciários ou mesmo quaternários, sem, 
contudo, comprová-los. A formação de grande 
parte do cone de dejeção (depósito de piemon-
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te, de SILVEIRA, 1942), no sopé do maciço 
na Serra da Mantiqueira, estaria ligada ao rebai
xamento da escarpa pela tectônica da serra, 
segundo PEN ALVA (1974). 

Serra da Mantiqueira 

A Serra da Mantiqueira é um conjunto de 
escarpas, serras e morros a ela associada, no 
qual o Planalto do Alto Rio Grande termina 
bruscamente a sul e sudeste, dividindo suas 
águas com as da bacia do rio Paraíba do Sul. 

A sudoeste, o que se considera nos mapas 
como Serra da Mantiqueira, termina entre as 
cidades de Extrema e Joanópolis, respectiva
mente situadas em Minas Gerais e São Paulo. A 
nordeste, naquele Estado, a Serra da Mantiquei
ra, já com desníveis bem mais discretos, esten
de-se às nascentes do rio Pomba, mas nem 
todos os mapas representam igualmente esse 
limite. 

Tanto em seu aspecto topográfico, quanto 
em seu aspecto genético e de situação na drena
gem do Planalto Atlântico, são distinguidas 
duas subzonas na Serra da Mantiqueira: a 
Paulista, que limita a norte a depressão tectôni
ca do Médio Vale do Paraíba em São Paulo, 
estendendo-se em pequeno trecho às faldas do 
Maciço do Itatiaia do Estado do Rio de Janei
ro; e a subzona mineira, desenvolvida inteira
mente em Minas Gerais. 

• Subzona Paulista 

A subzona paulista, mais estudada por 
pesquisadores, mostra-se como uma linha de 
altas escarpas, localmente rebaixadas por gar
gantas, sendo as do Sapucaí-Mirim e do Embu 
as mais deprimidas. Os cimos da serra são nota
velmente nivelados pela superfície de aplaina-
mento Japi, particularmente no trecho entre o 
Planalto de Campos do Jordão e o Maciço do 
Itatiaia, erguendo-se nesse sentido, de cerca de 
2 000 para 2100 a 2 200 m de altitude. Em seu 
sopé, as escarpas cedem lugar a um relevo de 
baixas serras lineares e morros mais ou menos 
isolados (RUELLAN, 1952; AB'SABER & 
BERNARDES, 1956; AB'SABER & BERNAR-
DES, 1958 e ALMEIDA, 1964), em transição 
para o mar-de-morros do Médio Vale do Para íba. 

A queda abrupta do relevo, seu paralelis
mo à depressão tectônica da Bacia de Taubaté 
e o recuo relativamente reduzido de suas es
carpas em relação à borda dessa bacia não dei
xam dúvidas quanto à origem da Serra da Man
tiqueira na subzona paulista, como a frente 
dissecada e relativamente pouco recuada de sua 
origem, de um bloco de falha suavemente incli
nado para o interior do Planalto do Alto Rio 
Grande. 

• Subzona Mineira 

Em Minas Gerais, a Serra da Mantiqueira 
muda de aspecto. Afasta-se progressivamente 
do rio Paraíba do Sul, denotando, não só o 
desvio desse rio para leste, a partir da Bacia 
de Resende, mas um recuo erosivo das escar
pas muito ativo, causado pela drenagem subse
qüente que passa a entalhá-la através dos 
afluentes dos rios Preto, do Peixe e Paraibuna. 
Também as altitudes máximas às quais se eleva 
a serra passam a decrescer a nordeste do Maciço 
do Itatiaia. Na região próxima a Lima Duarte, 
esporões da Mantiqueira suportam, em seus 
altos, indícios da superfície cimeira de 1 724 m, 
na serra quartzítica do Chorão; tais valores 
decrescem ainda mais em direção a Barbacena, 
onde a superfície Japi que nivela a serra a leste 
da cidade, bem como a sul, na ferrovia para 
Santos Dumont, já atinge seus valores normais 
de cerca de 1 200 m, característica de quando 
só foi epirogenicamente soerguida. Se a Manti
queira a ENE do Itatieia também teve sua ori
gem primeira em zona de falha, dirigindo-se 
para a região de Juiz de Fora, a erosão fez 
recuar muito suas escarpas para além dessas 
falhas, ao contrário do que ocorreu na subzona 
paulista. A grande expansão da bacia para nor
te, no Baixo Vale do Paraíba, efetuou-se em de
trimento desse recuo das escarpas, favorecido 
pela drenagem subseqüente que se desenvolveu 
na região. Uma falha orientada a NE (Folha 2), 
passando entre Santos Dumont e Barbacena, 
poderia ter sido reativada, orientando esse tre
cho da Serra da Mantiqueira entre o pico de 
Ibitipoca e as nascentes do rio Pomba, mas 
faltam informações a respeito, e a análise das 
cartas topográficas não sugere que isso se tenha 
realizado. 

Planalto do Paraitinga 

O Planalto do Paraitinga (ALMEIDA, 
1964) é a região drenada para o rio Paraíba do 
Sul a montante da cidade de Guararema, em 
São Paulo. Os confins da bacia hidrográfica, 
que marcam seu limite ENE, estendem-se às 
faldas do Planalto da Bocaina. Geomorfolo-
gicamente, é um planalto cristalino de estru
tura complexa, maturamente dissecado, desfei
to em relevo tipo mar-de-morros e longas serras 
longitudinais dispostas a ENE, situadas nos 
principais divisores. Suas altitudes locais atin
gem 1 300 m e a altura dos morros não rara
mente alcança 300 a 400 m. 

O Planalto do Paraitinga termina abrupta
mente nas elevadas escarpas da Serra do Mar, 
como também em escarpas bem menos desta
cadas, que caem para o Médio Vale do Paraíba. 
Constitui-se predominantemente de migmati-
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tos, granitos e granitóides diversos, ocorrendo 
localmente rochas ectinítica:, todas atribuídas 
ao Ciclo Brasiliano. Numerosas falhas recortam 
esse complexo rochoso, várias delas transcor-
rentes, com amplas faixas de rochas cataclásti-
cas. Fraturas orientadas diversamente, sem des
locamentos sensíveis, recortam todas as rochas. 

É a esse complexo rochoso heterogêneo, 
mas dotado de acentuada orientação estrutural 
ENE, que a rede de drenagem, tanto dos prin
cipais rios (Paraíba do Sul, Paraitinga e Parai-
buna) quanto de seus menores afluentes, vem-
se adaptando por acentuada erosão diferencial. 
Essa extrema adaptação da drenagem à estru
tura, e a juventude dos cursos d'agua, permitem 
concluir que o Planalto do Paraitinga provém 
da destruição de um relevo pretérito pela vigo
rosa erosão remontante da bacia do rio 
Paraíba do Sul, sob influência de um nível de 
base interior que estaria situado no Médio Vale 
do Paraíba. 

É difícil perceber superfícies de erosão 
mais evoluídas no interior desse diversificado 
relevo, mas ALMEIDA (1964) faz referência 
a certo subnivelamento nos altos do relevo 
dentro do município de Paraibuna, entre 
850 e 900 m de altitude; estes valores crescem 
para montante, alcançando cerca de 1 100 m 
nas áreas entre os espigões, que do Planalto da 
Bocaina avançam no Planalto do Paraitinga, nos 
municípios de Cunha e Cachoeira Paulista. 

Em seu limite WSW, o Planalto do Parai
tinga limita-se em certo trecho com o Planalto 
Paulistano. Se a captura do Alto Tietê pela dre
nagem do rio Paraíba do Sul realmente se 
realizou, como supõem há muito diversos in
vestigadores, tanto o Planalto do Paraitinga 
como o Médio Vale do Paraíba vêm-se expan
dindo em razão da destruição do Planalto Pau
listano, onde entram em contato. 

Indícios de superfícies de erosão mais an
tigas no planalto são duvidosos. AB'SABER &. 
BERNARDES (1958), julgaram ver nos altos 
subnivelados na Serra de Quebra Cangalha, 
representantes da superfície das Cristas Médias 
(1 000 a 1 100 m), mas tais indícios são proble
máticos. 

Não é possível apontar com segurança 
sinais de deformação tectônica cenozóica do 
Planalto do Paraitinga. Todavia, admite-se a 
possibilidade de que o Planalto do Juqueri-
querê represente um segmento desse planalto, 
senão do próprio Planalto Paulistano.quando 
ainda se estendia mais para leste, abatido em 
degrau de falha na zona da Serra do' Mar. 

Planalto da Bocaina 

O Planalto da Bocaina é uma pequena 
zona muito elevada, situada na região onde 

tem suas nascentes o rio Paraíba do Sul, entre 
a Serra do Mar e o Médio Vale do Paraíba. 
Trata-se de um planalto muito esculpido pela 
erosão, elevado cerca de 2000 m sobre o nível 
do mar, para o qual cai em abruptas escarpas. 
Seus principais interflúvios acham-se entre 
1 700 e 2000 m de altitude, eseu ponto culmi
nante atinge 2085 m. Sua estrutura geológica 
não difere fundamentalmente da apresentada 
pelo Planalto do Paraitinga. Entretanto, isto 
não seria suficiente para explicar sua maior 
elevação em relação ao último. 

É provável que tenha existido original
mente, sobre o planalto, uma superfície de ero
são paleogênica homóloga da que nivela a Serra 
da Mantiqueira à sua frente, à mesma altitude 
de cerca de 20Ò0 a 2 100 m. A vigorosa erosão 
do planalto, uma área diminuta, destacada de 
1000 a 2000 m sobre as regiões próximas, não 
permitiria a manutenção dos indícios de tal 
superfície. 

O Planalto da Bocaina lembra um "horst", 
situado entre o "graben" do Médio Paraíba e a 
Serra do Mar, porém os estudos até agora reali
zados na região são insuficientes para confirmá-
lo. As escarpas que o limitam são fruto de pura 
erosão fluvial. O planalto mantém-se como pro
vável testemunho, preservado nas nascentes do 
rio Paraíba do Sul, de um bloco homólogo ao 
Planalto do Alto Rio Grande, falhado ou forte
mente flexurado na subzona da Serra do Mar,. 
que teria sido quase inteiramente destruído 
pela erosão regressiva que deu origem ao Planal
to do Paraitinga. 

Médio Vale do Paraíba 

Como Médio Vale do Paraíba, AB'SABER 
& BERNARDES (1956 e 1958) consideraram 
toda a área drenada para esse rio, desde o seu 
grande cotovelo em Guararema até a zona em 
que, recebendo ós seus primeiros afluentes de 
importância (Piabanha, Paraibuna), começam 
as grandes corredeiras, denunciadoras da rápida 
descida do planalto. Os referidos pesquisadores 
tomaram as proximidades de Anta como limite 
inferior do médio vale. Neste trabalho foram 
considerados não somente o perfil longitudinal 
do rio, como também o relevo da região por ele 
drenada, adotando-se como limite inferior do 
médio vale a localidade Andrade Pinto, situada 
a cerca de 50 km a montante de Anta, onde o 
rio inicia grande extensão retilínea correspon
dente ao lineamento de Além Paraíba. Desse 
modo, o relevo mais acidentado da bacia do rio 
Paraibuna e toda a vertente muito entalhada do 
reverso do bloco da Serra dos Órgãos são drena
dos para o Baixo Vale do Paraíba. 

No Médio Vale do Paraíba distinguem-se 
duas subzonas, caracterizadas por relevo, gene-
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se e estrutura geológica contrastantes: a dos 
morros cristalinos e a das colinas sedimentares. 

• Morros Cristalinos 

Esta subzona constitui-se quase integral
mente por rochas metamórficas e eruptivas do 
Pré-Cambriano Superior, atribuídas ao Grupo 
Açungui. São idênticas às já referidas para o 
Planalto do Paraitinga. Topograficamente, 
acham-se desfeitas em conjuntos de morros 
alongados, sobretudo constituindo os chama
dos mar-de-morros, com uma ou outra serra 
também alongada na direção ENE das estrutu
ras, nas imediações dos limites erosivos com as 
zonas vizinhas. 

Os morros cristalinos representam relevos 
de transição para a Serra da Mantiqueira e o 
degrau limítrofe dos planaltos Paulistano e do 
Paraitinga. Constituem também o relevo desta
cado até 200-350 m sobre o rio, da soleira 
migmatítica elevada que separa a Serra da Man
tiqueira das escarpas do Planalto da Bocaina, 
estrangulando o vale e limitando a bacia sedi
mentar de Taubaté, separando-a da de Resende. 

O rio Paraíba em seu médio curso, desce 
de 570 para cerca de 300 m de altitude, en
quanto que os altos dos morros só excepcio
nalmente alcançam 700 m, como se observa 
nas bordas externas da subzona. 

• Colinas Sedimentares 

As colinas sedimentares ocorrem nas bacias 
neogênicas de Taubaté (a maior), Resende e 
Volta Redonda, contidas no interior da zona. Os 
sedimentos dessas bacias, elevados algumas de
zenas de metros acima do leito dos rios, consti
tuem colinas achatadas ou, na primeira bacia, 
baixo relevo tabular (superfície de São José dos 
Campos, de AB'SABER & BERNARDES, 
1958). Raramente alcançam 100 m de altura na 
Bacia de Taubaté, e exibem níveis de terracea-
mento. 

O grande cone de dejeção, situado ao 
sopé da Serra da Mantiqueira, diante do Maciço 
do Itatiaia, e que representa uma das feições 
morfológicas mais interessantes do Médio Vale, 
participou do entulhamento do trecho superior 
da Bacia de Resende, entre cujos depósitos 
mais finos se incluem seus clastos. Indica con
dições climáticas diversas das atuais, com al
ternância de prolongados períodos secos entre 
outros úmidos (DRESH, 1962), ou mesmo 
clima semi-árido (AMADOR, 1975), parecendo 
também refletir a tectônica, como supôs PE-
NALVA (1967 e 1974). 

É interessante notar que a falha de Que
luz, ao sopé da Serra da Mantiqueira e que in
fluiu em longo trecho do traçado do rio Paraí

ba do Sul na região, parece atravessar o referido 
cone de dejeção, segundo observa RODRI
GUES (1980), o que refletiria uma ativida
de tectônica realizada no Plioceno, senão mes
mo no Pleistoceno, dependendo da idade ainda 
imprecisa dos depósitos da Bacia de Resende. 

O Médio Vale do Paraíba, particularmente 
na região a montante de Barra Mansa, apresen
ta-se com claras características de um "graben", 
que abateu irregularmente a superfície cimeira 
da Serra da Mantiqueira e da Bocaina (e a pri
mitiva extensão desta para sudoeste, hoje ero-
dida). A soleira de Cachoeira Paulista perma
neceu como um bloco menos subsidente, a 
montante do qual a Bacia de Taubaté afundou 
pelo menos uns 500 m. Considerando a idade 
neogênica para a formação superior dessa ba
cia, verifica-se que a atividade tectônica mani
festou-se possivelmente no Plioceno, talvez 
perdurando no Pleistoceno. 

Através da bacia do rio Piraí, no Rio de 
Janeiro, a zona do Médio Vale do Paraíba es
tende-se até o cimo da Serra do Mar, no trecho 
em que esta se desenvolve entre a Serra dos 
Órgãos e a da Carioca (a leste do planalto da 
Bocaina). Fora da zona de transição represen
tada pela Serra da Carioca, esse planalto mos
tra-se com um relevo de mar-de-morros cujos 
cimos, quando afastados das referidas serras, 
mal alcançam 600 m de altitude. 

Baixo Vale do Paraíba 

Com o recuo erosivo para noroeste das 
escarpas da Serra da Mantiqueira em Minas 
Gerais, expandiu-se a bacia do rio Paraíba em 
direção ao norte, alcançando grande área nesse 
estado. 

Na região ocidental desta zona continua o 
equivalente aos morros cristalinos do Médio 
Vale do Paraíba; todavia, com maiores ampli
tudes de relevo, tornando-a uma região serrana, 
denominada de subzona da Serrania Cristalina. 

As bacias hidrográficas dos rios Pomba 
e Muriaé têm peculiaridades no traçado de 
seus principais coletores, que favoreceram 
particularmente sua expansão ao interior de 
Minas Gerais, motivo pelo qual foi distinguida 
como outra zona situada a norte da anterior. 
Finalmente, foi distinguida, também, como 
subzona o reverso particularmente montanho
so e elevado do bloco da Serra dos Órgãos. 

Os indícios de superfícies neogênicas no 
Baixo Vale do Paraíba são pouco claros. 
KING (1956) julgou reconhecer no Médio Vale 
a superfície Sul-Americana a 450 m, a Velhas 
entre 50 e 80 m mais baixo, e a Paraguaçu (qua
ternária) a 300 m de altitude. Parece mais pro
vável que os níveis das colinas, aproximada-
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mente dessas altitudes, nas imediações do rio 
Paraíba na região de Três Rios (Carta do Brasil, 
1:50.000 do C N G \ 1966), realmente represen
tem pausas no soerguimento neocenozóico da 
região. 

• Serrania Cristalina 

Nessa subzona o rio Paraíba do Sul desce 
do planalto até o mar, num trecho particular
mente dominado por rápidas e pequenas ca
choeiras, refletindo o entalhamento do coletor 
principal, sendo seus rios jovens freqüentemen
te encaixados entre morros e serras que rara
mente se elevam a 1 000 m ou mesmo 1 200 m 
(a leste de Mar de Espanha, 13 km afastada do 
rio Paraíba do Sul). Essas altitudes sugerem 
que o relevo serrano da subzona evoluiu a 
partir da superfície de aplainamento Japi. En
tretanto, parece evidente que essas altitudes 
em morros isolados, já foram muito diminuídas 
pelas erosão, para que se possa reconstituir a 
configuração original dessa superfície. 

No geral, os morros alongados e serras 
lineares da subzona não alcançam 900 m de 
altitude. 

• Reverso da Serra dos Órgãos 

O reverso da Serra dos Órgãos caracteri
za-se como um planalto inclinado para o rio 
Paraíba do Sul, profundamente entalhado 
pela erosão fluvial, desfeito em serras e pon-
tões rochosos de altitude rapidamente decres
cente para NNW. Os rios principais, como o 
Piabanha, Paquequer, Maria Comprida e outros 
menores, têm seu traçado acentuadamente in
fluenciado por falhas e/ou fraturas sem deslo
camento, orientadas a NNE. Nos cimos subni-
velados das serras, em seu conjunto, tanto DE 
MARTONNE (1933) como RUELLAN (1944) 
e KING (1956) julgaram ver sinais de uma 
antiga superfície que foi adernada e que seria a 
paleogênica. 

RUELLAN (1944) sugeriu, através de es
tudos geomorfológicos, que a presença de 
falhas transversais à direção geral da serra ti
vessem-na desfeito em blocos, recortando 
diagonalmente o maciço rochoso. A análise de 
imagens de radar indica que tal fraturamento 
existe, mas é difícil apreciar satisfatoriamente 
o papel que possa ter desempenhado no desni-
velamento de blocos do relevo. 

• Serrania do Pomba-Muriaé 

Esta subzona constitui o prosseguimento 
natural da anterior, mas com peculiaridades 
que a individualizam: é drenada quase toda pela 

Cl CNG: Conselho Nacional de Geografia. 

bacia do rio Pomba, afluente do rio Paraíba 
do Sul e, em pequena área a nordeste, pela do 
Muriaá; as estruturas cristalinas atravessam a 
subzona, orientadas a NE, sendo recortadas 
por numerosas falhas também com essa orien
tação. Entre suas litologias destacam-se as que 
integram a ampla faixa de rochas charnockí-
ticas do Complexo Juiz de Fora. A noroeste 
dessa faixa de rochas a subzona se desenvolve 
em área do Complexo Barbacena, enquanto 
que a sudeste, em direção ao rio Paraíba do 
Sul, surgem áreas de gnaisses e migmatitos do 
Ciclo Brasiliano ou migmatizados pelo mesmo. 

O relevo da subzona é essencialmente 
serrano, com amplitudes locais freqüentemen
te superiores a 400 m. 

As serras e morros alinham-se com a den
sa rede de drenagem secundária, obedecendo 
às direções NE das estruturas. Entretanto, o 
rio Pomba tem seu traçado geral determinado 
por um amplo sistema de fraturas orientadas a 
WNW, que também se reflete em afluentes 
secundários. Essas fraturas são claramente reco
nhecíveis em imagens de radar. Em conseqüên
cia delas, a rede de drenagem adquiriu um pa
drão de traçado em treliça, muito característi
co da maior parte da área da subzona. 

Um destacado alinhamento de serras 
orientadas, seguindo a direção geral das estru
turas, atravessa a subzona provindo de Juiz de 
Fora; passando por Astolfo Dutra, prossegue 
para nordeste, deixando a área em direção a 
Serra do Brigadeiro. Nessas serras as altitudes 
são geralmente superiores a 900 m, atingindo 
cerca de 1 450 m na Serra do Descoberto, a 
SW de Astolfo Dutra, cidade onde o rio Pom
ba as atravessa. No limite da área, essas serras 
apresentam altitudes de até 1 835 m, como 
na Serra da Grama. O referido alinhamento 
de serras, que são suportadas pelas rochas 
da faixa charnockítica, coincide muito aproxi
madamente com uma zona de falhas (Folha 2) 
que aparentemente constitui o prolongamento 
das que provêm do trecho paulista da Serra da 
Mantiqueira. Considerando as altitudes men
cionadas é possível que essas serras original
mente representassem um prolongamento da 
Serra da Mantiqueira paulista tectonicamente 
elevada, uma vez que no trecho mineiro o 
relevo parece exclusivamente resultar do recuo 
das escarpas sob efeito da erosão remontante 
que acompanha a expansão das vigorosas bacias 
fluviais dos rios Paraibuna e Pomba, favorecida 
por injunções estruturais, já suspeitadas por 
Ribeiro Filho (1948). 

Plana/to Paulistano 

. O. Planalto Paulistano (ALMEIDA, 1958) 
compreende a área em que se situa a capital 
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paulista e seus arredores, sendo quase inteira
mente drenada para o rio Tietê. Termina a sul 
nas abruptas escarpas da Serra do Mar; a leste 
e oeste passa, por degraus mais ou menos dis
farçados, a outras zonas do Planalto Atlântico, 
enquanto que a norte finda junto à região ser
rana no limite com a Zona Cristalina do Norte 
Paulista. Por sua importância geográfica, tem 
sido motivo de numerosos estudos geomorfo-
lógicos (MORAES REGO & SOUZA SANTOS, 
1938; FREITAS, 1951; AB'SABER, 1953, 
1957, 1958 e 1972; AB'SABER & BERNAR-
DES, 1956 e 1958; ALMEIDA, 1958 e 1964; 
e outros). 

O Planalto Paulistano apresenta-se, na 
maior parte de sua área, constitu ido de rochas 
pré-cambrianas: xistos, quartzitos, gnaisses, 
migmatitos e corpos isolados de granitos; no 
restante, de sedimentos areno-argilosos, consi
derados como Pliocênicos ou mesmo Pleisto-
cênicos. 

As diversidades da litologia, relevo e es
trutura, justificam o reconhecimento de duas 
subzonas no Planalto Paulistano: a Morraria do 
Embu e as Colinas de São Paulo (IPT, 1979). 

• Morraria do Embu 

A Morraria do Embu desenvolve-se em ro
chas cristalinas, apresentando aspecto de mor
ros. Seu relevo acha-se geralmente compreen
dido entre 800 e 900 m de altitude, refletindo 
a posição da superfície de erosão do Alto 
Tietê (ALMEIDA, 1958) na região vizinha à 
capital paulista. Em direção às nascentes do 
rio Tietê, essa superfície ergue-se aproximada
mente entre 950 a 1 000 m de altitude, nive
lando os cimos da Serra do Mar, como diante 
de Bertioga. O avançado grau de evolução dessa 
superfície foi alcançado pela erosão de rochas 
menos resistentes, situadas a montante do ba-
tólito granítico que. o rio Tietê atravessa a 
jusante da capital, a partir de Barueri, consti
tuindo o nível de base local. A idade neogênica 
dessa superfície é a mais provável. 

• Colinas de São Paulo 

As Colinas de São Paulo resultam do enta
lhe erosivo da Formação São Paulo, tida geral
mente como pliocênica, e constituída por sedi
mentos essencialmente silto-argilosos que 
preenchem uma bacia de blocos de falha. 

ALMEIDA (1958) considerou ter sido a 
superfície de erosão do Alto Tietê que sofreu 
os abatimentos que levaram à constituição da 
Bacia de São Paulo, baseando-se no fato de exis
tirem, no vale do rio Paraíba, logo a leste de 
Arujá, camadas da formação superior da Bacia 
de Taubaté, geralmente correlacionadas às da 

Bacia de São Paulo, dispostas entre testemu
nhos da superfície de erosão do Alto Tietê. Fato 
semelhante ocorreria também na bacia hidrográ
fica do rio Jaguari. Contudo, AB'SABER 
(1957) julgou ser a referida superfície posterior 
à deposição das camadas de São Paulo. 

Planalto do Juqueriquerê 

ALMEIDA (1964) destacou a importância 
da saliência costeira representada pela região da 
Serra do Juqueriquerê, situada em frente à ilha 
de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. 
CRUZ (1974) reconheceu que essa região cor
responde na realidade, a um planalto rebaixa
do, e denominou-o impropriamente Planalto 
de São Sebastião. Nos estudos recentemente 
efetuados pelo IPT, considerou-se mais adequa
da a denominação de Planalto do Juqueriquerê, 
caracterizando-o como uma zona independente 
do Planalto Atlântico, apesar da pequena ex
tensão em área, já que não guarda relações alti-
métricas com as zonas adjacentes, as do Planal
to Paulistano e do Planalto do Paraitinga. Os 
topos e morrotes das áreas aplainadas de cimei-
ra do Planalto do Juqueriquerê estão nivelados 
entre 650 e 750 m, e os vales que se encaixam 
nas porções mais desfeitas do planalto chegam 
a atingir cotas mais baixas, entre 450 e 500 m. 
Assim, o Planalto Paulistano eleva-se de 400 a 
500 m em relação ao do Juqueriquerê, enquan
to que o Planalto do Paraitinga está, em média, 
elevado cerca de uma centena de metros. Além 
disso, a drenagem do Planalto do Juqueriquerê 
escoa diretamente para o Atlântico, enquanto 
que nos dois outros, o faz para os rios Tietê e 
Paraíba do Sul. 

Os desníveis entre o Planalto do Juqueri
querê e os planaltos adjacentes, bem como a 
existência da importante falha do Camburu 
(FÚLFARO et alii, 1974) ao longo do vale 
do rio homônimo, que corre no sopé da escar
pa que desnivela os vários planaltos, sugerem 
que de fato o Planalto do Juqueriquerê teria se 
originado por abatimento de bloco. 

Planalto de Ibiúna 

O Planalto de Ibiúna individualiza-se 
como pequena zona representada por um pla
nalto cristalino, dominado pelos testemunhos 
de erosão da superfície Japi não deformada. 
Suas serras graníticas erguem-se a cerca de 
1 100 m, mas o relevo colinoso acha-se enta
lhado entre 900 e 1 000 m de altitude, decor
rente da erosão de uma superfície na alta bacia 
do rio Sorocaba, a montante da importante 
soleira granítica representada pela Serra de São 
Francisco. 

Não se percebem influências de tectôni-
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ca cenozóica no relevo do Planalto de Ibiúna, 
tendo ele se originado pela erosão diferencial, 
como assim também se formaram os desníveis 
que o separam das zonas adjacentes. 

Zona Cristalina do Norte Paulista 

A Zona Cristalina do Norte Paulista é a 
região de rochas pré-cambrianas que no Estado 
de São Paulo se estende para norte dos planal
tos de Ibiúna e Paulistano e que continua em 
pequenos trechos no território mineiro, con-
finando-se com os planaltos de Caldas, Senador 
Amaral e a terminação ocidental da Serra da 
Mantiqueira. 

Drena-se inteirai.iente para as bacias dos 
rios Grande e Tietê, através da Depressão Peri
férica, da qual constitui a zona adjacente. É 
formada por uma grande variedade de rochas 
cristalinas, cujas diferentes resistências à erosão 
respondem por seus mais destacados relevos. 

Através de toda a zona, observa-se que o 
relevo é dominado, conforme seja sua situação 
geográfica, pelo nível que regionalmente atin
giram as superfícies de erosão Itaguá (da base 
dos sedimentos paleozóicos), Japi e superfícies 
neogênicas, localmente desenvolvidas em seus 
principais vales fluviais. 

Para leste, próximo às divisas estaduais, a 
superfície Japi passa a se mostrar erguida tecto-
nicamente, por flexuramentos provavelmente 
falhados, mediante os quais se elevaram os 
planaltos de Caldas e Senador Amaral. Nesses 
acidentes tectônicos limita-se a Zona Cristalina 
do Norte Paulista, em região serrana vizinha aos 
limites dos estados. Próximo à borda erosiva 
dos sedimentos paleozóicos, o relevo da zona 
cristalina torna-se baixo, colinoso, confundin-
do-se localmente com o da área sedimentar, 
condicionando suas amplitudes à altura cres
cente da superfície Itaguá, com suas menores 
irregularidades locais. 

Província Costeira 

A Província Costeira é a área drenada di
retamente para o.mar, constituindo o rebordo 
do Planalto Atlântico. Em sua maior parte apre
senta-se como uma região de elevadas escarpas 
e serras mais ou menos isoladas, de extensão 
contínua. Relevos colinosos e de baixos morros 
estendem-se ao sopé dessa serrania, em transi
ção para as baixadas litorâneas. Essas diversida-
des topográficas permitem distinguir as suas 
cinco subzonas. 

No conjunto, a Província Costeira re
presenta grande fronte de prolongada erosão 
remontante, realizada a partir de zonas tectô-
nicas falhadas e/ou flexuradas, em maior parte 
hoje destruídas e cobertas pelo mar. 

Serrania Costeira 

Na área em estudo, a queda do Planalto 
Atlântico em direção à costa é feita por uma 
sucessão de escarpas mais ou menos abruptas, 
que em seu recuo erosivo, muito adaptado às 
estruturas, abandona uma quantidade de serras 
mais ou menos isoladas, morros e colinas, entre 
as quais se misturam as amplas colinas em ro
chas sedimentares do Cenozóico Superior. Entre 
as zonas e subzonas dessa província destaca-se, 
por sua grandiosidade e extensão, a Serra do 
Mar. 

• Serra do Mar 

A Serra do Mar, tal como hoje se apresen
ta, é uma escarpa erosiva, muito bem adaptada 
à resistência diferencial das rochas que a cons
tituem. Em média, sua altitude em São Paulo 
varia entre 800 e 1 200 m, erguendo-se, contu
do, junto ao Planalto da Bocaina; essas alturas 
são condicionadas pela altitude das superfícies 
de erosão que nivelam o topo do planalto, nas 
quais a Serra do Mar, em seu recuo, vem enta
lhando. 

A grandeza do recuo das escarpas da Serra 
do Mar nem sempre pode ser bem avaliada em 
função de suas causas; outras vezes, os motivos 
são mais claros. Assim, no litoral sudoeste do 
Estado de São'Paulo, xistos e gnaisses menos 
resistentes à erosão avizinham-se da zona cos
teira, e a drenagem do rio Ribeira por eles se 
expandiu amplamente, fazendo recuar o divi
sor de águas para se apoiar nos granitos da 
Serra de Paranapiacaba. Assim, como elemento 
orográfico, a Serra do Mar ali se interrompe. 

Na região santista, em São Paulo, o fron-
tão serrano desfez-se em cristas paralelas à cos
ta, uma das quais chega ao mar, em Mongaguá. 
A alternância de estruturas mais e menos resis
tentes, e a presença de zonas fracas à erosão, 
representadas por antigas falhas, favorecem o 
desenvolvimento desse aspecto de serras para
lelas, que lembrou a DE MARTONNE (1933) 
uma tectônica de blocos de falha, no que foi 
contestado por ALMEIDA (1953). No litoral 
nordeste paulista, a partir de Santos, as escar
pas principais da serra cada vez mais se aproxi
mam da linha-de-costa, e a serra torna-se mais 
contínua e alta, sem relevos intermediários, ter
minando mesmo à beira-mar, sobretudo a partir 
da borda do Planalto do Juqueriquerê, feição 
que se estende à baía da ilha Grande, no Rio 
de Janeiro. 

Entre as terras tectonicamente elevadas 
do Planalto da Bocaina e serras resultantes de 
seu rebaixamento pela erosão, como a da Cario-, 
ca e norte de Angra dos Reis, de um lado, e a 
terminação ocidental do bloco da Serra dos Or-
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gãos na região de Miguel Pereira, de outro, a 
Serra do Mar apresenta-se sensivelmente rebai
xada, com seus altos alcançando de 500 a 
800 m, somente. Essa zona deprimida da Serra 
do Mar resulta do relevo do planalto que a en
cima, drenado para a bacia do rio.Piraí, da 
subzona do Médio Paraíba. Considera-se essa 
zona rebaixada como uma área deprimida; hoje 
já muito desfeita pela erosão, situada entre os 
maciços tectonicamente soerguidos da Bocaina 
a oeste, e da Serra dos Órgãos a leste. Por essa 
zona rebaixada, formando um colo entre as ele
vadas serras laterais, estabeleceram-se as tradi
cionais vias de acesso do litoral fluminense ao 
Médio Vale do Paraíba. 

A erosão fluvial, favorecida pela orienta
ção das foliações das rochas antigas, fez recuar 
do mar as escarpas da serra, com a expansão 
da bacia do rio Guandu, avançando o divisor 
de águas pelo relevo do mar-de-morros da bacia 
do rio Piraí, afluente do rio Paraíba do Sul. 

As escarpas da Serra do Mar em sua 
origem podem ter sido causadas por abatimen
tos tectônicos em blocos de falha, como 
sugerido por DE MARTONNE (1943). O bloco 
deprimido do planalto que constitui o Planalto 
do Juqueriquerê é sugestivo nesse sentido. En
tretanto, uma acentuada flexura da superfície 
do planalto, acompanhada possivelmente por 
falhas, poderia igualmente explicar a origem 
dessas escarpas, hipótese que alguns geólogos 
e geógrafos também admitem. Tais processos 
não seriam mais antigos que o Cretáceo Supe
rior. Estariam ligados à separação dos conti
nentes e foram acompanhados pelo magmatis-
moalcalino. 

• Serra dos Órgãos 

Á extensão oriental da Serra do Mar no 
Estado do Rio de Janeiro constitui o fronte 
escarpado da Serra dos Órgãos. Ao contrário 
dos outros trechos escarpados da Serra do Mar, 
que são bordas de planaltos, o trecho da Serra 
dos Órgãos é o fronte meridional de um bloco 
adernado para norte, em direção ao rio Paraíba 
do Sul. 

A origem desse abrupto relevo, que pode 
se erguer até a 2 230 m de altitude (Pedra do 
Sino), ainda é motivo de dúvidas. Não pode 
ser unicamente atribuído à erosão, apresentan
do-se antes como o fronte dissecado de um blo
co de falha ou forte flexura (RUELLAN, 
1944). Também RICH (1953) e KING (1956), 
supõem que esse abrupto relevo tenha uma 
origem monoclinal. 

A presença da bacia de ângulo de falha 
de São José de Itaboraí, da falha de Rio Boni
to assinalada por ROSIER (1965) e o já refe
rido alinhamento de intrusões alcalinas, não só 

no interior da Depressão da Guanabara, como 
na própria vertente da serra (pico de Tinguá: 
nefelina sienito com 66 Ma), indicam que 
falhas participaram da origem desse relevo. A 
intrusão de Tinguá ocupa, em relação â escarpa 
da Serra dos Órgãos, posição estrutural homó
loga à do Itatiaia/Passa-Quatro na Mantiqueira, 
sendo que ainda possuem a mesma idade. 

• Serra de Paranapiacaba 

A Serra do Mar, no sul de São Paulo, in
terrompe-se no vale do rio Ribeira. Xistos e 
gnaisses, com pequenos corpos graníticos e 
rochas do Grupo Açungui, são encontrados 
na costa e favoreceram a referida interrupção 
pela erosão. Expandiu-se nessas rochas a dre
nagem da Bacia do Ribeira, pelo que as bordas 
do Planalto Paulistano, do Planalto Cristalino 
Ocidental e do Planalto de Ibiúna am enta
lhadas por uma vigorosa erosão suuseqüente, 
que os desfez em serras lineares, na bacia do 
rio Juquiá. 0 fronte serrano costeiro recuou 
nessa área de rochas menos resistentes para se 
apoiar no possante batólito granítico da Serra 
dos Agudos Grandes, retirando-se até uma 
centena de quilômetros para o interior do 
continente. 

Não se conhece a participação de movi
mentos cenozóicos nas numerosas falhas que 
recortam essas rochas no sul de São Paulo, na 
área ora considerada. Desta faz parte unica
mente o extremo oriental da subzona, numa 
extensão muito reduzida. 

• Serrania do Itatins 

Somente a extremidade oriental dessa pe
quena subzona penetra na área aqui considera
da. A serrania constitui-se de rochas arquea-
nas, sobretudo migmatitos e granulitos, desfei
tas num relevo acidentado cujos cimos alcan
çam cerca de 1 100 m de altitude, É mais ou 
menos isolada do restante da Serrania Costeira 
na região, pelo vale do rio Jacupiranga. 

Maciços Litorâneos 

Na região litorânea do Estado do Rio 
de Janeiro e na do nordeste paulista, apresen
tam-se os chamados Maciços Litorâneos,' que se 
destacam das baixadas e morrarias vizinhas 
como relevos mais ou menos isolados. Os mais 
altos têm cerca de 1 000 m de altitude na ilha 
Grande, Pedra Branca e pico da Tijuca, no Rio 
de Janeiro. Nesse Estado, em direção a leste, 
perdem altitude, embora separando da costa a 
drenagem dos rios São João e Bonito. Alguns, 
originalmente ligados ao litora), foram dele 
separados por canais ou baixadas durante a 
Transgressão Flandriana, como é o caso das 
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ilhas de São Sebastião em São Paulo (1 375m 
de altitude), Grande e Marambaia no Rio de 
Janeiro, tendo RUELLAN (1944) também 
incluído estas entre seus maciços litorâneos. 

Os Maciços Litorâneos constituem-se, 
sobretudo, de migmatitos facoidais e granitos, 
como a Serra da Carioca, mas alguns são par
cial ou inteiramente suportados por intrusões 
alcalinas: São Sebastião, Mendanha, os da re
gião de rio Bonito e o do pico de São João 
com 806 m de altitude. 

Para RUELLAN (1944) os maciços lito
râneos fluminenses representariam restos erodi-
dos de blocos falhados basculados em direção 
à Depressão da Guanabara, com frontes disseca
dos voltados para sul. Referia-se, naturalmente, 
aos que definiu como tais, situados na orla 
oceânica, e constituídos de rochas pré-cambria-
nas, não incluindo os maciços alcalinos da De
pressão da Guanabara, como feito no presente 
estudo. Supôs, ainda, que aqueles blocos movi
mentados no Terciário, além de movimentos 
longitudinais, sujeitaram-se também a desloca
mentos com direção geral N-S (NNE seria mais 
correto), imprimindo-lhes atitudes diferentes. 
Contudo, tais movimentos requerem melhor 
comprovação. 

Depressão da Guanabara 

Situa-se entre o rebordo meridional da 
Serra dos Órgãos e os Maciços Litorâneos, 
estendendo-se desde as planícies do rio São 
João a leste, às do rio Guandu a oeste, talvez 
devendo ser nela incluída a baía de Sepetiba. A 
baía de Guanabara representa a Ingressão 
Flandriana, cobrindo uma bacia hidrográfica 
que tinha seu principal coletor fluindo entre o 
Pão de Açúcar e a ponta de Santa Cruz em 
Niterói (RUELLAN, 1944). Sedimentos neoce-
nozóicos, variando em idade entre o Plioceno e. 
o Holoceno (AMADOR, 1980), representam 
acumulações fluviais remanescentes da época 
em que o nível do mar se achava a uma centena 
de metros mais baixo que hoje. Sedimentos 
marinhos e flúvio-marinhos também ocorrem 
em terraços e baixas colinas às bordas da baía. 
O relevo sedimentar constitui-se de colinas de 
até cerca de 40 m de altura. 

A pequena Bacia de São José de Itaboraí 
(Cabuçu) tem suas camadas elásticas e de calcá
rios de origem termal (LEINZ, 1938 e BRITO 
et alii, 1972) inclinadas em direção N60°E, 
com mergulho de até 30° para SSE. Seus 
calcários contém cavidades de dissolução, no 
interior das quais foram encontrados restos de 
mamíferos do Paleoceno Superior (COUTO, 
1953 e 1958). Os calcários poderiam 'ser do 
Paleoceno Inferior ou final do Cretáceo, con
temporâneos ao vulcanismo local. 

A maior parte da depressão tectônica ou 
" r i f t " da Guanabara constitui-se de rochas cris
talinas desfeitas em colinas e morros arredon
dados, cujas altitudes atestariam diversos níveis 
de erosão fluvial — 15-20m, 25-30m e 50-60m 
(RUELLAN, 1944) - e indicariam as etapas 
sucessivas do escavamento pela erosão, da de
pressão tectônica original. RUELLAN (1944) 
e FREITAS (1951) interpretaram a Depressão 
da Guanabara como tendo origem tectônica, 
estando ligada a uma depressão intensamente 
erodida, de ângulo de falha ou "graben". Só 
uma falha foi assinalada em seu interior 
(ROSIER, 1965), a do rio Bonito, orientada 
E-W e paralelamente à depressão. Intrusões 
alcalinas alinhadas ao longo de cerca de 180 
quilômetros, algumas na região do rio Bonito 
aparentemente relacionadas à referida falha, 
apontam a presença de uma zona de fraqueza 
crustal que deu acesso ao magma ao longo do 
que viria a ser a depressão. A idade dessas 
intrusões varia entre o Maestrichtiano e o 
Paleoceno, sendo anteriores à depressão, que 
nêfo foi preenchida de material vulcânico. Essas 
intrusões constituem morros e serras (rio 
Bonito, Mendanha, São João, etc), que chegam 
a alcançar 800 m de altitude. 

Por analogia com o "graben" do Médio 
Vale do Paraíba, o " r i f t " da Guanabara parece 
dever grande parte de suas feições modernas a 
uma pulsação tectônica neogênica, modelados 
seus efeitos pela erosão (ALMEIDA, 1976). 

Morraria Costeira 

Às faldas da Serrania Costeira ou ainda 
isolados nas Planícies Litorâneas apresenta-se, 
sobretudo no Rio de Janeiro, mas também pró
ximo ao limite da área em São Paulo, um con
junto de colinas e baixos morros. São suporta
dos pelas rochas cristalinas do Complexo Cos
teiro e constituem resíduos de erosão das escar
pas em recuo, da Serra do Mar ou dos Maciços 
Litorâneos. 

Baixadas Litorâneas 

Considerou-se como Baixadas Litorâneas as 
áreas de planícies costeiras correspondentes aos 
depósitos sedimentares detríticos de origem 
flúvio-marinha, que descontinuamente preen
chem as reentrâncias e a faixa de recuo de uma 
linha-de-costa predominantemente serrana e 
escarpada (AB'SABER, 1956 e ALMEIDA, 
1964). 

A extensão e a continuidade das Baixadas 
Litorâneas são muito variáveis ao longo da 
costa do sudeste brasileiro, refletindo princi
palmente o comportamente tectônico diferen
ciado do bloco costeiro durante o Quaternário 
(FÚLFARO et alii, 1974;SUGUIO& MARTIN, 
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1978 e MARTIN et alii, 1979), além dos 
diversos processos de sedimentação próprios de 
cada setor considerado, 

Na região do litoral paulista, compreen
dida entre Santos-ltanhaém-Peruíbe, as Baixa
das Litorâneas são relativamente extensas e 
teriam se formado em um bloco em emersão. 
Os depósitos encontrados na área são em parte 
continentais fluviais (Formação Pariquera-Açu). 
Passam no topo para depósitos marinhos (For
mação Cananéia) que chegam a aparecer a 9 m 
acima do atual nível do mar, evidenciando 
discreta transgressão recente (FÚLFARQ & 
SUGUIO, 1974). O litoral norte paulista e o 
litoral fluminense entre Parati e a Ilha Grande 
caracterizam-se por predomínio de pequenas 
enseadas e praias-de-bolso, refletindo uma costa 
em submersão. 

O litoral fluminense entre a ilha Grande 
e Cabo Frio caracteriza-se pela retificação da 
linha-de-costa por extensas restingas e cordões 
litorâneos, originando lagunas (MOREIRA & 
CAMELIER, 1977). Na área da baía de Guana
bara, MÉIS & AMADOR (1972 e 1977) defini
ram a Formação Macacu, pleistocênica e de ori
gem continental, depositada antes da transgres
são que afogou a baía. 

No extremo nordeste da área abrangida 
pelos 325 km que circundam Itaorna aparece 
ainda extensa baixada litorânea, representada 
por parte do delta do rio Paraíba do Sul. Se
gundo LAMEGO (1945, apud MOREIRA & 
CAMELIER, 1977), aparecem nessa baixada 
sedimentos pliocênicos da Formação Barreiras, 
sedimentos de um delta fóssil pleistocênico e 
sedimentos flúvio-marinhos de colmatação ho-
locênica. 

Em última análise, as Baixadas Litorâneas 
resultam da colmatação das irregularidades da 
costa, através de processos variados, em região 
que se tem mantido relativamente estável du
rante sua história geológica recente. Influencia
ram sobremaneira nesses processos, o imponen
te fronte serrano representado pela Serra do 
Mar, que atuou como importante fonte de de
tritos, e as últimas oscilações do nível do mar. 

Província da Depressão Periférica 

Coube a MORAES REGO (1932) indicar, 
pela primeira vez, a presença em São Paulo de 
uma Depressão Periférica, escavada pelos cursos 
d'agua subseqüentes, afluentes dos conseqüentes 
dirigidos originalmente para o interior da Bacia 
do Paraná. Com o progresso dessa evolução, es
cavou-se a Depressão Periférica, entre as regiões 
cristalinas dispostas às bordas dessa bacia e a 
contato dos sedimentos, inclinados para o inte
rior dela, com os lençóis eruptivos mesozóicos. 

Diferenças morfológicas permitem distinguir 
três zonas na Depressão Periférica, já considera
das anteriormente por DEFFONTAINES (1935). 
A intermediária, do Tietê, apresenta relevo 
muito mais diversificado, por ser mais profun
damente erodido que o das duas laterais. Den
tro da região em consideração, que compreende 
parte restrita da depressão, essas diferenças não 
são significativas, pelo que as subzonas não fo
ram individualizadas. 

A drenagem na área em estudo é caracteri
zada pela presença de rios conseqüentes como 
o Sorocaba, Tietê, Atibaia, Jaguari, Moji-Gua-
çu, Jaguari-Mirim e Pardo, todos procedentes 
da borda do Planalto do Alto Rio Grande. 
Parte deles, como o Tietê, o Pardo e possivel
mente outros, achavam-se estabelecidos na 
superfície Japi à época em que ela foi soerguida 
e deformada, a erosão dos sedimentos dando 
origem à Depressão Periférica, o que explica as 
"percées" desses rios nas Cuestas Basálticas. 

Na área aqui considerada não se conhecem 
no relevo da Depressão Periférica, deformações 
que reflitam movimentos verticais cenozóicos. 

Província das Cuestas Basálticas 

Unicamente uma pequena área das Cues
tas Basálticas do interior da Bacia do Paraná 
acha-se incluída na região ora descrita. Locali
za-se entre os rios Moji-Guaçu e Pardo, nela se 
situando a cidade de Tambaú, onde soleiras de 
diabásio introduzidas nas camadas permo-car-
boníferas suportam discretas elevações da bor
da das Cuestas Basálticas. 

Província da Margem Continental 

Pela localização costeira do sítio de Itac-
na, a região de interesse abrange grande área 
da Margem Continental. 

ZEMBRUSCK 1(1979), com base nos traba
lhos de HEEZEN et alii (1959) e de BUTLER 
(1970), considera a Margem Continental 
como a região submersa compreendida entre a 
linha-de-costa e o limite com as bacias oceâni
cas, estas situadas em regiões mais profundas e 
mais afastadas do continente. O limite entre a 
Margem Continental e as bacias oceânicas na 
área de interesse está compreendido entre as 
isóbatas de 4 000 e 5 000 m. 

A divisão clássica da Margem Continental 
apresenta três zonas fisiográficas distintas, re
presentadas pela plataforma, talude e sopé 
continental. Ainda segundo ZEMBRUSCKI 
(1979), "a estruturação de províncias margi
nais até o talude continental, inclusive, está 
relacionada, primeiramente, aos grandes proces
sos tectono-orogenéticos de formação do arca
bouço da própria Margem Continental, e, pos-
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teriormente, às progradaçõessedimentares mais 
volumosas, se porventura tiverem ocorrido". 

De fato, o tectonismo Mesozóico-Ceno-
zóico que originou os sistemas serranos da re
gião costeira do sul e sudeste brasileiros (serras 
dos Órgãos, do Mar e Mantiqueira) escalonou v 

também o embasamento do fundo oceânico, 
como o demonstra a falha normal de grande 
rejeito (falha de Santos) que delimita a Bacia 
de Santos (MIRANDA, 1970). Esses sistemas 
serranos costeiros constituiram-se na área-fon-
te dos sedimentos que entulharam a depressão 
submersa adjacente. 

Na área específica de interesse, a Margem 
Continental foi dividida em plataforma, talude 
continental e Platô de São Paulo. O Platô de 
São Paulo corresponde a um extenso patamar 
sobrelevado da região do sopé continental, 
destacando-se deste modo uma zona com carac
terísticas fisiográficas próprias e somente pe
queno trecho vem ter à região de interesse (par
te sudeste). 

A Margem Continental como um todo 
pode ainda ser enfocada segundo setores em 
que as zonas individualizadas apresentam deter
minadas configurações (ZEMBRUSCKI, 1979). 
Assim é que, na área de interesse, destaca-se 
o setor cabo de São Tomé-Cabo Frio (no extre
mo nordeste da área) e o setor de embaiamento 
de São Paulo. Esta denominação, utilizada 
inicialmente por BUTLER (1970) para designar 
a área correspondente à Bacia de Santos, refe
re-se aqui tão somente à feição representada 
pela concavidade da linha-de-costa e da própria 
plataforma e talude continentais. 

O setor cabo de São Tomé-Cabo Frio 
caracteriza-se por uma linha-de-costa orientada 
segundo NE a NNE, que sofre a sul marcante 
quebra para ENE. Marca a inflexão na orien
tação da linha-de-costa e do conjunto de pro
víncias da Margem Continental, sendo esta mais 
larga e mais profunda. 

O setor embaiamento de São Paulo refe
re-se à grande concavidade da costa que se es
tende pela maior parte da área de interesse. A 
concavidade da costa corresponde, na Margem 
Continental, um grupo similar de regiões, par
ticularmente quanto ao formato e relevo da 
plataforma. 

A seguir são descritas as principais carac
terísticas das zonas da Margem Continental 
compreendida na área de interesse, distinguin-
do-se, quando justificável, as características nos 
dois setores identificados. 

Plataforma Continental 

A Plataforma Continental corresponde ao 
trecho de menor declividade da superfície sub
mersa, compreendido entre a linha-de-costa e a 

quebra que demarca a passagem para os gradien
tes mais acentuados do declive do talude con
tinental. 

Na área considerada, a Plataforma Conti
nental corresponde a uma superfície originada 
por intensa sedimentação progradacional que 
regularizou o embasamento intensamente de
formado. Esta sedimentação persiste desde o 
Cretáceo Inferior, no caso dos espessos depósi
tos das bacias de Santos e Campos. Nas faixas 
mais próximas à linha-de-costa, a oeste das 
zonas tectonicamente mais deprimidas das 
bacias, e também na soleira que separa am
bas na região de Cabo Frio, a cobertura sedi
mentar sobre o embasamento é mais delgada, 
representada principalmente por retrabalha-
mentos holocênicos, responsáveis pelo relevo 
da superfície submersa atual da plataforma 
(ZEMBRUSCKI, 1979). 

A largura máxima da plataforma no tre
cho enfocado é de cerca de 230 km, ao largo 
de Santos, e a mínima de 50 km, nas proximi
dades de Cabo Frio. A declividade varia entre 
1:500 (0,11 graus) e 1:1 200, raramente ultra
passando estes limites. O limite com o talude 
continental no trecho considerado está situa
do no intervalo entre as isóbatas de 100 e 
160m. 

O relevo em geral é suave e monótono, 
com contornos batimétricos acompanhando 
de perto a linha-de-costa. Esse relevo é defini
do principalmente pela sedimentação do Pleis-
toceno Superior e Holoceno, e por retrabalha-
mentos holocênicos, em particular preenchi
mentos de canais, nivelamentos e redeposições 
(ZEMBRUSCKI, 1979). 

A partir do final do Terciário, quando 
cessaram os movimentos tectônicos de monta, 
foram as grandes glaciações continentais que 
intervieram nos processos erosionais e deposi-
cionais da plataforma. Segundo KOWSMANN 
et alii (1977), na Regressão Wisconsiniana, cujo 
recuo máximo ocorreu há 16000 anos, o nível 
do mar desceu para a cota batimétrica atual de 
135m. Este recuo fez emergir a superfície da 
plataforma, e em alguns casos até parte do 
talude continental. Resultaram como feições 
importantes desta regressão vários canais, vales 
e "canyons", alguns com expressão topográfica 
atual, outros parcial ou totalmente soterrados 
(KOWSMANN, 1973 e KOWSMANN et alii, 
1977, apud ZEMBRUSCKI, 1979). 

. Os canais, que em áreas mais profundas 
podem atingir até 150m de desnível (BUTLER, 
1970), representam a drenagem fluvial Wiscon
siniana. Aparecem no setor do embaiamento de 
São Paulo, obedecendo a uma relativa regulari
dade de espaçamento, dispondq-se perpendicu
larmente ao padrão batimétrico geral. Na área 
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enfocada, de norte para sul, destacam-se os 
canais de Cabo Frio, Rio de Janeiro, ilha Gran
de, Búzios, São Sebastião e Queimada (Fo
lha 3). 

Outra feição resultante da Regressão Wis-
consiniana é representada por elevações pouco 
destacadas (cerca de 15m) segundo longas 
faixas estreitas, correspondendo a areias e con-
cheiros de plataforma rasa (alta energia), depo
sitados na borda externa do nível de recuo má
ximo da regressão (KOWSMANN et alii, 1977). 
Estas feições, entretanto, são pouco expressivas 
para aparecerem no mapa batimétrico. 

Talude Continental 

0 talude continental corresponde a um 
terraço continental progradante, com alguns 
quilômetros de espessura de sedimentos depo
sitados desde o Cretáceo Inferior. 

Apresenta-se como uma faixa alongada 
com largura relativamente consistente ao 
longo da área estudada (120 a 150 km em 
geral), sendo influenciada a norte pelo Platô 
de São Paulo. Os baixos gradientes de declivi-
dade oscilam entre 0,8 e 2,0 graus, excepcional
mente atingindo mais de 5 graus. 

Alguns autores destacam que, conforme a 
maior ou menor definição, a quebra da plata
forma que marca o limite superior do talude 
pode, na realidade, constituir uma zona, ou 
faixa, delimitável em área. Além disso, no talu
de pode-se distinguir duas seções, não muito 
marcadas, sendo a superior mais estreita e ín
greme que a inferior. O limite inferior do talu
de, na transição para o Sopé Continental, só é 
delimitável em perfis, que permitem melhor 
avaliação da declividade que os mapas. A pro
fundidade do limite inferior do talude na área 
enfocada situa-se em torno de 2000 m. Esta 
profundidade é' muito menor que as observa
das no restante da região sul do Brasil (2400 a 
2900 m), o que se deve à existência do Platô 
de São Paulo. 

A forma geral da superfície do talude é 
convexa, com trechos ondulados e às vezes 
planos. BOYER (1969, apud ZEMBRUSCKI, 
1979) menciona ocorrências locais de cinco 
grupos de terraços compreendidos entre 97 e 
220 m de profundidade, sendo os quatro pri
meiros correlacionáveis com as paleolinhas de 
costa identificadas ao largo do Rio Grande do 
Sul (KOWSMANN & COSTA, 1974). 

Outras feições morfológicas expressivas, 
ainda que localizadas, encontradas no talude 
são os vales e "canyons" originados ou por 
exposições subaéreas da seção superior do 

talude, ou por ação de escorregamentos e cor
rentes de turbidez significativas. Na área de inte
resse destacam-se o vale do Rio de Janeiro e os 
"canyons" da Guanabara, São Sebastião e São 
Paulo, os dois últimos localizados entre duas sa
liências da borda da plataforma (ZEMBRUSCKI, 
1979). 

Apesar das feições erosivas locais represen
tadas pelos terraços, vales e "canyons", o rele
vo, principalmente da parte superior do talude, 
constitui quase uma superfície regularizada por 
uma cobertura plano-paralela de sedimentos 
holocênicos. 

Platô de São Paulo 

Embora não corresponda exatamente a 
uma província clássica o Platô de São Paulo 
vem sendo assim considerado pela sua exten
são e importância geológica. A área enfocada 
abrange somente uma pequena parcela do Platô 
de São Paulo, junto ao limite com o talude ad
jacente. 

O alargamento da Margem Continental 
brasileira defronte ao embaiamento de São 
Paulo já havia sido denunciado nos mapas 
batimétricos de HEEZEN & THARP (1961, 
apud ZEMBRUSCKI, 1979). A denomina
ção Platô de São Paulo ganhou notoriedade 
nos meios técnicos da PETROBRAS no final 
da década de 60, pelo interesse geológico des
pertado pelas estruturas da área, embora só 
tenha sido divulgada nos relatórios internos. 

Segundo BACCAR (1970) existem 4,5 km 
de sedimentos sobre o Platô de São Paulo, 
possivelmente depositados por correntes de di
reção nordeste-sudoeste. Os sedimentos terciá-
rios estão deformados por halocinese, obser
vando-se vales e elevações no fundo do mar. 
Pelo menos um dos diápiros teria sido ativo até 
o Recente, e possivelmente ainda está em as
censão. 

BUTLER (1970) descreveu os vales do 
fundo oceânico da área correspondente ao Pla
tô de São Paulo, e. também ao talude, como 
complexos de "grabens" com estratos arquea-
dos e falhamentos dominantemente do tipo 
antitético. 

ZEMBRUSCKI (1979) distinguiu o relevo 
do platô que margeia o talude continental, 
descrevendo-o como uma colina alongada, com 
a superfície microrrecortada. Este relevo é di
ferente do restante da área do platô, uma alter
nância de altos e vales com perfil transversal 
serrilhado. Ambos seriam fortemente influen
ciados pelo diapirismo, com diferenciações 
ligadas à espessura da cobertura sedimentar 
eà movimentação dos diápiros.; 





GEOLOGIA HISTÓRICA 

EVOLUÇÃO PRÉ-SILURIANA 

Almeida (1976) procurou reconhecer os 
tipos estruturais principais do Arqueano, mas 
o quadro regional apenas se acha delineado a 
partir do evento termotectônico Jequié (2,9 -
2,6 Ga). (Figuras 19e31). 

Reconhece-se o Cráton do Paramirim 
como caracterizado pela sua constituição graní-
tico-gnáissica (complexos Lavras, Campos Ge
rais e gnáissico-granítico) e pelas faixas restritas 
de metamorfitos de baixo grau metamórfico 
(Supergrupo Rio das Velhas e Formação 
Lafaiete) que representam "greenstone belts" 
(ALMEIDA, 1976 e 1978; SCHORSCHER, 
1976 e PIRES, 1978). Esse cráton é margeado 
pelos cinturões móveis Costeiro e Alfenas, 
caracterizados por amplas exposições de rochas 
de fácies granulítica (complexos Varginha e 
Juiz de Fora). Estes cinturões móveis têm uma 
zona de junção no centro-sul de Minas Gerais. 
A borda cratônica acha-se delimitada com base 
em estudos gravimétricos e aeromagnéticos, 
além dos litológicos, metamórficos e estruturais 
(ALMEIDA et alii, 1980). 

No Proterozóico Inferior, o Supergrupo 
Minas constituiu-se sobre a borda sudeste do 
Cráton Paramirim, enquanto os grupos Paraí
ba e Amparo se desenvolveram no domínio dos 
cinturões móveis (Figura 31). A instabilidade 
destes foi de ordem a permitir sedimentação, 
dobramentos, metamorfismo e formação de 
granitos, processos que são referidos ao cintu
rão Orogênico Paraíba do Sul (ALMEIDA et 
alii, 1973) e ao ciclo Transamazônico. O Su
pergrupo Minas não sofreu mais do que meta
morfismo de baixo grau e deformações bran
das e, no dizer de PFLUG & RENGER (1973), 
sofreu recristalizações de grau mais elevado e 
deformações intensas a leste, na fácies Gua-
nhães, o que foi endossado na região de Itabira 
por SCHORSCHER (1976). Isso sugere frag

mentação da borda leste do Cráton do Para
mirim no Proterozóico Inferior e retomada da 
mobilidade do cinturão móvel Costeiro. 

O Proterozóico Médio assistiu à deposição 
dos grupos Itacolomi e Espinhaço na borda 
leste do Cráton do Paramirim (Figura 31), os 
quais também foram deformados e branda
mente metamorfizados (faixa do Espinhaço). 
Em parte sobre a borda do cráton e em parte 
no cinturão móvel Alfenas houve deposição, 
metamorfismo e dobramento do Grupo Araxá/ 
Canastra, constituindo a faixa de dobramentos 
Uruaçu (ALMEIDA, 1968 e ALMEIDA & 
HASUI, 1976) do ciclo Uruaçuano, que indi
cam fragmentação da borda sudoeste do Cráton 
do Paramirim. 

O Proterozóico Superior assistiu à sedi
mentação, dobramento e metamorfismo dos 
Grupos Bambuí e São João dei Rei/Andrelân-
dia, o primeiro sobre a borda ocidental do Crá
ton do Paramirim e o segundo já no domínio 
do cinturão móvel de Alfenas (Figura 31). Es
ses processos são atribuídos ao Ciclo Brasiliano, 
e as grandes estruturas a que se relacionam são, 
respectivamente, as faixas de dobramentos Bra
sília (ALMEIDA, 1968) e Alto Rio Grande 
(HASUI, 1982). O bloco remanescente do Crá
ton do Paramirim, circundado pela faixa brasi
liana, é o que se chamou Cráton do São Fran
cisco (ALMEIDA, 1977 e 1979). Mais a sul 
aparecem os grupos São Roque e Açungui, 
que se desenvolveram nesse ciclo nos sítios das 
faixas de dobramentos São Roque e Apiaí 
(HASUI et alii, 1975 e HASUI et alii, 1978) 
(Figura 31). Uma profusão de granitos se asso
ciam a estas três faixas. Separando as faixas 
Brasília e São Roque-Apiaí aparece o bloco 
constituído por unidades mais antigas, o Maci
ço de Guaxupé, que sofreu injeção de granitos, 
intensa migmatizáção e até deformações du
rante o Ciclo Brasiliano (ALMEIDA et alii, 
1976; WERNICK, 1978 e WERNICK et alii, 
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1978). As zonas mais transformadas desse 
maciço constituem o chamado "Grupo Pinhal", 
A sul da faixa Apiaf, o bloco semelhante que 
existe é o Maciço de Joinvile, que também 
sofreu processos de migmatização, injeção de 
granitos e deformações brasilianas (HASUI et 
alii, 1975 e 1978). No Estado do Rio de Janei
ro o chamado "Grupo Serra dos Órgãos" nada 
mais é do que uma zona onde esses processos 
foram muito intensos (ROSIER, 1965 e COR-
DANI et alii. 1973). Por f im, no oeste mineiro, 
as unidades pré-brasilianas foram também 
afetadas por processos brasilianos (HASUI & 
ALMEIDA, 1970). 

As manifestações finais do Ciclo Brasilia
no datam do Cambro-Ordoviciano, resultando 
delas as bacias de molassa, a imensa rede de 
grandes falhas transcorrentes e as intrusões 
gran íticas. 

Como se pode observar, no Proterozóico 
e Cambro-Ordoviciano as diversas entidades e 
feições que se constituíram, ou o fizeram nas 
zonas dos dois cinturões móveis ancestrais 
ou nas bordas do cráton arqueano, ganhando 
peculiaridades de litologia, metamorfismo, 
magmatismo e deformações que refletem a 
ambiência instável; ou o fizeram sobre a zona 
cratônica, tendo outras feições condizentes 
com menor instabilidade tectônica. 

EVOLUÇÃO DO SILURIANO AO 
JURASSICO 

A chamada Plataforma Sul-Americana 
estabilizou-se no Ordoviciano, após findar o 
ciclo orogênico Brasiliano. No Siluriano 
Inferior, realizaram-se ingressões marinhas com 
as quais se iniciou a constituição das coberturas 
da plataforma. Elas se desenvolveram sobre
tudo em três grandes bacias,'as do Amazonas, 
Parnaíba e Paraná. Esta última, na área de 
interesse para a presente análise, tem seus 
depósitos desenvolvidos de modo incompleto, 
achando-se expostos na Depressão Periférica 
(Figura 32a). 

Faltam depósitos silurianos ou devonia-
nos. Do Carbon ífero Superior (Stephaniano) ao 
Permiano Médio (Kunguriano), o Subgrupo 
Itararé testemunha desenvolvimento de am
bientes glaciais, interglaciais, marinhos, glácio-
marinhos e glácio-lacustres na bacia. A Forma
ção Aquidauana, inteiramente continental, que 
na área se apresenta a norte do rio Moji-Guaçu, 
interdigita-se com o Subgrupo Itararé, do qual 
parece representar fácies marginal, depositada 
junto à borda da bacia (SOARES & LANDIM, 
1976). Do mesmo modo que o subgrupo, tam
bém essa formação repousa diretamente sobre 

o embasamento Pré-Cambriano, que localmente 
foi trabalhado pelo gelo. 

A Formação Tatuí, que em São Paulo 
eqüivale em parte ao Subgrupo Guatá dos 
estados sulinos, é pós-glacial. Seus sedimentos 
repousam em discordância erosiva sobre os 
anteriores, podendo mesmo manifestar-se pe
quena inconformidade angular. Essa desconti-
nuidade é a mais importante da seqüência per-
mo-carbonífera em São Paulo (SOARES, 
1972), e com ela se inaugura um estágio de 
grande calma tectônica na bacia que se estende 
ao final do Paleozóico. As formações que então 
se acumularam, todas escassamente representa
das em pequenas extensões no interior da área 
em estudo, têm litologias de características 
sensivelmente uniformes, através de vastas 
regiões da bacia, embora apresentem espessuras 
reduzidas de dezenas a pouco mais de uma cen
tena de metros: são as formações Irati (com 
seus membros.Taquaral e Assistência) e Corum-
bataí. A subsidência da bacia prosseguiu mais 
acentuadamente em suas regiões internas. Na 
região aqui descrita, próxima à borda, foi pou
co acentuada e as litologias refletem a vizinhan
ça da costa. As rochas da Formação Irati repre
sentam (AMARAL, 1971) deposição em am
biente aquoso restrito, no qual se acumularam 
folhelhos pirobetuminosos, calcários e, mesmo 
localmente, anidrita (SCHNEIDER et alii, 
1974). A Formação Corumbataí representa 
sedimentação marinha de águas rasas desen
volvida durante o Kazaniano e foi interpretada 
como um depósito de planície-de-maré por 
GAMA JUNIOR (1979). 

Ao término do Paleozóico, tem-se o final 
de ambientes marinhos na Bacia do Paraná. 

Cessada a acumulação das camadas per-
mianas, já em ambiente continental fluvial, teve 
lugar um levantamento epirogênico extensivo 
na Bacia do Paraná, realizado entre o final do 
Permiano e o Triássico Inferior ou Médio. Com 
a retomada da sedimentação no Triássico Supe
rior, as camadas continentais que vieram a se 
acumular na parte norte da bacia truncaram em 
bisel as camadas paleozóicas, chegando mesmo 
a repousar sobre o embasamento cristalino, o 
que não se observa na área aqui considerada. 
Essas camadas constituem a Formação Piram-
bóia, de idade Triássico-Jurássica, não bem 
precisada por falta de fósseis. Redefinida por 
SOARES (1975), é de constituição predomi
nantemente arenosa, com lamitos eargilitos de 
deposição cíclica, podendo alcançar até 400 m 
de espessura nas regiões do interior do Estado 
de São Paulo. Grandes "sills" de diabásio nessa 
área intrometeram-se entre a Formação Piram-
bóia e as camadas permianas. As camadas da 
Formação Botucatu representam vasto depósi-
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to desértico, predominantemente de dunas, que 
existia à época do vulcanismo basáltico, entre o 
Jurássico e o Cretáceo Inferior; não têm ex
pressão na área deste estudo. 

Essa evolução da Bacia do Paraná foi des
crita em termos de um período talassocrático 
seguido de um geocrático (ALMEIDA, 1969). 

A bacia, no trecho de interesse, embora 
recubra partes dos dois cinturões móveis pré-
cambrianos, implantou-se essencialmente na 
zona por eles flanqueada. O substrato da bacia 
é ainda desconhecido, havendo quem admita a 
existência ali de um outro cráton muito antigo 
(BOZCO, 1975; LEONARDOS JUNIOR et alii, 
1976) e outros que supõem um maciço brasi
liano (HASUIetalii, 1978). 

A evolução até o Jurássico se deu por os
cilações de estabilidade, caracterizadas por 
movimentos verticais lentos e de amplitudes 
relativamente pequenas, com o desenvolvi
mento da Bacia do Paraná e atuação dos arcos 
associados. O trecho de interesse é o do emba-
ciamento de São Paulo, desenvolvido entre o 
arco de Ponta Grossa e a flexura de Goiânia, 
contendo dois importantes lineamentos es
truturais, o do Tietê e o de Guapiara (FERREI
RA et alii, 1981) (Figura 32a). 

Os altos e baixos flutuaram, com caráter 
oscilatório, do que decorre, em detalhe, uma 
complexidade da paleogeografia bem maior do 
que a de uma calha singela que é sugerida pelos 
mapas de isópacas totais (NORTHFLEET et 
alii, 1969; RAMOS, 1970; FÚLFARO, 1971 
e SOARES, 1978). 

EVOLUÇÃO DO JURÁSSICO AO 
QUATERNÁRIO 

A partir do Jurássico Superior, advieram 
novas condições de instabilidade, desta vez 
paraplataformais, acarretando soerguimentos, 
deslocamentos ao longo de falhas normais, 
sedimentação, magmatismo e morfogênese. Os 
soerguimentos e deslocamentos, considerando 
altitudes do fundo da Bacia de Santos e do Pla
nalto de Campos do Jordão, totalizam desní
veis de quase 12 km. Quanto à morfogênese, 
tem-se arquitetura do relevo de toda a região 
beirando a costa, que vem sendo afeiçoado 
gradativamente. 

Essa reativação coincide, no continen
te, com a separação Brasil-Âfrica e abertura do 
Atlântico. O mapa gravimétrico (HARALYI 
et alii, 1978) mostra para a região costeira um 
notável incremento de massa, que se tem expli
cado, como em todas as margens continentais 
do tipo Atlântico, em conexão com essa evo
lução. As feições estruturais ligadas à reativa
ção, mais uma vez apareceram nas zonas dos 

cinturões móveis arqueanos e bordas do Crá
ton do Paramirim. Também a linha de separa
ção dos continentes se situa no cinturão móvel 
Costeiro. 

No Permo-Triássico teve início o episódio 
tectonotérmico no sudeste brasileiro, manifes
tando-se primeiramente como um vasto soer-
guimento dômico, no qual a zona mais ativa se 
estendeu pelo domínio atual das bacias de San
tos, Campos e do Espírito Santo (ASMUS & 
PONTE, 1972; ESTRELLA, 1972; ASMUS, 
1975; ASMUS & FERRARI, 1978 e PONTE 
& ASMUS 1978). Esse soerguimento, definido 
pela análise faciológica das bacias costeiras e 
do Paraná, caracteriza o estádio "pré-rift-valley" 
(ASMUS, 1979). Como conseqüência de pos
sível adelgaçamento crustal, sobrevieram a par
tir do Jurássico Superior a ruptura continental, 
configurando o estádio "rift-valley" de ASMUS 
& FERRARI (1978), ou a primeira fase da Rea
tivação Wealdeniana (ALMEIDA, 1967). 

Na Bacia de Santos, não são conhecidos 
depósitos continentais do Triássico ao Jurássico 
como em outras bacias costeiras, e os basaltos 
representam (Intervalo E) o estádio " r i f t " (Fi
gura 32a). 

Com o desenvolvimento do processo de 
abertura do Atlântico, sobreveio o estádio 
proto-oceano (ASMUS & FERRARI, 1978 e 
ASMUS, 1979), com as primeiras ingressões 
marinhas e o advento de uma configuração 
flúvio-lagunar permitindo a deposição do In
tervalo D (ASMUS, 1975) ou Formação São 
Vicente (OJEDA & DE CESERO, 1974) duran
te o Albiano-Aptiano (Figura 32a). 

A norte, ao largo de Cabo Frio, as isóba-
tas apresentam súbito desvio para leste marcan
do o flanco sul de um alto (arco de Cabo Frio) 
que separa as bacias de Santos e de Campos 
(FRANCISCONI & KOWSMANN, 1976), esta 
última não se fazendo representar na região 
de interesse. 

Na área da Bacia do Paraná deu-se o mag
matismo básico (granof írico no topo) associa
do a grandes fendas transcrustais, entre o Jurás
sico Superior e o Aptiano. Essas fendas ou 
zonas fissuradas têm sido apontadas nos eixos 
de maiores espessuras de derrames acumulados 
e em áreas de abundância de diques (enxames). 
Desse modo, coincidindo com os vales do rio 
Paraná e do rio Uruguai (Torres-Posadas), bem 
como do Paranapanema, Grande, Tietê e talvez 
outros, existiriam tais descontinuidades 
(LEINZ, 1949; LEINZet alii, 1968 e LOCZY, 
1968). As espessuras dos derrames são muito 
variáveis e ainda são poucas as sondagens para" 
se elaborar mapas de isópacas de detalhe que 
permitam precisar esses eixos. 
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Uma acentuada subsidência da Bacia do 
Paraná acompanhou e, em parte, deve ter suce
dido aos derrames e "sills" basálticos, causados 
provavelmente pela transferência de tão gran
des volumes de basalto (mais de 1 000000 km2 

e espessura total que atinge pelo menos 
1 700 m) do interior para a superfície dacrosta. 

Muito significativos são os campos de 
diques de diabásio que têm sido assinalados no 
leste paranaense/sul paulista, no nordeste e na 
região leste de São Paulo. Este último campo 
se estende pelo extremo sul de Minas Gerais e 
pelo Rio de Janeiro. Esses campos atestam a 
incidência de soerguimentos dessas áreas, de 
modo a permitir o jogo de fraturas pré-exis-
tentes ou neoformadas, abrindo condutos para 
0 fluxo do magma. Esses soerguimentos foram 
referidos anteriormente como Ponta Grossa, 
Mantiqueira e Moji-Guaçu. O primeiro foi 
também palco de intrusões alcalinas no Cretá
ceo Inferior, bem como de falhamentos. O de 
Moji-Guaçu envolveu também a formação de 
numerosos "sills", além das estruturas em 
domos, anticlinais, "horsts" e blocos desloca
dos. No oeste de Minas Gerais, o soerguimento 
do Alto Paranaíba se manifestou também no 
Cretáceo Inferior, separando as bacias do Para
ná e Alto Sanfranciscana (LADEIRA et alii 
1971; HASUI et alii, 1975 e ALMEIDA et alii, 
1980) como mostra a Figura 32a. 

Ao terminar a primeira fase de reativação 
na área da Bacia do Paraná, teve lugar o curto 
ciclo de erosão pós-Gondwana (SOARES, 
1973), que originou um relevo não muito eleva
do, sobre o qual se acumulou mais tarde a For
mação Bauru (Cretáceo Superior). Essa superfí
cie não tem indícios claros na área cristalina. 

A partir do Aptiano desenvolveram-se os 
estádios proto-oceânico e oceânico (ASMUS & 
FERRARI, 1978 e ASMUS, 1979), ou segunda 
e terceira fases de reativação (ALMEIDA, 
1967). 

A acentuação dos movimentos verticais 
opostos entre a região continental emersa e a 
Bacia de Santos deu origem, possivelmente no 
Aptiano, à primitiva Serra do Mar, que se acha
va originalmente bem mais próxima da bacia 
profunda. Um falhamento albiano com até 
1 000 m de rejeito vertical foi assinalado na 
Margem Continental, por OJEDA & DE CESE-
RO (1974). 0 paralelismo da linha-de-costa 
entre Santa Catarina e Rio de Janeiro aos gran
des falhamentos pré-cambrianos e cambro-or-
dovicianos, assim como os falhamentos identifi
cados à borda da Bacia de Santos, que conti
nuam no continente, parecem comprovar que a 
Serra do Mar, 'na borda tectônica* do Planalto 
Atlântico, tenha sido grandemente condicio
nada, em sua origem, por tais falhamentos 
(ASMUS, 1979). 

A sedimentação na Bacia de Santos no 
estádio oceânico é relacionado, essencialmente, 
com um grande ciclo transgressivo do Albiano-
Eoceno Inferior e um regressivo, a partir do 
Eoceno Médio, e oscilações menores nesses 
ciclos (ASMUS, 1979) (Figuras 32a e 32b). 

Na zona mais profunda da Bacia de San
tos, a máxima subsidência ocorreu durante o 
Senoniano, quando os soerguimentos realizados 
na região costeira próxima e parte da Margem 
Continental rasa assistiam ao desenvolvimento 
do magmatismo alcalino (com reflexos até o 
Eoceno), nas áreas dos soerguimentos de Ponta 
Grossa, Mantiqueira, Moji-Guaçu e Alto Para
naíba (HASUI etal i i , 1975e 1978; ALMEIDA, 
1976 e ALMEIDA et alii, 1980) (Figura 32b). 

Distinguem-se duas fases no magmatismo 
alcalino do Cretáceo Superior ao Eoceno: a 
mais antiga inclui centros magmáticos datados 
do Coniaciano-Santoniano; a mais nova data do 
Campaniano-Eoceno Inferior. (53 Ma, em Cabo 
Frio). A primeira inclui, na área em análise, as 
intrusões mais próximas à Bacia de Santos, 
expostas nas ilhas Montão de Trigo, São Sebas
tião, Búzios e Vitória. Essa fase foi muito im
portante à borda nordeste da Bacia do Paraná, 
fora da área em questão, com a ressalva de que 
a ela pode pertencer em parte o maciço alcali
no de Poços de Caldas, que apresenta caracte
rísticas petrográficas peculiares (ULBRICH & 
GOMES, 1981), cujas datações radiométricas 
K/Ar acusaram idade entre 87 e 53 Ma, que 
requerem melhor definição. 

As intrusivas das ilhas, da fase mais antiga, 
na região de interesse, parecem estar relaciona
das com a tectônica de falhas da Margem Conti
nental. 

As intrusões alcalinas mais novas na área 
estudada, na parte emersa, mostram em sua dis
tribuição uma coincidência com o sistema de 
" r i f t " desenvolvido na região do continente 
defronte à borda da Bacia de Santos. As intru
sões ocorrem no Médio Vale do Paraíba e Serra 
da Mantiqueira (Itatiaia e possivelmente Pas-
sa-Quatro, Barra do Piraí e Morro Redondo, 
estas ainda não datadas), incluindo também 
aquelas que se associam à Depressão da Guana
bara (morro de São João, Itaúna, Rio Bonito, 
Mendanha, Tinguá, Soarinho, Tanguá, Magé 
e São Gonçalo, os quatro últimos ainda não 
datados), conforme mostradas na Figura 32b. 

Embora estes vários centros de intrusões 
alcalinas se mostrem associados com as depres
sões tectônicas do vale do Paraíba e,Guana
bara e as escarpas que as ladeiam, estas depres
sões parecem ser posteriores ao magmatismo, 
pois não contêm material vulcânico em seu 
interior. Brechas e tufos vulcânicos são referi
dos no distrito alcalino de Mendanha (LAME-
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GO, 1954), porém estas intrusões da segunda 
fase tiveram seus aparelhos vulcânicos externos 
destruídos, ou foram mesmo arrasados pela 
superfície de erosão paleocênica, anterior ao 
desenvolvimento do sistema de "r i f ts" ceno-
zóicos da borda sudeste do continente. Assim, 
uma prolongada calma tectônica manifes
tou-se no Eoceno-Oligoceno, após cessado o 
vulcanismo. No Eoceno, ou no Paleoceno, uma 
calma tectônica havia ensejado o desenvolvi
mento da superfície de aplainamento Japi 
(Figura 32b); seguiu-se o soerguimento epiro-
gênico desta e sua deformação, possivelmente a 
partir do Oligoceno (Figura 32c). 

À borda da Bacia do Paraná, possivelmen
te retomando a tendência manifestada por oca
sião das intrusões alcalinas senonianas, a super
fície Japi sofreu deformações, erguendo-se no 
Planalto de Caldas e no de Senador Amaral, até 
cerca de 300 a 400 m acima do nível a que essa 
superfície foi elevada regionalmente, por epi-
rogênese, mas sem deformação. 

Na Bacia de Taubaté as camadas mais anti
gas da Formação Tremembé foram datadas do 
Oligoceno a, no máximo, Mioceno Inferior 
(COUTO & MEZZALIRA, 1971), ocasião em 
que a superfície Japi se achava em processo de 
deformação, e que provavelmente assinala o 
início do desenvolvimento do sistema tectô-
nico cenozóico da Serra do Mar (ALMEIDA, 
1976). O " r i f t " da Guanabara possivelmente 
também se originou nessa ocasião. Esses fenô
menos coincidem com uma ampla regressão 
do mar no Oligoceno, também documentada 
nas bacias costeiras (ASMUS, 1979). 

Foi intenso o deslocamento de blocos ao 
longo de falhas normais por reativação de des-
continuidades pré-existentes ou neoformadas 
(HASUI et alii, 1977 e 1978 e HASUI & 
PONÇANO, 1978) e, pelo menos na Bacia de 
Taubaté, até movimentos posteriores ocor
reram. Essas regiões tectonicamente deprimi
das e relevos entre os quais.se situam, assim 
como sua assimetria e inclinação das cama
das para NNW (caso da Bacia de Taubaté), 
refletem o caráter de sistemas de blocos de 
falhas adernados para o interior e escalonados 
em direção ao interior da Bacia de Santos 
(RUELLAN, 1944; ASMUS 1978 e HASUI et 
alii, 1978). 

Aparentemente, a movimentação desse 
sistema de blocos não foi única e continuada, 
nem as bacias se formaram simultaneamente. 
A Formação Caçapava na Bacia de Taubaté, 
discordante sobre a Formação Tremembé, é 
tida geralmente como pliocênica e seria con
temporânea à Formação São Paulo, e, talvez, às 
Formações Resende e à seqüência pré-Volta 
Redonda. Já as formações Floriano, Volta 

Redonda, Macacu e Rio Claro são tidas como 
pleistocênicas. Estas formações refletiriam uma 
pulsação tectônica essencialmente neogênica, 
geradora de novas bacias, aumentando o des
nível entre a Serra do Mar paulista e a Bacia de 
Taubaté (ALMEIDA, 1976). Essa pulsação neo
gênica seria também a responsável pelas feições 
fisiográficas mais destacadas na topografia 
atual. A intensificação dos processos erosivos 
resultante da ascensão epirogênica do neogêneo 
parece ter sido a causadora da sedimentação 
continental na região costeira, genericamente 
referida como Formação Barreiras (Figura 
32c).. 

A coincidência aproximada na distribui
ção geográfica dos acidentes tectônicos maiores 
e dos centros intrusivos do Senoniano Superior 
e Eoceno Inferior parece mostrar que as mes
mas linhas de fraqueza crustal determinaram o 
aparecimento de uns e outros. 

Com o soerguimento epirogênico, a super
fície Japi não tectonicamente deformada foi 
alçada a altitudes da ordem de 1 200 a 1 300 m 
e profundamente entalhada pela erosão, restan
do testemunhos em litologias resistentes. Fo
ram estabelecidas as superfícies neogênicas em 
níveis mais baixos, sujeitos freqüentemente a 
soleiras sustentadas por rochas mais resistentes 
expostas nos coletores principais da drenagem 
ou ainda em regiões tectonicamente afetadas 
(Bacia de São Paulo). A Depressão Periférica 
foi escavada na orla exposta dos sedimentos 
paleozóicos, enquanto que os grandes "sills" 
de diabásio e derrames basálticos foram postos 
em destaque, suportando cuestas. Depósitos 
neocenozóicos acumularam-se nos vales, princi
palmente a montante de soleiras, os mais anti
gos constituindo baixas colinas e terraços, en
quanto que os mais modernos preenchem 
plan ícies aluviais. 

Sobre estruturas quaternárias, que tenham 
terminado seu desenvolvimento ou estejam em 
desenvolvimento, muito pouco se sabe. 

Na zona continental, tem-se um relevo 
em vias de afeiçoamento, com intemperismo, 
movimentos de solos, erosão e sedimentação, 
sem que se possa inferir processos tectônicos. 

Na Bacia de Santos, os sedimentos mais 
• jovens não se mostram falhados. Existem estru

turas halocinéticas perturbando as camadas 
mais antigas (LEYDEN & NUNES,' 1972) e 
apenas uma menção foi feita de diápiro ativo 
no Holoceno e possivelmente ainda em movi
mento (BACCAR, 1970). 

Dois enfoques vêm sendo desenvolvidos 
para elucidar a tectônica holocênica, com resul
tados ainda preliminares. O primeiro diz res
peito ao estudo dos depósitos costeiros, levan
do à identificação de uma situação anômala 

http://quais.se
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entre Santos e Sepetiba, caracterizada.por uma 
costa em afogamento, em contraste com os tre
chos mais a sul e mais a norte onde se reconhe
cem feições de emersão. A explicação que se 
tem dado considera um esquema de subsidência 
na Bacia de Santos e ascensão no vale do Paraí
ba, decorrente de uma vasta flexão na zona 
intermediária (ALMEIDA, 1976; HASUI et alii, 
1978 e SUGUIO & MARTIN, 1978), ainda 
ativa e residual de toda a evolução mesozóico-
cenozóica (Figura32c). 

Essa tectônica parece resultar de um dese
quilíbrio entre a porção continental emersa e a 
profunda bacia, cujo soalho se acha a cerca de 
11 km abaixo dos cimos das serras do Mar e da 
Mantiqueira. Talvez um processo de deslizamen
to gravitacional, como o sugerido por ILLIES 
(1970), tivesse provocado o deslocamento de 
blocos de falha em direção à bacia, e seu con
seqüente basculamento para o interior do con
tinente. As falhas, ativas no Cambro-Ordovi-
ciano, teriam facilitado o processo, como 
zonas de fraqueza crustal. Faltam, todavia, 
informações geofísicas sobre esse desequilíbrio. 

O outro enfoque consiste no estudo da 
sismicidade natural. Uma província sísmica foi 
reconhecida no sudeste brasileiro, abrangendo 
o sul de Minas Gerais, leste de São Paulo e Rio 
de Janeiro, por BRANNER (1912) e enfatizada 
em estudos mais recentes (HABERLEHNER, 
1978 e HASUI & PONÇANO, 1978). Isso pare
ce atestar uma tectônica residual, com acomo
dação dos blocos movidos no Terciário (Figura 
32d). 

QUADRO GERAL DA EVOLUÇÃO 
GEOLÓGICA 

As figuras 31, 32a, 32b, 32c e 32d ilus
tram esquematicamente a evolução geológica 
da região e as descrições feitas nos itens ante
riores detalham a distribuição, na área em 
questão, das diversas unidades estratigráficas, 
estruturais e geomorfológicas que conduzem à 
interpretação da evolução geológica da região 
e à distinção das entidades tectonicas de maior 
ordem. 

A evolução geológica, fundamentalmente, 
envolve etapas sucessivas e podem ser resumi
das nos pontos destacados a seguir. 

D A história pré-cambriana está ligada ao regi
me permóvel do Arqueano e ao regime de 
faixas móveis e blocos estáveis do Protero-
zóico. O Cráton do Paramirim e os cinturões 
móveis Alfenas e Costeiro são as estruturas 
mais antigas reconhecidas e exerceram 

influência em toda a história proterozóica e 
fanerozóica com a atividade tectônica se 
concentrando nas bordas cratônicas e nos 
domínios dos cinturões móveis, e se manifes
tando intermitentemente através do tempo. 

D Após o .Ciclo Brasiliano, consolidou-se a Pla
taforma Sul-Americana, na qual se insere a 
região de interesse, que se manteve em con
dições ortoplataformais até o Jurassico Supe
rior. Deu-se o desenvolvimento da Bacia do 
Paraná, até o Jurassico Superior sob vigência 
de movimentos tectônicososcilatórios lentos. 

D Após o Jurassico Superior, novas condições 
de instabilidade tectônica advieram, refletin
do a intensa movimentação tectônica em 
vasta extensão do Brasil e na atual Margem 
Continental, até o fim do Terciário e, predo
minantemente, no Paleoceno, ligada a aber
tura do Oceano Atlântico. Em essência, na 
região aqui considerada, os tempos mesozói-
cos e terciários assistiram à reativação da 
área da Bacia do Paraná, ao desenvolvimento 
da Bacia de Santos e aos deslocamentos na 
área continental restante. À movimentação 
tectônica vincula-se atividade magmática 
(formação de derrames e "sills" básicos e de 
diques básicos, ultrabásicos e alcalinos, e 
intrusões de maciços alcalinos), desenvolvi
mento de bacias tafrogênicas (São Paulo, 
Taubaté, Resende, Volta Redonda, Guana
bara e Santos) e ativa morfogênese (serras 
dos Órgãos, da Mantiqueira, do Mar e outras, 
alçamento dos planaltos de Caldas, Senador 
Amaral e outros). O quadro estrutural geral, 
delineado fora do domínio da Bacia do Para
ná e dentro da região de interesse, é o de 
grandes blocos se abatendo no rumo da Bacia 
de Santos e adernando-se para o lado do con
tinente, como já foi enfatizado por muitos 
autores (por exemplo, ASMUS, 1979). 
Zonas elevadas e blocos abatidos vinculam-se 
a esse quadro, presumindo-se que as grandes 
descontinuidades ativas ao fim do Ciclo Bra
siliano tiveram influência nessa tectônica 
moderna. Em se vinculando todos esses 
processos (Reativação Wealdeniana) à aber
tura do Oceano Atlântico, naturalmente a 
tectônica foi mais intensa na Margem Con
tinental. 

D As condições tectonicas atuais parecem ser 
residuais, com discreta acomodação dos blo
cos intensamente movimentados no Terciá
rio. Essa acomodação, a se julgar pelos dados 
geomorfológicos e sísmicos, não é generali
zada mas se concentra em áreas de maior 
incidência, caracterizando várias zonas sis-
mogênicas como será discutido adiante 
(Figura 32d). 
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PROVÍNCIAS TECTONICAS 

Por Província Tectônica, Estrutural ou 
Geológica entende-se uma região caracterizada 
por litologias, estruturas, metamorfismo, mag-
matismo e idades, que retratam uma constitui
ção e evolução peculiares, distintas daquelas de 
áreas adjacentes. 

Esse conceito tem sido utilizado em traba
lhos de síntese regional em outros continentes 
e, entre nós, foi aplicado por ALMEIDA et alii 
(1977), evidentemente levando-se em conta o 
quadro litológico, estrutural, cronológico, mor-
fológico e evolutivo. Interessam aqui as provín
cias São Francisco, Tocantins, Mantiqueira, 
Paraná e da Margem Continental (Figura 33). 
Os limites entre elas são: 

D a linha litorânea separa as províncias da Mar
gem Continental e Mantiqueira; 

D a borda da bacia sedimentar do Paraná de
marca de um lado a Província Paraná e, do 
outro, as províncias Mantiqueira e Tocantins; 

D a borda do CrátondoSão Francisco delimita 
a província homônima em relação às provín
cias Tocantins e Mantiqueira (Figura 34); a 
oeste, esse limite corresponde geologica-
mente à zona de passagem do domínio 
dobrado linearmente para aquele de dobra-
mentos idiomórficos ou não dobrado do 
Grupo Bambuí (ALMEIDA, 1977); gravi-
metricamente, também foi demarcado em 
coincidência com essa zona (LESQUER et 
alii, 1981), que passa pouco a iestede Guapé 
e entre Campo do Meio e Boa Esperança; a 
sul, o limite é traçado pelas falhas que se es
tendem pelas regiões de Nepomuceno, La
vras, Itutinga, São João dei Rei e Carandá í, 
indicadas por FONSECA et alii (1979); a 
leste, o limite é estendido da região de Ca
randá í para Mariana, por inferência, de vez 
que os dados geológicos e geofísicos são 
precários para precisá-lo; de Mariana para o 
norte, o limite é dado pelos empurrões da 
parte oriental do Quadrilátero Ferrífero 
(ALMEIDA, 1977); 

D as falhas que demarcam a norte o Complexo 
Varginha e o Grupo São João dei Rei, pas
sando pelas regiões de Nova Resende, Três 
Pontas, Itumirim e Itutinga, são tomadas 
como limite entre as províncias Tocantins 
e Mantiqueira (HASUI, 1982). 

O Cráton do Paramirim e os cinturões 
móveis Costeiro e Alfenas (ALMEIDA et alii, 
1980) constituem entidades geotectônicas an
cestrais, estabelecidas no final do Arqueano, 
ou já em princípios do Proterozóico, cuja evo
lução influiu muito no quadro geral da evolu

ção geológica do Brasil Sudeste e, em particu
lar, na área em questão, que nela se inclui. 0 
Cráton do Paramirim, na região de interesse, 
apresenta-se com um embasamento predomi
nantemente de natureza gran ítico-gnáissica 
com "greenstone belts" isolados. Os processos 
geológicos que durante o Proterozóico atuaram 
nos cinturões móveis marginais, refletiram-se 
sobre ele, afetando com menor intensidade 
metamórfica e estrutural as bacias sedimentares 
epicratônicas que nele se desenvolveram em 
várias ocasiões, modificando suas bordas e 
dificultando reconhecer seus limites originais. 
O Cráton do São Francisco, em seu interior] 
foi a área poupada pelo tectonismo e metamor
fismo do Ciclo Brasiliano. Sua terminação meri
dional situa-se dentro da área em estudo. As 
províncias São Francisco, Tocantins e Manti
queira devem suas feições pré-cambrianas a essa 
evolução. 

O cinturão móvel Costeiro estende-se ao 
longo da costa e ao interior próximo do conti
nente, desde a Bahia ao Rio Grande do Sul, 
margeando a borda oriental do Cráton do Para
mirim. Dentro da área em questão, esse cintu
rão se conecta a outro que se dirige para oeste 
e depois para noroeste, o cinturão móvel Alfe
nas. Os dois cinturões móveis constituem-se de 
faixas de repetida mobilidade no decorrer do 
Proterozóico. Como visto no capítulo anterior, 
sua evolução foi policíclica e muito complexa, 
e grande quantidade de granitos introduziu-se 
nesses cinturões, sobretudo noCiclo Brasiliano. 

No cinturão móvel Costeiro, na região 
considerada, os efeitos tectõnico-magmáticos 
da Reativação Wealdeníana foram mais intensos, 
e sobre ele se desenvolveu todo o sistema de 
"r i f ts" da Serra do Mar e da Mantiqueira 
durante o Cenozóico. Para isso deve ter contri
buído não só sua proximidade da borda costei
ra, como também o grande sistema de falhas 
transcorrentes (Folha 2 e Figura 26) do fim do 
Proterozóico ao Cambro-Ordoviciano. 

A Margem Continental de desenvolvimen
to tardio, iniciado no Jurássico, individualiza-se 
geologicamente como uma província á parte, 
caracterizada por sua idade mais nova, caráter 
subsidente e sedimentação. Sob o ponto de vista 
estrutural, contudo, parece certo que pelo 
menos a Plataforma Continental tem, em seu 
embasamento pré-basáltico, as características 
também encontradas no cinturão móvel Cos
teiro, como o sugere, por exemplo, a orienta
ção das grandes falhas nela identificadas. 

A Bacia do Paraná, no trecho em que 
adentra o círculo de 325 km centrado em Itaor-
na, também se desenvolveu sobre os cinturões 
Costeiro e Alfenas. A espessura total de sedi-
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mentos que se incluem nesse trecho, raramente 
alcança cerca de 1 000 m. Por sua natureza geo
lógica e caráter subsidente de longa duração 
deve constituir outra província tectônica. 

Desse modo, na região em questão, e para 
fins do presente estudo, são identificadas cinco 

províncias tectônicas (ou geológicas ou estrutu
rais), que se acham indicadas na Figura 33. Tais 
províncias se caracterizam por peculiaridades 
evolutivas que se traduzem nos processos 
sedi men tares, metamórficos, magmáticos e 
tectônicos, refletindo o quadro geotectônico 
regional. 





SISMICIDADE 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No estudo da sismicidade foram cadas
trados e analisados eventos sísmicos de que se 
tem conhecimento, compreendidos entre 20° -
26°S e 41°-48°W. Alguns sismos com intensi
dade < IV MM ou magnitude < 3,0 foram in
troduzidos na análise com o objetivo de carac
terizar melhor a sismicidade relativa de algumas 
áreas. 

A listagem e descrição dos fenômenos sís
micos de interesse está reunida no Anexo C. Os 
elementos apresentados são produtos de inter
pretações mais elaboradas das informações vei
culadas no tempo efetuadas por diversos jornais, 
instituições e empresas (FUB - Fundação Uni
versidade de Brasília e WGC-Weston Geo
physical Corporation), e pesquisadores como 
BRANNER (1912 e 1920), HABERLEHNER 
(1978), MENDIGUREN (1979), ASSUMPÇÃO 
ex alii (1979 e 1980) e MENDIGUREN (1980). 

USO DAS INFORMAÇÕES 
SISMOLÒGICAS 

O registro dos eventos sísmicos no Brasil 
praticamente se iniciou há cerca de 25 anos. 
Até então, o registro das ocorrências era limi
tado à coleta de opiniões nas áreas afetadas. 

Após a instalação dos sismômetros do Ob
servatório Nacional do Rio de Janeiro em 
1956Í somente no final da década de 1960 
outros sismógrafos foram instalados nas vizi
nhanças de Brasília, constituindo o "South 
American Array System" (SAAS), integrado ao 
sistema "World Wide Standard Seismograph 
System" (WWSSS). 

Apesar do tipo de instrumento dirigido ao 
registro de sismos distantes, os sismômetros de 
longo período, do Observatório Nacional do 
Rio de Janeiro, foram os equipamentos que 
registraram os sismos do Rio de Janeiro em 

1962 e de Cunha em 1967. A dificuldade de 
interpretação dos elementos das ondas sísmicas 
foi contornada parcialmente com uma intensa 
pesquisa em jornais envolvendo os efeitos e 
extensão dos mesmos. Assim, no caso dos sis
mos de 1962, o epicentro provável é Rio de Ja
neiro e não Cunha; no caso do sismo de março 
de 1967, o epicentro provável é Cunha e não 
baía de ilha Grande (ASSUMPÇÃO 'et alii, 
1980). 

Foi possível, com certos critérios de inter
pretação, complementar informações sobre di
versos fenômenos sísmicos e dirimir dúvidas 
transmitidas de relato em relato. 

Entretanto, algumas dúvidas ainda .exis
tem quanto à possibilidade de alguns sismos, 
junto ao litoral, terem seus epicentros na área 
oceânica. 

Instrumentos para registro de fenômenos 
sísmicos induzidos por reservatórios de bar
ragens foram instalados em diversos locais de 
represamento de cursos d'agua, após a ocor
rência de sismos junto ao lago de Carmo do 
Cajuru,em 1970. 

Os elementos dos sismos induzidos regis
trados são normalmente interpretados pela 
Fundação Universidade de Brasília. Em termos 
de utilização das informações do quadro da sis
micidade regional, estes elementos auxiliaram 
na caracterização das áreas de instabilidade. 

Em se tratando de caracterizar áreas 
sismo-tectônicas, a definição da magnitude é 
mais importante do que a intensidade do sismo, 
porque é um parâmetro que se relaciona ao 
acúmulo e liberação de energia na crosta. 

No caso dos eventos de interesse, cerca de 
2/3 não possuíam caracterizações além daque
las de intensidade. ASSUMPÇÃO et alii (1979 
e 1980) reavaliaram a documentação existente 
sobre um grande número de sismos e consegui
ram estabelecer valores de magnitude para cer
ca de 10 eventos. 
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Basicamente, os valores de mb dos sismos 
rasos (profundidade focai < 30 km) não regis
trados instrumentalmente foram calculados 
segundo as relações empíricas entre magnitude 
e área afetada por ASSUMPÇÃO et alii (1980), 
desenvolvidas para o centro e leste dos Estados 
Unidos e aplicáveis à região sudeste do Brasil. 
Também foram definidos valores através da 
escala de magnitude segundo GUTENBERG & 
RICHTER (apud ASSUMPÇÃO et alii, 1980). 
Os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos 
referidos autores ajudaram a complementar 
informações de sismos não documentados por 
instrumentos, no período que antecedeu à 
instalação dos primeiros equipamentos no Bra
sil. 

DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES 
SISMOLÕGICAS 

As considerações deste item se referem às 
informações coletadas, sintetizadas e descritas 
no Anexo C. Para simplificação, na Tabela 2 
foram reunidos os elementos da área afetada, 
data, horário, coordenadas do epicentro pro
vável, erro de locação do epicentro, intensida
de máxima no epicentro e magnitude. 

As dificuldades de análise dos eventos 
sísmicos, devido a problemas de registro por 
instrumentos, densidade populacional, etc, f i
caram restritas à cerca de 1/3 do total dos 
eventos. A análise histórica da sismicídade foi 
realizada nos períodos de 1824/1850, 1850/ 
1900, 1900/1950, 1950/1965 e 1965/1981. 

Os sismos de 1824 a 1850 encontram-se 
na região das cidades do circuito das águas 
minerais de Minas Gerais. 

A Figura 35 ilustra a área afetada pelos 
sismos de Caxambu e Campanha, notadamente 
muito restritos às vizinhanças do epicentro. 

Os sismos de 1850 a 1900 mostram uma 
dispersão grande e uma recorrência de fenô
menos em cidades do circuito das águas de 
Minas Gerais. . 

A Figura 36 mostra as isossistas interpre
tadas do sismo de Itajubá e a Figura 38 do sismo 
de São Pedro e São Paulo; a Figura 37 apresen
ta as isossistas do sismo de Sorocaba. Excetuan
do estes sismos, os restantes da Figura 37 são 
também reconhecidos como restritos à vizi
nhanças do epicentro provável. 

Os sismos de 31/07/1861 e 09/05/1886, 
através de suas isossistas, mostram áreas afeta
das com intensidade IV alongadas na direção 
nordeste. Os efeitos dos outros sismos são mais 
localizados. São mencionados tremores em 
Bom Sucesso desde meados de 1800. 

Os eventos sísmicos de 1900 e 1950 tam
bém mostram uma dispersão grande, como se 

pode verificar nas Figuras 39, 40, 41 , 42 e 43. 
Os sismos de 05/05/1917 e 27/01/1922 

foram os maiores registrados, com efeitos em 
grandes áreas. Nas vizinhanças de Bom Suces
so a recorrência de tremores foi verificada nos 
períodos de 1901, 1919 e 1920. 

Os fenômenos sísmicos do período 1950/ 
1965, representados nas Figuras 43 e 44, pos
suem caráter muito local. Novamente, as regiões 
de Bom Sucesso e do circuito das águas mine
rais de Minas Gerais registraram tremores. O 
sismo de 16/01/1962 foi reavaliado e se trata 
de um evento local do Rio de Janeiro (AS
SUMPÇÃO et alii, 1980). 

No período de 1965/1981 tem-se a maior 
concentração de eventos junto à faixa litorâ
nea; coincidentemente, são os sismos que pos
suem registros instrumentais e estudos de gran
de detalhe. Os maiores sismos (22/03/1967, 
05/08/1967 e 24/10/1972) ilustrados nas 
Figuras 45, 46 e 48 mostram um alongamento 
da área afetada na direção nordeste. Com os 
recursos instrumentais dos sistemas SAAS/ 
WWSSS foram registrados eventos sísmicos na 
região marinha (Figuras 47 e 49). 

Dentro da área de interesse foram identi
ficados sismos induzidos associados a reserva
tórios de barragens (números 34/1972 e 
41/1977) e exploração de água em poço pro
fundo (número 40/1977). Estas ocorrências 
estão identificadas nas Figuras 47 e 49. Na 
Figura 50 foram ilustrados os eventos sísmicos 
noticiados nos jornais em 1981, na região mi
neira de Passos-Boa Esperança. A Folha 4 
apresenta o mapa da sismicidade histórica 
acumulada. 

Observações a respeito das pesadas chuvas 
que ocorreram em 1962 e 1967, mascarando 
possivelmente efeitos de abalos, podem ser 
resumidas do seguinte modo: as chuvas entre 
15 e 17/01/1962 na Serra do Mar não afetaram 
as considerações do tremor de 16/01/1962, 
supostamente com epicentro em Cunha, por
que o epicentro provável é no Rio de Janeiro, 
onde foi sentido em alguns poucos bairros; os 
fenômenos de escorregamentos de massas nas 
encostas da Serra do Mar foram anteriores ao 
tremor de 22/03/1967, com epicentro prová
vel em Cunha e não na baía de ilha Grande. 

Existem referências à ocorrência de sis
mos em São Paulo em 1941, 1950 e 1957 que 
não foram incluídas na síntese do Anexo C. As 
informações do evento de 1941 possuem Jados 
contraditórios: os efeitos maiores se restringiram 
à praça da República, rua 24 de Maio, rua Cel. 
Xavier de Toledo, cessando junto ao Anhanga-
baú; por outro lado, há informações de que o 
ruído iniciou junto ao Jaraguá e se propagou 
para norte. 
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NS 

0 1 

02 

0 3 

04 

0 5 

0 6 

07 

0 8 

09 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

1 6 

17 

18 

1 9 

^20 

2 1 

2 2 

2 3 

24 

25 

2 6 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

3 9 

4 0 

4 1 

42 

4 3 

44 

T A B E L A 

LOCALIDADE 
(cidode/estodo) 

Coxombu (MG) 

Componha (MG) 

Itajubá (MG) 

Campanha (MG) 

R. de Joneiro (RJ) 

Jaguara (MG) 

Sorocaba (SP) 

Cristina (MG) 

Ouro Preto (MG) 

P. de Caldos (MG) 

Além Paraíba (MG) 

S.P. e Soo Pauto(RJ) 

Rde Joneiro (RJ) 

Bom Sucesso (MG) 

Bom Sucesso(MG) 

Guaranésía (MG) 

Carandaí (MG) 

Campos (RJ) 

Bom Sucesso (MG) 

Bom Sucesso (MG) 

Bom Sucesso (MG) 

Pinhal (SP) 

Bom Sucesso (MG) 

Cananéia (SP) 

São Lourenço (MG) 

R.de Joneiro (RJ) 

Furnas (MG) 

Pontevila (MG) 

Cunha (SP) 

São Gonçolo (RJ) 

Moji-Mirim (SP) 

Paroibuna (SP) 

0. Atlântico (RJ) 

C. Cajuru (MG) 

0. Atlântico (RJ) 

0. Atlântico (RJ) 

Lavras (MG) 

0. Atlântico (RJ) 

S. J. Borreiro (SP) 

Nuporanga (SP) 

Poraibuna (SP) 

S.J. Campos (SP) 

Passos (MG) 

B. Esperança(MG) 

2 - FENÔMENOS 

DATA 
(dia/mês /ano) 

- / - /1824 

15/07/1839 

31/07/1861 

08/04/1863 

- /07/1866 

- /07/1867 ~ 

30/10/1874 

09/06/1876 

09/06 e 09/12/1876 

21/10/1882 

21/02/1883 

09/05/1886 

- / - / 1 8 8 9 

- / 0 4 - 0 8 A 9 0 1 

- /09 ,10 /1901 

24/11/1906 

04/12/1906" 

05/05/1917 

05/06_e 28/11/191? 

3Í/01/192Ò 

11/03/1920 

27/01/1922 

21/10A935 

18 /oV l946 

- / - A 9 6 1 

16/01/1962 

- / - / 1 9 6 3 

21/03/1964 

22/03A967 ~ 

05/08Ã967 

12/04/1968 

- / - /1969 

07/01/1970 

23/01/1972 

24/10 /1972 

30/03/1975 

15/01/1977 

01/02/1977 

19/06/1977 

- /09/1977 

16/11/1977 

23/03/1979 

18/01/1981 

22/01/1981 

SÍSMICOS NA 

HORÁRIO 

(hora/min A ) 

-
23h 

04h 

23h 45min 

_ 

09h30min 

07h30min 

-
— 
-

15h 15min 

-
-

18 h 

19 h 

04h50min 

08h 10 min 

03h50min40s 

04h 15min 

23h27min44s 

2 1 h l 2 m i n l 5 s 

06h55min20s 

08h 51min 

05 h 29 min 

00h03min51s 

12 h 36min36s* 

14h06min00s 

09h 38min 

07h 16min 

03h 04min 

-
— 

03h 28min 

13h 

04-05h 02min 

* R E A ENTRE 2 0 - 2 6 ° S E 4 1 -

COORDENADAS DO 
EPICENTRO PROVÁVEL 
(latitude S/longi'ude W) 

22°S/45°W 

21.8°S/45 :^
0W 

2Í.9°S/45.3°W 

22.94°S/43.21°W 

207000S/47.41° W 

235Õs/47\50W 

22.24°S/45.23° W 

20.40°S/43.460 W 

21.8°S/46.6°W 

i r . 8 0 S / 4 2 . 7 ° W 

22.660S/436?! W 
22.94°S/43.21° W 

21.1°S/44.8°W 

21.1°S/44.8°W 

~"~ 21.3°s746.80W 

"21.0°S/43.8°W 

2 Í J 6 ° S / 4 1 . 5 ° W 

21.1°S/44.8°W 

21.10S/44.80 W 

22a70S/47-64°W 

2 l7 l °S /44 .8°V 

25.1°S/4717° W 

22.T°S/45.0o W 

22.93°Í /43.23° W 

20.65°s746-32o W 

2b.530s745.50° W 

23.3°S/45.0°W 

^22.85°"s743-10° W 

2275°S/47.0°W 

23.10°S/42.30°W 

~~2Ò!3Õ°s744.770w" 

21.Í°S/40-5oW 

234°S/42.4°W 

2L11°S?45.150W 

23.69°S/44.15°W 

22.76°S/44.63°W 

20.44°S/47.45° W 

23.400S/45.61° W 

~23T3Õ°S/45.95° W 

±20,35°S/±46.65°W 

±21.15°S/±45.60°W 

ERRO CIE 
LOCAÇÃO 

DO 
EPICENTRO 

(km) 

20 

20 

50 

_ 3 0 

50 

20 

10 

20 

20 __ 

20 

20 

20 

40 

~~2Ó 

20 

20 

50 

20 

10 

50 

20 

30 

20 

03 

20 

20 

20 

10 

70 ou+100 

30 

70 ou +100 

"'"'~Tõ 
10 

30 

50 

20 

30 ou + 30 

03 í?) 

20 

10 

10 

10 

4 8 ° W 

NTEN-
SIDADE 
MAX. 
(MM) 

3ZT 

" i r 

V 

12 

32 

32 

Y 

22 

ET e Y 

32 

32 

Y 

n 
32 

~ — -

32 

m 
2 

Y 

Y - 2 J 

32 

3 1 

Y 

W 

Y 

m 
nr 
Y 

2E 

2C 

~3ZI~ 

-
-

12 

32 

nr -EZ 

m 

MAGNI 
TUDE 

mb = 4,3 

mb = 3,4 

mb = 3,5 

mt>..= 4j0 

mb = 4,3 

mb = 3,8 

mb = 5,1 

mb = 4,4 

mb = 3,2 

mb = 4,1 

mb = 3,3 

mb = 4,3 

mb< 4,0 

M L = 4,3 

mb = 3,4 

mb =4,9 

mb = 3,8 

ML =~3£ 

M L = 3,9 

ML = 4,2 

-
M L = 3,4 

ML = 3,5 

— 

mb = magnitude calculada o partir da amplitude da onda P 

M L : magnitude local a partir do máxima amplitude registrada no sismogroma 

D«t«nho> Louro U. A. d o Silvo 
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Os sismos de 1950 e 1957 são interpreta
dos como reflexos de sismos com epicentros 
nos Andes, 

DISCUSSÃO SOBRE A MAGNITUDE DOS 
EVENTOS SÍSMICOS 

Os valores de magnitude dos sismos foram 
agrupados em 4 faixas: de 3,1 a 3,7; de 3,8 a 
4,2; 4,3 a 4,7; e de 4,8 a 5,4. 

Dentro da primeira faixa estão os sismos 
de Campanha (08/04/1863), Sorocaba (30/10/ 
1874), Rio de Janeiro (16/01/1962), São Gon-
çalo (05/08/1967), Carmo do Cajuru (23/01/ 
1972), Lavras (15/01/1977), Paraibuna (16/10/ 
1977) e São José dos Campos (23/03/1979). 
Dentro do segundo grupo são incluídos os sis
mos de São Pedro e São Paulo (09/05/1886), 
Bom Sucesso (31/01/1920), Cunha (22/03/ 
1967), Paraibuna (—/—/1969) Oceano Atlân
tico (30/03/1975 e 01/02/1977), e São José do 
Barreiro (19/06/1977). Na terceira faixa são 
incluídos os sismos de Itajubá (31/07/ 1861), 
Cananéia (18/ 07/1946), Moji-Mirim (12/04/ 
1968), Oceano Atlântico (07/01/1970) e Cam
pos (05/05/1977). No quarto grupo são reuni
dos os sismos de Pinhal (27/01/1922) e Oceano 
Atlântico (24/10/1972). 

Em termos de análise de acúmulo e libe
ração de energia que caracterizam melhor a 
estabilidade regional, tem-se a região de Moji-
Mirim/Pinhal/Poços de Caldas com as maiores 
magnitudes, à semelhança da região de Cabo 
Frio/Campos/Oceano Atlântico, Em segundo 
lugar, tem-se uma faixa entre os limites lito
râneos e da Plataforma Continental que vai de 
Cananéia (utilizado para caracterizar extensão 
ao Sudoeste) até Cabo Frio. Em terceiro lugar, 
tem-se uma faixa de ocorrências de sismos com 
magnitudes entre 3,1 e 4,2, definidas no con
tinente com limites na baía de Guanabara a 
nordeste e Jacaré í a sudoeste. Em quarto lugar, 
tem-se as coincidências de liberação de tensões 
na região do circuito das águas minerais de 
Minas Gerais e de Bom Sucesso. 

Caracterizando-se a área mais próxima da 
praia de Itaorna, com raio de 80 km, tem-se as 
maiores magnitudes variando entre 3,8 e 4,7 
(Figura 51). 

O sismo de São Pedro e São Paulo (09/05/ 
1886, mb '= 4,0) está no limite do raio de 
80 km, interferindo com intensidade V até a 
baía de Sepetiba e com intensidade IV na praia 
de Itaorna. Estudos efetuados pela WGC 
(1979) resultaram em intensidade 4,1 no sítio, 
sendo que a área afetada possui uma configu
ração elíptica, cujo eixo maior está orientado 
segundo direção paralela às estruturas geológi
cas regionais. 

O sismo de Cunha (22/03/1967, mb = 4,1) 
tem sua influência no sítio com intensidade 
IV MM, Os estudos realizados pela WGC em 
1979 (intensidade VI MM), considerando o epi
centro provável em Cunha, resultaram em 
intensidade 5,7. 

O sismo do Oceano Atlântico (01/02/ 
1977, M L = 3,9) situa-se no limite do raio de 
80 km e a ele chegou-se a atribuir, em 1979, 
uma provável atividade tectônica na Platafor
ma Continental. A intensidade no sítio foi cal
culada pela WGC (1979) em 4,1. 

O sismo de São José do Barreiro (19/06/ 
1977, M L = 4,2) foi estudado pela FUB (1979) 
e WGC (1979), aventando-se uma profundidade 
de foco em torno de 60 km ou incertezas de 
anomalias de velocidade de ondas na região e 
interferindo no sítio com uma intensidade de 
4,8. 

O maior sismo diretamente ligado à área 
definida pelo raio de 80 km é o de Itajubá 
(31/07/1861, mb = 4,3), interferindo no sítio 
com uma intensidade IV MM (4,1 segundo a 
WGC, 1979). 

As maiores magnitudes observadas nos 
eventos sísmicos foram 5,1 (Pinhal, 27/01/ 
1922) e 4,9 (Oceano Atlântico, 24/10/1972), 
respectivamente com epicentros prováveis a 
±260 km e a ± 430 km do sítio. 

CORRELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE 
SÍSMICA E ESTRUTURA GEOLÓGICA 

A correlação que seria de se desejar envol
veria epicentros, falhas e dados comprobatórios 
da associação da atividade sísmica à desconti-
nuidade. Contudo, a definição de epicentros e 
os conhecimentos sobre as falhas não são de 
precisão suficiente, e faltam observações sobre 
a relação sismo-falha.' Esse panorama é geral 
para as regiões afastadas das bordas das placas 
litosféricas, isto é, em ambiência intraplaca, 
contrastando com as regiões marginais, onde 
se tem. estruturas melhor conhecidas é sismi-
cidade mais ativa. 

Essas limitações levam a se procurar cor
relações mais gerais, para definição de áreas de 
instabilidade tectônica, como tem sido estimu
lado neste tipo de estudo (USNRC, 1979). 

As áreas de concentração de epicentros 
correspondem a zonas de instabilidade tectôni
ca e potencialmente envolvem maior risco 
sísmico. Embora outros critérios possam ser 
utilizados na definição de tais zonas (medidas 
de tensões, dados gravimétricos, de fluxo 
térmico, etc), ainda não se tem estudos nesse 
sentido para a região em pauta. 

Essas zonas de instabilidade tectônica e 
sismogênicas têm sido consideradas como pro-
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víncias sismo-tectônicas. Assim é que BRAN-
NER (1912) se referiu à província sísmica do 
sudeste brasileiro. Essa província se estende
ria entre o Rio de Janeiro e o Paraná, avan
çando até a região de Bom Sucesso (MG). 
HABERLEHNER (1978) considerou os sismos 
da região em termos de duas províncias sismo-
tectônicas, a de Bom Sucesso/Cajuru e a da 
zona de transcorrência de São Paulo, procuran
do ajustar conceitos geotectônicos da época ao 
mapa de sísmícídade. Nos estudos da WGC 
(1979) foram mencionadas as províncias de 
São Pauio, Bom Sucesso-Campos e Parana-
panema-Santa Cruz. Essa diversidade de siste-
matização já é uma indicação de que tais pro
víncias não são entidades claramente definíveis. 

Efetivamente, a Folha 4 mostra que a ati
vidade sísmica não é generalizada, mas diz res
peito a áreas restritas separadas por extensos 
trechos inativos. Tais áreas isoladas ou em 
conjunto não configuram uma ou mais provín
cias sismo-tectônicas e, quando confrontadas 
com a Figura 34, permitem inferir que não 
existe correlação de sismicidade com as provín
cias tectônicas definidas; apenas se constata 
que a atividade sísmica tem sido mais expres
siva nas províncias Mantiqueira e Tocantins e 
na borda da província São Francisco. Nesse 
contexto é preferível considerar estas áreas 
como zonas sismogênicas, como são indicadas 
na Folha 4. 

Ao se confrontar as zonas sismogênicas 
com as feições geomorfológicas (Folha 3), 
evidencia-se a relação com as áreas de maior 
movimentação tectônica terciária, refletida 
no relevo mais saliente. Essa correlação poderá 
ser precisada com o aumento de informações 
sobre a sismicidade da região, em particular 
com a mais exata localização e maior número 
de epicentros, de modo a se estabelecer a 
melhor demarcação das várias zonas, por ora de 
caráter preliminar. 

A Zona Sismogênica de Bom Sucesso loca
liza-se na borda da Província São Francisco e 
coincide com as áreas altas do setor norte da 
região enfocada, mais e menos entalhadas pelo 
rio Grande e tributários. É possível que existam 
acomodações tectônicas nessa zona, que se 
acha em parte marcada pela faixa de cisalha-
mento de Campo do Meio e separa regiões com 
estruturas distintas, mas faltam detalhes para 
que se possa tecer maiores considerações sobre 
movimentações tectônicas modernas. São des
conhecidas influências tectônicas diretas na 
gênese do relevo dessa zona sismogênica. 

A Zona Sismogênica de Pinhal coincide 
com a.área do soerguimento de Moji-Guaçu, 
cuja atividade intermitente se deu no Jurássico 
Superior-Paleoceno. Essa área foi sítio de deslo

camentos ascensionais acentuados no Terciário, 
dos quais resultaram os planaltos de Poços de 
Caldas e de Senador Amaral, onde a superfície 
Japi foi soerguida até cerca de 1 800 m de 
altitude, e se acha em vias de entalhamento 
pelos rios Pardo, Moji-Guaçu, Tietê, Sapucaí 
e seus tributários. 

Além das falhas das zonas de cisalhamento 
de Campo do Meio e de Ouro Fino, algumas de 
menor porte e de caráter normal são assinaladas 
nessa zona sismogênica, mas não se tem deta
lhes suficientes para se estabelecer correlações 
mais precisas. 

A Zona Sismogênica de Caxambu é recor
tada de falhas, com numerosas fontes hidromi-
nerais (Circuito das Águas) e de relevo aciden
tado. Nela, os indícios da superfície Japi já 
foram destru idos pela erosão e não se sabe de 
evidências de atividades tectônicas modernas. 

Na região costeira e na área submersa ad
jacente se localiza a zona de transição da área 
continental, alçada no Mesozóico-Cenozóico, 
para a profunda Bacia de Santos, naquela 
ocasião em processo de subsidência. Como 
dito anteriormente, parece que "se pode admi
tir o embasamento da Plataforma Continental 
como tendo a mesma natureza e evolução geo
lógica da província Mantiqueira. 

A província Mantiqueira é a que mais cla
ramente reflete em seu relevo, estrutura e his
tória geológica, a movimentação tectônica 
mesozóica-cenozóica. Os grandes desníveis re
presentados pelas serras da Mantiqueira, da 
Bocaina, do Mar e dos Órgãos, e as diversas 
depressões tafrogênicas presentes nessa pro
víncia slo relacionadas a falhamentos e/ou 
fortes flexuras ativas no Terciário. É nessa 
região que os sismos têm sido mais freqüente
mente assinalados. Alguns deles manifesta
ram-se na Plataforma Continental, onde tam
bém grandes falhas têm sido identificadas. As 
feições maiores do relevo já podem ser rela
cionadas com-relativa segurança, às falhas que 
recortam a região, como as da faixa de cisalha
mento São Paulo, mas não é possível ainda se 
estabelecer correlações seguras entre sismos e 
descontinuidades, em virtude da imprecisão de 
locação dos epicentros (Folha 4 e Figura 51) e 
a quantidade de possíveis planos de movimen
tação. Os sismos de Além Paraíba (Figura 37), 
Vassouras (Figura 39) e Cunha (Figura 45) são 
localizados em áreas que se situam na/ou pró
ximo à falha de Cubatão (nome. que inclui as 
falhas de Itapeúna, Cubatão, parte de Taxaqua-
ra e Além Paraíba) e, com base nessa coinci
dência, aventou-se a possibilidade de atividade 
dessa falha (HASUI & POIMÇANO, 1978), mas 
evidentemente não é essa a única explicação 
possível. 
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Três zonas sismogênicas se identificam 
nessas províncias teotônicas: as de Cunha, 
Cabo Frio e Campos. As duas últimas incluem 
epicentros locados na Plataforma Continental. 

A Zona Sismogênlca de Cunha é a que 
apresenta maior número de epicentros, É tam
bém a que, por seu relevo, denota ter sofrido 
maior movimentação tectônica durante o Ter-
ciário. Naquela ocasião, nela se abateu o 
"graben" do Médio Vale do Paraíba e se alça
ram os dois blocos adjacentes até cerca de 
2000 m de altitude, os da Serra da Mantiqueira 
e da Bocaina. 

A incidência de sismos nas províncias 

Mantiqueira e Plataforma Continental adjacen
te decorre diretamente de sua posição geográ
fica durante os fenômenos que desnivelaram a 
área continental emersa e a Bacia de Santos. 
Esses processos moldaram-se em estruturas pré-
cambrianas a cambro-ordovicianas, que em 
parte foram reativadas, favorecendo os deloca-
mentos verticais e orientando as linhas mestras 
dos relevos tectônicos. Desse modo, parece que 
também as zonas sismogênicas situadas nessa 
província e sua extensão à Plataforma Conti
nental refletem uma herança da história Meso-
sóica-Cenozóica, antes que das peculiaridades 
da Província Mantiqueira, definida por sua his
tória pré-siluriana. 





CONSIDERAÇÕES FINAIS 
* 

EVOLUÇÃO GEOLÓGICO-TECTONICA TERREMOTO POTENCIAL MÁXIMO 

A informação geológica apresentada em 
termos de constituição e estruturação permite 
delinear a tectônica e a evolução regionais. 
O quadro geral diz respeito a uma longa histó
ria desenrolada em três etapas distintas, desde 
o Arqueano. Nos tempos pré-silurianos desen
volveram-se os terrenos arqueanos que, ao fim 
do Evento Jequié, se achavam estruturados em 
extensos blocos essencialmente granitico-gnáis-
sicos, separados por zonas de intenso desloca
mento, marcadas pelas exposições de terrenos 
granulíticos. Estas zonas e grandes extensões 
desses blocos durante o Proterozóico foram 
sítios de retrabalhamentos de supracrustais 
mais e menos termotectonizadas. No Cambria-
no-Ordoviciano deu-se a consolidação da 
Plataforma Sul-Americana. 

Entre o Siluriano e o Jurássico, a região 
experimentou condições de estabilidade, mani
festada através dos altos e baixos espirogênicos, 
aos quais se relacionam a evolução da Bacia 
do Paraná. 

A partir do Jurássico, o magmatismo bási
co e o alcalino, a geomorfogenese, os depósitos 
sedimentares, os altos e bacias densenvolvidas 
configuram os processos litogênicos e tectôni-
cos englobados no processo conhecido por 
Reativação Wealdeniana e vinculado à abertura 
do Atlântico. A reativação é admitida como se 
estendendo até o Pleistoceno, não se reconhe
cendo feições estruturais tectogênicas vincu la
veis a atividade no Holoceno. O quadro geo-
morfológico definido consiste de algumas 
áreas de relevo alto e acidentado em vias de 
dissecação, que são separadas por outras mais 
ou menos entalhadas. 

A^sismicidade na região enfocada confi
gura zonas sismogênicas esparsas que mostram 
correlação com áreas de soerguimento no Me-
zosóico-Cenozóico e de relevo mais acentuado. 

Dentre os sismos de intensidade VI MM 
registrados, o sismo de Pinhal (27/01/1922) foi 
escolhido nos termos do "Regulatory Guide 
1.70" (Revision 3, 1978), para representar a 
ocorrência da maior intensidade relacionada 
ao domínio da província estrutural (Mantiquei
ra), na qual se localiza o sítio da praia de Itaor-
na. Esse sismo tem um erro epicentral entre 
30 e 50 km, distância do epicentro provável 
ao sítio, da ordem de 260 km e magnitude 
mb = 5,1. 

SSE (TERREMOTO DE 
DESLIGAMENTO SEGURO) 

"O Safe Shutdown Earthquake é o terremoto 
baseado na avaliação do terremoto potencial máximo 
considerando as características regionais e locais da 
geologia e sismologia, além dos materiais de subsuper-
fície locais. É o terremoto que produzirá o máximo 
movimento vibratório no terreno para o qual determi
nadas estruturas, sistemas e componentes são proje
tados para permanecerem funcionais. Tais estruturas, 
sistemas e componentes são os necessários para garan
tir seguramente: a) a integridade dos sistemas pres-
surizados de resfriamento do reator; b) a capacidade 
de desligamento do reator e manutenção segura dessa 
condição e c) a capacidade de evitar ou reduzir as 
conseqüências de acidentes que poderiam resultar em 
liberações externas comparáveis às existentes nas nor
mas especificas". (RIZZO, 1979). 

KANN (1981) realizou um estudo de 
síntese sobre os aspectos mais relevantes nos 
cálculos de parâmetros sísmicos de projeto para 
usinas nucleares, discutindo preocupações da 
adoção de SSE e OBE em vários projetos 
nucleares. A tendência refletida é a de se adotar 
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valores elevados para evitar demora nos proces
sos de licenciamento, mostrando de certo 
modo uma posição mais conservadora de 
projeto. 

Esta tendência também foi mostrada nos 
estudos desenvolvidos pela WGC (1979), nas 
correlações entre intensidade (Escala Mercalli 
Modificada) e acelerações (cm/s2). Conside
rando as correlações propostas porTRIFUNAC 
& BRADY (apud WGC, 1979) estabelecidas 
para locais de usinas nucleares, com rochas 
alteradas e sedimentos inconsolidados, o 
caráter conservativo para locais de rochas 
pouco alteradas torna-se ainda mais acentuado. 

As acelerações máximas horizontais po
dem ser assumidas como 0.1 g, com base em 
fundação rochosa, o que situa dentro dessa 
condição sismos com intensidades entre VI e 
VII MM. 

OBE (TERREMOTO BÁSICO 
DE OPERAÇÃO) 

"O Operation Basis Earthquake é aquele terremo
to que, considerando as características regionais e 
locais da geologia e sismologia e dos materiais de 
subsuperfície local poderia, de maneira razoável, ser 
esperado para afetar o local da usina durante a vida da 
mesma. Ê o terremoto que produzirá o movimento 
vibratório do solo para o qual os elementos da usina 
nuclear, necessários para a operação contínua e sem 
risco indevido à saúde e segurança do público, são 
projetadas para permanecerem funcionais. O OBE é 
menor do que o SSE e a usina deve permanecer em 
operação durante sua ocorrência". (RIZZO, 1979). 

Usualmente, o OBE é adotado como 
sendo 1/2 SSE. Do ponto de vista geológico e 
sismológico, a probabilidade de ocorrência do 
OBE é efetuada sobre a vida útil da usina, ou 
seja, 40 anos. Do ponto de vista de engenharia, 
esse terremoto que se espera ocorrer durante a 

vida da obra, implica em que uma estrutura 
deve ser projetada para absorvê-lo. Em termos 
de estruturas envolvendo substancial investi
mento de capital, o OBE é um evento que deve 
ocorrer de 300 a 500 anos. 

Analisando grande parte do território dos 
Estados Unidos, os níveis de acelerações 
baseados em OBE = 1/2 SSE não correspondem 
a um evento esperado durante um período de 
40 anos, porém a um evento tendo um período 
de recorrência muito maior, da ordem de 300 a 
1 000 anos para a maioria dos projetos. 

Decorrente do valor de SSE assumido 
(0.1 g) e procedendo-se como usualmente se faz 
para o cálculo de OBE (OBE = 1/2 SSE), a 
aceleração correspondente ao terremoto básico 
de operação é 0.05 g. 

A fixação de valores mais baixos para o 
OBE, compatibilizando sua definição aos 
valores calculados e condizentes com a vida útil 
operacional da usina nuclear (40 anos), depen
de de outras discussões sobre estabilidade 
regional e local (geologia, tectônica, geo-
morfologia, sismologia). 

"Existe uma tendência recente nos Estados 
Unidos para adotar, o OBE com base no período de 
recorrência (100 anos até cerca de 300 anos do período 
de recorrência) e, conseqüentemente, o OBE tende a 
ser decrescido para cerca de 1/3 do valor do SSE". 
(RIZZO, 1979). 

Para as condições brasileiras, as discussões 
sobre os parâmetros SSE e OBE são muito 
difíceis de serem feitas porque até poucos anos 
atrás, a especulação em torno da sismicidade 
natural foi muito grande, tendo o caráter 
sismicidade desprezível cedido lugar a uma 
constatação mais preocupante e, em se consi
derando o caráter difuso e a freqüência mais 
baxia de ocorrência dos fenômenos sísmicos, as 
dificuldades de análise são muito grandes e a 
predição impossível. 
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ANEXO B 
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Palmira (1924) 
Piranga (1930) 
Ponte Nova (1928) 
Pouso Alegre (1933) 
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Pouso Alto (1923) 
Remédios (1926) 
Rio Preto (1899) 
Santa Rita do Sapucahy (1933) 
SloThiago (1929) 
Soledade (1923) 
Ubá (1927) 

FOLHAS EMITIDAS PELO CNG EM ESCALA 
1:500 000 

Riode Janeiro-NE, SF-23-NE (1958) 
Rio de Janeiro-NO, SF-23-NO (1951) 
Rio de Janeiro-SE, SF-23-SE (1958) 
Rio de Janeiro-SO, SF-23-SO (1959) 

FOLHAS EMITIDAS PELO IBGE EM ESCALA 
1:1 000 000 

Iguape, SG-23 (1971) 
Rio de Janeiro, SF-23 (1972) 
Vitória, SF-24 (1972) 



ANEXO C 
Lista e Descrição dos Fenômenos 

Sísmicos entre 20° - 26°S e41°- 48°W 

NÚMERO 01: —/— /1824 

Localidade: Caxambu (MG). 
Oafs: dia e mês desconhecidos. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 22°S/45°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: VI MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 126,5 km. 
Estudos efetuados por: BRANNER (1912),FUB (1979) 

eWGC(1979). 
Área afetada: Caxambu a Picuí e zonas de planaltos. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: pequenos danos em construções. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 3,9 (em torno de IV MM). 

NÚMERO 02:15/07/1839 
Localidade: Campanha (MG). 
Data: 15 de julho de 1839. 
Horário: 23 h. 
Coordenadas do epicentro: 21.8°S/45.4°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: V MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 166,8 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: Campanha e localidades vizinhas do su

doeste mineiro. 
Tempo de duração: alguns segundos. 
Efeitos: sem ocorrência de danos materiais; sentiu-se 

apenas a terra tremer; pequeno pânico entre as pes
soas. 

Re/ações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: 2,5 (em torno de III MM). 

NÚMERO 03: 31/07/1861 
Localidade: Itajubá (MG). 

Data: 31 de julho de 1861. 
Horário: 04 h. 
Coordenadas do epicentro: 22.6°S/45.2CW. 
Erro de locação: 50 km. 
Intensidade no epicentro: VMM. 
Magnitude: mb = 4,3. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 120,0 km. 
Estudos efetuados por: BRANNER (1912), FUB 

(1979), WGC (1979) e ASSUMPÇÃO etalii (1980). 

Área afetada: Itajubá, Pouso Alto e outras localidades 
do sul de Minas Gerais; algumas do norte de São 
Paulo e sul do Rio de Janeiro (Itaguaí, prolongan-
do-se o tremor para Mangaratiba, Ilha Grande, Mam-
bucaba, Parati e outras em toda costa); 52000 km2 . 

Tempo de duração: cerca de 1 minuto. 
Efeitos: deslocamento de móveis; alguns objetos caí

ram das mesas, algumas telhas caíram dos telhados; 
tremores de terreno em todo o litoral abaixo da 
cidade do Rio de Janeiro; pessoas foram acordadas 
bruscamente em Itajubá e Pouso Alto (MG). 

Relações com estruturas geológicas: aventada hipótese 
em 1886 sobre atividade vulcânica na serra do Pa
pagaio. 

Intensidade no sitio: 4,1 (em torno de IV MM). 

NÚMERO 04: 08/04/1863 

Localidade: Campanha (MG). 
Data: 08 de abril de 1863. 
Horário: 23 h 45 min. 
Coordenadas do epicentro: 21.9°S/45.3°W. 
Erro de locação: 30 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: mb = 3,4. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 151,8 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979), WGC (1979) e 

ASSUMPÇÃO etalii (1980). 
Área afetada: Campanha, Águas Virtuosas, Lambari, 

Rio Verde (sudoeste de Minas Gerais) e Vale do Rio 
Grande, próximo à serra da Mantiqueira; 1 500 km2. 

Tempo de duração: cerca de 10 segundos. 
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Efeitos: louças balançaram nas prateleiras. 
Relações com estruturas geológicas: sem referências. 
Intensidade no sitio: 1,6 (em tomo de II MM). 

NÚMERO 05: —/07/1866 

Localidade: Rio de Janeiro (RJ). 
Data: dia desconhecido, mês de julho de 1866. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 22.94°S/43.2l°W. 
Erro de locação: 50 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 127,0 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: Rio de Janeiro. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não registrados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 1,9 (em torno de II MM). 

NÚMERO 06: —/07/1867 

Localidade: Jaguara (MG). 
Data: dia desconhecido, mês de julho de 1867. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 20.00°S/47.41 °W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 453,0 km.-
Estudos efetuados por: FUB (1979). 
Área afetada: vizinhanças de Jaguara. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não registrados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: não calculada. 

NÚMERO 07: 30/10/1874 

Localidade: Sorocaba (SP). 
Data: 30 de outubro de 1874. 
Horário: 09 h 30 min. 
Coordenadas do epicentro: 23.5°S/47.5°W. 
Erro de locação: 10 km. 
Intensidade no epicentro: VMM. 
Magnitude: m^ = 3,5. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 302,5 km. 
Estudos efetuados por: ASSUMPÇÃO et alii (1980). 
Área afetada: vizinhanças de Sorocaba: 1 700 km2. 
Tempo de duração: 30 segundos. 
Efeitos: quadros e espelhos balançaram nas paredes, 

objetos caíram das prateleiras. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: não calculada. 

NÚMERO 08:09/06/1876 

Localidade: Cristina (MG). 
Data: 09 de junho de 1876. 
Horário: 07 h 30 min. 
Coordenadas do epicentro: 22.24°S/45.23°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 126,5 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças de Cristina (MG). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não registrados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: não calculada. 

NÚMERO 09: 09/06/1876 e 09/12/1876 

Localidade: Ouro Preto (MG). 
Data: 09 de junho e 09 de dezembro de 1876. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 20.40°S/43.460W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: IV e V MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 310,0 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças de Ouro Preto (MG). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não registrados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
intensidade no sítio: 0,6 (em torno de I MM). 

NÚMERO 10: 21/10/1882 

Localidade: Poços de Caldas (MG). 
Data: 21 de outubro de 1882. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 21.8°S/46.6 W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: IV l»,iM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 258,8 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças de Poços de Caldas (MG). 
Tempo de duração: 3 abalos em poucos segundos. 
Efeitos: casas tremeram sob efeitos de 3 abalos seme

lhantes a trovões; móveis e louças se deslocaram 
de lugar. 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: 0,9 (em torno de I MM). 

NÚMERO 11:21/02/1883 

Localidade: Além Paraíba (MG). 
Data:2\ de fevereiro de 1883. 
Horário: desconhecido. 
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Coordenadas do epicentro: 21.8°S/42.7°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 224,9 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças de Além Paraíba (MG-RJ). 
Tempo de duração: tremores muito breves. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: 1,1 (em torno de I MM). 

NÚMERO 12:09/05/1886 

Localidade: São Pedro e São Paulo (RJ). 
Data: 09 de maio de 1886. 
Horário: 15 h 15 min. 
Coordenadas do epicentro: 22.66°S/43.69°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: V MM. 
Magnitude: m^ = 4,0. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 82,5 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979), WGC (1979) e 

ASSUMPÇÃOetalii (1980). 
Área afetada: Aliança, Vír.souras, Palmeiras, São Pedro 

e São Paulo, Sepetiba, Guaratiba, Angra dos Reis e 
Mambucada (RJ) e áreas vizinhas de Minas Gerais 
e São Paulo; 23 000 km2 sendo que 4 700 km2 com 
intensidade de IV MM. 

Tempo de duração: alguns segundos até 1 (um) minuto. 
Efeitos: barulho de um trem ou trovão acompanhado 

de suaves oscilações do terreno que variou em 
tempo de alguns segundos até 1 (um) minuto; portas 
de casas se abriram, pânico nas pessoas (Aliança); 
pequenas rachaduras em paredes, louças e garrafas 
balançaram nas prateleiras (Vassouras); paredes trin
caram, móveis se movimentaram em algumas casas, 
pessoas em pânico (Palmeiras); estrondo seguido por 
odor de sulfa (Estação de Paraíba do Sul); telhados 
estalaram, telhas deslocaram-se, cruz de cimento da 
capela rompeu-se pela base e deslocou-se (São Pedro 
e São Paulo); garrafas e outros objetos caíram 
das prateleiras (Sepetiba); tiincas em paredes de casas 
e quedas de blocos de rocha das serras de Camorim e 
Guaratiba (Guaratiba); túneis da ferrovia não 
sofreram danos. 

Relações com estruturas geológicas: área afetada tem 
eixo maior da elipse orientado de N60E, aproxima
damente paralela às direções das estruturas geológi
cas no Estado do Rio de Janeiro. 

Intensidade no sitio: 4,1 (em torno de IV MM). 

NÚMERO 13: —/— /1889 

Localidade: Rio de Janeiro (RJ). 
Data: dia e mês desconhecidos. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 22.94°S/43.21 °W. 
Erro de locação: 40 km. 
Intensidade no epicentro: II MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 

Distância do epicentro ao sítio: 127,0 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças do Rio de Janeiro (RJ). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: em torno de I MM. 

NÚMERO 14: 04/04/1901, 05/04/1901, —/05/1901, 
01/07/1901 e—/08/1901 

Localidade: Bom Sucesso (MG). 
Data: tremores desde meados de 1800; maior atividade 

iniciou-se em 1901 com tremores de 04 a 05 de abril, 
maio, 01 de julho e agosto. 

Horário: 13 h ou 05 h ou 23 h. 
Coordenadas do ep/cerjfro;21.1°S/44.8°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 216,1 km. 
Estudos efetuados por: BRANNER (1912), FUB 

(1979), WGC (1979) e ASSUMPÇÃO et alii (1980). 
Área afetada: vizinhanças de Bom Sucesso (MG). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: movimento de louças nas prateleiras, ruído 

semelhante a estrondo; abalo forte de julho acom
panhado por tremores até meados de agosto. 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
intensidade no sítio: 1,2 (entre I e II MM). 

NÚMERO 15: 04/09/1901 e —/10/1901 

Localidade: Bom Sucesso (MG). 
Data: 04 de setembro e outubro de 1901. 
Horário: 18 h. 
Coordenadas do epicentro: 21.1°S/44.8CW. 
Erro de locação: não definido. 
Intensidade no epicentro: VMM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 216,1 km. 
Estudos efetuados por: BRANNER (1912), WGC 

(1979) e ASSUMPÇÃO et alii (1980). 
Área afetada: vizinhanças de Bom Sucesso (MG). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: sem danos nas construções após os 4 (quatro) 

abalos registrados; ruído semelhante a trovões dis
tantes foram sentidos entre setembro e outubro; 
pessoas deixaram as casas no tremor de 04 de setem
bro. 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: 2,2 (entre II e III MM). 

NÚMERO 16: 24/11/1906 

Localidade: Guaranésia (MG). 
Data: 24 de novembro de 1906. 
Horário: 19 h. 
Coordenadas do epicentro: 21.3°S/46.8°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
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Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 307,9 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979), WGC (1979). 
Área afetada: Guaranésia e outros locais do sudoeste de 

Minas Gerais nas vizinhanças com São Paulo. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: tremor fraco acompanhado por um estrondo 

semenhante ao de trovão. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: 0,6 (em torno de I MM). 

NÚMERO 17:04/12/1906 

Localidade: Carandáí (MG). 
Data: 04 de dezembro de 1906. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 21.0°S/43.8°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: 111 MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 234,0 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: Carandá í e vizinhanças no sul de Minas 

Gerais. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: tremor fraco. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: nula. 

NÚMERO 18: 05/05/1917 

Localidade: Campos (RJ). 
Data: 05 de maio de 1917. 
Horário: 04 h 50 min. 
Coordenadas do epicentro: 21.6°S/41.5°W. 
Erro de locação: 50 km. 
Intensidade no epicentro: 
Magnitude: m\, = 4,3. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 345,0 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e ASSUMPÇÃO et 

alii (1980). 
Área afetada: Campos e regiões circunvizinhas de Minas 

Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro;70000 km2. 
Tempo de duração: um ligeiro tremor. 
Efeitos: paredes e vidraças foram abaladas, casas des

telhadas; quebraram-se jarras e alguns objetos que 
estavam em prateleiras e armários; pessoas acorda
ram sobressaltadas e saíram às ruas. 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: não calculada. 

NÚMERO 19: 05/06/1919 e 28/11/1919 

Localidade: Bom Sucesso (MG). 
Data:05 dejunhoe 28 de novembro de 1919. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 21.1 °S/44.8°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: V MM. 
Magnitude: não calculada. 

Profundidade estimada: 20 km. 
Distância do epicentro ao sítio: 216,1 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças de Bom Sucesso (MG). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: 1,2 (entre I e II MM). 

NÚMERO 20:31/01/1920 

Localidade: Bom Sucesso (MG). 
Data: 31 de janeiro de 1920. 
Horário: 08 h 10 min. 
Coordenadas do epicentro: 21.1°S/44.8°W. 
Erro de locação: 10 km. 
Intensidade no epicentro: V-VI MM. 
Magnitude: mb = 3,8. 
Profundidade estimada: não determinada; sismo super

ficial. 
Distância do epicentro ao sítio: 216,1 km. 
Estudos efetuados por: BRANNER (1920), MALAMPHY 

&ODDONE(1937), WGC (1979) e ASSUMPÇÃO 
et alii (1980). 

Área afetada: vizinhanças de Bom Sucesso com raio de 
30 a 55 km;9 500 km2. 

Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: trincas em paredes de algumas casas; pânico em 

todas as pessoas; muitas pessoas abandonaram a 
cidade por alguns dias. 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: 2,2 (entre II e III MM). 

NÚMERO 21:11/03/1920 

Localidade: Bom Sucesso (MG). 
Data: 11 de março de 1920. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 21.1 °S/44.8°W. 
Erro de locação: não definido. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada, sismo super

ficial. 
Distância do epicentro ao sítio: 216,1 km ou 222,5 km. 
Estudos efetuados por: BRANNER (1920) e WGC 

(1979). 
Área afetada: Bom Sucesso e vizinhanças. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: casas foram sacudidas, objetos balançaram nas 

prateleiras; abalo semelhante a um barulho surdo 
como o impacto de um grande martelo no chão 
seguido de um estrondo semelhante ao de um 
canhão à distância de poucos quilômetros; movi
mento estimado foi vertical, pois um horizontal de 
mesma intensidade derrubaria paredes não muito 
firmes. 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
. Intensidade no sítio: 1,2 (entre I e II MM). 

NÚMERO 22: 27/01/1922 ~ 

Localidade: Pinhal (SP). 
Dará: 27 de janeiro de 1922. 
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Horário: 03 h 50 min 40 seg. 
Coordenadas do epicentro: 22.17°S/47.04°W. 
Erro de locação: 50 km. 
Intensidade no epicentro: VI MM. 
Magnitude: m^ — 5,1 ± 0,3. 
Profundidade estimada: 20 km. 
Distância do epicentro ao sítio: 248,2 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979), WGC (1979), 

ASSUMPÇÃO et alii (1979) e ASSUMPÇÃO et alii 
(1980). 

Área afetada: São João da Boa Vista, Pinhal, São 
Carlos, Rio Claro, Campinas, Amparo, Itapetinin-
ga, Araras, Itapira e São Paulo; região do sul-sudes-
te de Minas Gerais e oeste do Rio de Janeiro; 
250000 km2, 70000 km2 com intensidade > 
IV MM. 

Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: trincas em paredes de casas, queda de objetos 

de prateleiras e paredes em diversas cidades do 
Estado de São Paulo; ligeiro tremor sentido em 
Moji-Mirim e São Paulo às 24h.do dia 26/01/1922 
com intensidade II ou III MM ("foreshock"). 

Re/ações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 3,0 (III MM). 

NÚMERO 23: 21/10/1935 

Localidade: Bom Sucesso (MG). 
Data:2\ de outubro de 1935. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 21.1°S/44.8°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: VMM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: 20 km ou foco raso. 
Distância do epicentro ao sítio: 216,1 km. 
Estudos efetuados por FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: Bom Sucesso e área.de 30-40 km ao redor. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: trincas em paredes de casas. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio:2,2 (entre II e III MM). 

NÚMERO 24:18/07/1946 

Localidade: Cananéia (SP). 
Data: 18 de julho de 1946. 
Horário: 04 h 15 min. 
Coordenadas do epicentro: 25.1 °S/47.7°W. 
Erro de locação: 30 km. 
Intensidade no epicentro: 
Magnitude: nrib = 4,4. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 400 km. 
Estudos efetuados por: ASSUMPÇÃO et alii (1980). 
Área afetada: tremor sentido no litoral sul de São Paulo; 

60000 km2 sendo 25000 km2 com intensidade de 
IV MM. 

Tempo de duração: não reportado. ; . '' 
Efeitos: avarias na torre da caixa d'agua; população de 

Cananéia despertou alarmada com forte tremor; 
garrafas caíram das prateleiras. 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: não calculada. 

NÚMERO 25: —/—/1961 

Localidade: São Lourenço (MG). 
Data: dia e mês desconhecidos. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 22.1 °S/45.0°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: 20 km. 
Distância do epicentro ao sítio: 118,7 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças de São Lourenço e Caxambu 

(MG). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: tremor muito fraco. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: 1,1 (em torno de I MM). 

NÚMERO 26:16/01/1962 

Localidade: Rio de Janeiro (RJ). 
Data: 16 de janeiro de 1962. 
Horário: 23 h 27 min 44 seg. 
Coordenadas do epicentro: 22.93°S/43.23°W. 
Erro de locação: 3 km. 
Intensidade no epicentro: VMM. 
Magnitude: rcib = 3,2. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 183,7 km. 
Estudos efetuados por: SADOWSKI et alii (1978), 

HABERLEHNER (1978), FUB (1979), WGC (1979) 
e ASSUMPÇÃO et alii (1980). 

Área afetada: áreas dos Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo; restrito ao Rio de Janeiro; 250 km2. 

Tempo de duração: em torno de 10 segundos. 
Efeitos: pessoas apenas sentiram fraca vibração; à época 

do tremor ocorreram fortes e incessantes chuvas 
entre 15 e 17/01/1962 na serra do Mar; vidraças des
truídas e copos caíram das mesas, azulejos despren
deram-se das paredes (Rio de Janeiro). 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
intensidade no sítio: 4,7 (entre IV e V MM). 

NÚMERO 27: —/— /1963 

Localidade: Furnas (MG). 
Data: dia e mês desconhecidos. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 20.65°S/46.32°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: III MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 290,0 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979). 
Área afetada: vizinhanças de Furnas. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não registrados. 
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Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: não calculada. 

NÚMERO 28:21/03/1964 

Localidade: Pontevila (MG). 
Data: 21 de março de 1964. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 20.53°S/45.50CW. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: III MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 296,8 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças de Pontevila (MG). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: em torno de I MM. 

NÚMERO 29:22/03/1967 

Localidade: Cunha (SP). 
Data: 22 de março de 1967. 
Horário: 21 h 12 min 15seg. 
Coordenadas do epicentro: 23.3°S/45.0°W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: V MM. 
Magnitude: m^ = 4,1. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 47,5 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979), WGC (1979) e 

ASSUMPÇÃO etalii (1980). 
Área afetada: serra do Mar, desde São Sebastião até o 

Rio de Janeiro e algumas cidades do vale do Paraí
ba; intensidades maiores entre São Luís de Paraitin-
ga e Angra dos Reis; antes do tremor ocorreram 
fortes e incessantes chuvas e grandes escorregamen-
tos na serra das Araras (22 e 23/01/1967) e do 
Mar (17, 18 e 19/03/1967); 30000 km2 sendo 
12000 km2 com intensidade IV MM. 

Tempo de duração: cerca de 80 segundos ou 2 a 3 se
gundos. 

Efeitos: trincas em construções, alguns vidros de janelas 
quebrados, interrupção de energia elétrica por 
alguns segundos, pratos de balanças oscilaram 
muito, pânico nas pessoas que saíram às ruas (São 
Luís de Paraitinga); pequenas trincas nas paredes de 
3 casas, garrafas caíram de prateleiras (Angra dos 
Reis); prédios vibraram, quadros se deslocaram nas 
paredes, 3 gaiolas penduradas em paredes caíram no 
chão, telhas de zinco se deslocaram, copos e pratos 
quebraram-se, pânico nas pessoas que correram para 
as ruas (Cunha). 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 5,7 (VI MM). 

NÚMERO 30: 05/08/1967 

Localidade:São Gonçalo (RJ). 
Data: 05 de agosto de 1967. 
Horário: 06 h 55 min 20 seg. 
Coordenadas do epicentro: 22.85°S/43.10°W. 

Erro de locação: 10 km. 
Intensidade no epicentro: VI MM. 
Magnitude: mb = 3,3. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 139,3 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979), WGC (1979) e 

ASSUMPÇÃO etalii (1980). 
Área afetada: cidades junto à baía de Guanabara e Pe-

trópolis;2 700km2. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: trincas nos rebocos de várias casas, telhas des

locaram-se, vidros de janelas quebraram-se, utensí
lios caíram dos fogões, 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 3,8 (IV MM). 

NÚMERO 31:12/04/1968 

Localidade: Moji-Mirim (SP). 
£>3te.'12deabrilde 1968. 
Horário: 08 h 51 min. 
Coordenadas do epicentro: 22.5°S/47.0°W. 
Erro de locação: 70 km ou mais de 100 km. 
Intensidade no epicentro: não calculada. 
Magnitude: mb = 4,3. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 267,3 km. 
Estudos efetuados por: SADOWSKI etalii (1978), FUB 

(1979), WGC (1979), ASSUMPÇÃO et alii (1980), 
registro pelo ISC-Nova Zelândia. 

Área afetada: Moji-Mirim. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: 3,1 (em torno de III MM). 

NÚMERO 32: —/— /1969 

Localidade: Paraibuna (SP). 
Data: dia e mês desconhecidos. 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 23.40°S/45.76°W. 
Erro de locação: 30 km. 
Intensidade no epicentro: VI MM. 
Magnitude: menor que 4,0. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 140,0 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: área próxima a Paraibuna num raio de 

25 km. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 3,1 (em torno de 111 MM). 

NÚMERO 33: 07/01/1970 

Localidade: Oceano Atlântico (RJ). 
Data: 07 de janeiro de1970. 
Horário: 05 h 29 min. 
Coordenadas do epicentro: 23.10°S/42.30°W. 
Erro de locação: 70 km ou mais de 100 km. 
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Intensidade no epicentro: 
Magnitude: M L = 4,3. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 219,7 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979), WGC (1979), 

ASSUMPÇÃO et alii (1980), registro pelo ISC-Nova 
Zelândia. 

Área afetada: sem registro. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 3,3 (entre III e IV MM). 

NÚMERO 34: 23/01/1972 

Localidade: Carmo do Cajuru (MG). 
Data: 23 de janeiro de 1972 (maior dos 180 sismos in

duzidos registrados no período de 20/04/1970 a 
23/02/1972). 

Horário: 00 h 03 min 51 seg. 
Coordenadas do epicentro: 20.30°S/44.77°W. 
Erro de locação: 10 km. 
Intensidade no epicentro: VI MM. 
Magnitude: m^ = 3,4. 
Profundidade estimada: 1 km ou poucos quilômetros. 
Distância do epicentro ao sitio: 303,7 km. 
Estudos efetuados por: BE RR0CAL& BARROS (1972), 

BRITO (1974), SADOWSKI et alii (1978), FUB 
(1979), MENDIGUREN (1979), WGC (1979) e 
ASSUMPÇÃO et alii (1980). 

Áreas afetadas: vizinhanças do reservatório do Carmo 
do Cajuru (MG), em área de 320 km2. 

Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: o tremor foi sentido por muitos habitantes; 

não ocorreram danos materiais. 
Relações com estruturas geológicas: possivelmente os 

sismos estejam ligados à instabilidade tectônica 
regional (BRITO, 1974); sismos associados a falhas 
de empurrão, com planos quase verticais N15E, com 
liberação de tensões tectônicas de compressão de di
reção aproximada N60W (MENDIGUREN, 1979). 

intensidade no sítio: 2,7 (em torno de IV MM). 

NÚMERO 35: 24/10/1972 

Localidade: Oceano Atlântico (RJ). 
Data: 24 de outubro de 1972. 
Horário: 12 h 36 min 36 seg. 
Coordenadas do epicentro: 21.8°S/40.5°W. 
Erro de locação: 10 km. 
Intensidade no epicentro: 
Magnitude: m^ = 4,9. 
Profundidade estimada: 10 km. 
Distância do epicentro ao sítio: 431,1 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979), WGC (1979) e 

ASSUMPÇÃO et alii (1980). 
Área afetada: localidades dos Estados do Espírito 

Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro; sentido em 
Belo Horizonte; 210 000 km2, sendo 100000 km2 

para intensidade IV MM. 
Tempo de duração: cerca de 5 segundos. 
Efeitos: tremor sentido em altos edifícios de Belo Hori

zonte (III MM); latas caíram de prateleiras, objetos 

caíram no chão, talheres movimentaram-se sobre 
mesas, panelas deslocaram-se nos fogões; pessoas em 
pânico saíram às ruas. 

Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 2,1 (em torno de 11 MM). 

NÚMERO 36: 30/03/1975 

Localidade: Oceano Atlântico (RJ). 
Data: 30 de março de 1975. 
Horário: 14 h 06 min 00 seg. 
Coordenadas do epicentro: 23.4°S/42.4°W. 
Erro de locação: 30 km. 
Intensidade no epicentro: 
Magnitude: irib = 3,8. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 158,3 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: sem registro. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 3A (entre III e IV MM). 

NÚMERO 37:15/01/1977 

Localidade: Lavras (MG). 
Data: 15 de janeiro de 1977. 
WoraV/o:09h38min. 
Coordenadas do epicentro: 21.11 °S/45.15°W. 
Erro de locação: 50 km. 
Intensidade no epicentro: não calculada. 
Magnitude: M L = 3,2. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 223,9 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças de Lavras (MG). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sitio: 1,8 (em torno de II MM). 

NÚMERO 38: 01/02/1977 

Localidade: Oceano Atlântico (RJ). 
Data: 01 de fevereiro de 1977. 
Horário: 07 h 16 min. 
Coordenadas do epicentro: 23.69°S/44.15 °W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: 
Magnitude: M L = 3,9. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 80,4 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: sem registro. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: indicação de falha 

ativa no domínio do mar onde nenhum evento havia 
sido registrado (FUB, 1979). 

Intensidade no sítio: 4,1 (em torno de IV MM). 
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NÚMERO 39:19/06/1977 

Localidade: São José do Barreiro (SP). 
Data: 19 de junho de 1977. 
Horário: 03 h 04 min. 
Coordenadas do epicentro: 22.76°S/44.63°W. 
Erro de locação: 30 km ou talvez mais. 
Intensidade no epicentro: não calculada. 
Magnitude: M L — 4,2. 
Profundidade estimada: 60 km (FUB, 1979). 
Distância do epicentro ao sitio: 63,7 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: sem registro. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro; ocor

rência de anomalias de velocidade de ondas na re
gião (FUB, 1979). 

Intensidade no sítio: 4,8 (em torno de V MM). 

NÚMERO 40: —/09/1977 (sismos de maio a dezembro) 

Localidade: Nuporanga (SP). 
Data: meses de maio a dezembro de 1977. 
Horário: variável. 
Coordenadas do epicentro: 20°44'S/47°45'W. 
Erro de locação: 3 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 420,0 km. 
Estudos efetuados por: HIGASHI (1978), ASSUMPÇÃO 

etalii (1979) e FUB (1979). 
Área afetada: proximidades dos poços. 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: pequenos tremores de intensidade e freqüên

cias variáveis entre setembro e outubro, de até 40 
abalos por dia; nos dias 15 e 16 de dezembro, mais 
de 100 por dia. 

Relações com estruturas geológicas: fenômeno de trans
ferência de água de um aqüífero superior, injetan-
do-a em zona fraturada inferior. 

Intensidade no sítio: não calculada. 

NÚMERO 41:16/11/1977 

Localidade: Paraibuna (SP). 
Data: 16 de novembro de 1977 (maior dos sismos indu

zidos em novembro). 
Horário: desconhecido. 
Coordenadas do epicentro: 23.40°S/45.61 °W. 
Erro de locação: 20 km. 
Intensidade no epicentro: IV MM. 
Magnitude: M\_ = 3,4. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 127,5 km. 
Estudos efetuados por: IPT (1977), FUB (1979), WGC 

(1979), MENDIGUREN (1979), ASSUMPÇÃO et 
alii (1980) eMEDIGUREN (1980). 

Área afetada: vizinhanças do reservatório de Paraibu
na - Paraitinga (SP). 

Tempo de duração: não reportado. 

Efeitos: tremor sentido em Paraibuna, São José dos 
Campos e regiões vizinhas. 

Re/ações com estruturas geológicas: atividade sísmica 
corresponderia a reativação da falha de Cubatão, 
próxima á intersecção com a de Taxaquara (FUB, 
1979); o mecanismo focai está associado a fraturas 
NS e EW e não com a falha de Cubatão-Paraibuna 
(MENDIGUREN, 1979). 

Intensidade no sítio: 1,9 (em torno de II MM). 

NÚMERO 42: 23/03/1979 

Localidade: São José dos Campos (SP). 
Data: 23 de março de 1979. 
Horário: 03 h 28 min. 
Coordenadas do epicentro: 23.30°S/45.95°W. 
Erro de locação: 10 km. 
Intensidade no epicentro: não calculada. 
Magnitude: M L = 3,5. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sitio: 142,5 km. 
Estudos efetuados por: FUB (1979) e WGC (1979). 
Área afetada: vizinhanças de São José dos Campos (SP). 
Tempo de duração: não reportado. 
Efeitos: não reportados. 
Relações com estruturas geológicas: terremotos (2) 

próximos à falha do Boquira. 
Intensidade no sítio: 2,7 (em torno de III MM). 

NÚMERR.43: 18/01/1981 

Localidade: Passos (MG). 
Data: 18 de janeiro de 1981. 
Horário: 13 h. 
Coordenadas do epicentro: ± 20.85°S/46.65°W. 
Erro de locação: 10 km. 
Intensidade no epicentro: IV-V MM. 
Magnitude: não calculada. 
Profundidade estimada: não determinada. 
Distância do epicentro ao sítio: 335,0 km. 
Estudos efetuados por: não elaborados; recortes de jor

nais. 
Área afetada: Passos, São Sebastião do Paraíso, Jacuí e 

Itaú. 
Tempo de duração: 2 a 5 segundos. 
Efeitos: queda de reboque de parede em poucas casas; 

pratos e outros objetos caíram das prateleiras; qua
dros se deslocaram nas paredes; pessoas em pânico; 
tremor seguido de barulho semelhante a trovão. 

Relações com estruturas geológicas: sismo relacionado 
ao reservatório de Furnas (?). 

Intensidade no sítio: não calculada. 

NÚMERO 44:22/01/1981 

Localidade: Boa Esperança (MG). 
Data: 22 de janeiro de 1981. 
Horário:abalos às 04 h, 04 h 30 min e05h 02min. 
Coordenadas do epicentro: ± 21.15°S/± 45.60°W. 
Erro de locação: 10 km. 
Intensidade no epicentro: III MM. 
Magnitude: não calculada. 
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Profundidade estimada: não determinada. 

Distância do epicentro ao sítio: 240,0 km. 
Estudos efetuados por: não elaborados; recortes de jor

nais mencionam informações de que desde 1820 
ocorrem sismos na região e que a FUB identifica os 
abalos como comuns na região. 

Área afetada: Boa Esperança e arredores. 
Tempo de duração: 3 tremores com duração de 1 se

gundo cada. 
Efeitos: abalos semelhantes a estouros surdos. 
Relações com estruturas geológicas: sem registro. 
Intensidade no sítio: não calculada. 
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CARBONÍFERO SUPERIOR-PERMIANO SUPERIOR 

•CÊD 
Ct: Grupo Tubarão - Subgrupo Itararé e Formação Tatuf 

PROTEROZÓICO SUPERIOR-EOPALEOZÓICO 

| PPg |PPpof *j*] 

Ppg: Formooão Eleutírioi PPpa: Formoçflo Pouso Alegrei Y :.Suites 
Granltdides e Gronítlcos Slntectónlcos e Pds-tectãnlcas do Ciclo 
Brasiliano 

PROTEROZÓICO SUPERIOR 

|PSap| PSae|PSsr|PSs)|pSan| PSb ) 

PSop: Grupo Açungul - Complexo Pllart PSae: Grupo Açungul - Complj 
xo Embu; PSsr: Grupo São Roque; PSsJ: Grupo São João dsl Rei: 
PSan: Grupo Andrelandlo; PSb: Grupo Bambuf 

PROTEROZÓICO MÉDIO 

| PMI|PMo | 

PM1: Grupo Itacolomli PMa: Grupo Araxd 

PROTEROZÓICO INFERIOR 

| Plm|pip»| Pio | 

Plm:Supergrupo Minas; Plps: Complexo Paraíba do Sul; Pia: Complexo 
Amparo 

ARQUEANO 

| Alv | Abç |Acg 1 Ay | Ajt | Ac | Arv | Abb I AH |Agg~l 

Alv:Complexo Lavras; Abç:ComplexoBoção; Acg: Complexo Campos 
Gerais; Av: Complexo Varginha; Ajf'Complexo Juiz dg Foro; Ac Complexo 
Costeiro; Arv< Supergmpo Rio das Velhas; Abb' Complexo Borbacena; Alt' 
Formoção Lafaiete; Agg' Complexa Gnaasieo-Granitico 

Contatos Geológicos —-"* Limites Presumidos 

Base Ge4dgica< Fonseca et ali 0979), Oliveira (1980) e Hasii et ohl 0982) 
com simpíticocoes e modificacães. 
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LEGENDA 

Falha inversa ou de empurrão (triângulos no blg. 
co alto) 

Falha indiscriminada de gravidade com indicação do 
movimento relativo de blocos(A*alto, B=baixo) 

Falha indiscriminada ou não, de gravidade, transcor-
rente ou de evolução complexa, reativada ou não no 
mesozóico-cenozóico. 

Provável falha, de gravidade, transcorrente ou de 
evolução complexa, reativada ou não no mesozóico - ce. 
nozóteo. Entre 20-21'S e 44-46°W representam es
truturas em subsuperfície detetadas por métodos 
aerorhagnéticos. 

Eixo de anticlinal normal e de flanco invertido, 
com Indicação do caimento. 

Eixo de sinclinal normal e de flanco invertido, 
com indicação do caimento. 

-r- Direção e mergulho de bandeamento ou xistosldade 

-+- Direção de bandeamento ou xistosldade vertical 

-f- Bandeamento ou xistosldade horizontal. 

^ ^ " ^ Alinhamento estrutural. 

Zona de sedimentos perturbados por diapirismo 
salino (processos sedimenfares pré - holocênicos). 

Coberturas de rochas sedimentares e intrusivas 
básicas (diques e sills) do Paleozdico e Mesozóico 

m ^ 

Coberturas sedimentares tercidrias e quaternô 
rios. 

Eixo da Bacia Sedimentar de Santos 

Eixo do Alto de Cabo Frio 

Alto do Platô de São Paulo 

Base Geológica. Fonseca et alii (1979), Oliveira (1980) e Hasui ei 
afii (1982) com simplificações e modificações. 
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Folho inversa ou de empurrão (triângulos no blg 
co alto) 

Folha indiscriminado de gravidade com indicação do 
movimento relativo de blocos(A«alto, B=baixo) 

Falha indiscriminada ou não, de gravidade, transcor-
rente ou de evolução complexa, reativada ou não no 
mesozóieo-cenozòico. 

Provável falha, de gravidade, transcorrente ou de 
evolução complexo, reativada ou não'no mesozóioo-ca 
nozók» Entre 20-21°S e 44-46«W representam es
truturas em subsuperfícle detetodas por métodos 
aeromagnéticos. 

Eixo de anticlinal normal e de flanco invertido, 
com indicação do caimento. 

Eixo de sineltnal normal e de flanco Invertido, 
com indicação do caimento. 

Direção e mergulho de bandeamento ou xistosidade 

Direção de bandeamento ou xistosidade vertical 

Bandeamento ou xistosidade horizontal. 

Alinhamento estrutural. 

Zona de sedimentos perturbados por diapirismo 
salino (processos sedimentares pré-holocênicos). 

Coberturas de rochas sedimentares e intrusivos 
bósicas (diques e sills) do Paleozdico e Mesozóioo 

Coberturas sedimentares tercidrias e quaterng 
rias. 

Eixo da Bacia Sedimentar de Santos 

Eixo do Alto de Cabo Frio 

Alto do Plotô de São Paulo 

Base Geological Fonseca et alii (1979), Oliveira (1980) e Hasui et 
dii (1982) com simplificações e modificações. 

FOLHA 2 - MAPA DAS ESTRUTURAS PRINCIPAIS 
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PROVÍNCIA 

3.3 PLANALTO ATLÂNTICO 

3.4 PROVÍNCIA COSTEIRA 

3.5 DEPRESSÃO PERIFÉRICA 

3.6 CUESTAS BAsXuTICAS 

37 MARGEM CONTINENTAL 

ZONA 

3.3.1 Planalto dt Balo Horliontt 
33.2 Sarro do Espinhaço 
3.3.3 Alto Rio OOM 
3.3.4 Planalto do Alto Rio Grandt 
3.3.5 $ma do Montlqutlra 
3-3.6 planalto de Paroltlnga 
33.7 planalto da Bocaina 
33.0 Mtfdlo Valo do Paraíba 
33.9 Bolio Volt do Porafbo 
3.3.K) Planalto Paulltfona 
3JJ.1I Planalto do Juqutrlquarl 
33.12 Planalto dt Iblúno 
3.3.13 Zono Crlatollna doN Poullito 
3.4.1 Sarranla Costtlra ^__^ 
3.42 Maeleot Lltarântoi foswjj 
3.4.3 Dapranâo da Guonobara 
3.4.4 Morreria Costllra l'l!Hil| 
3.4.3 Balxodai Ll torantasy • 1 

3.7.1 Plataforma Conflntnfol 
3.7.2 Toludt Contintntal 
3.7.3 PlatS dt SSo Paulo 

SUBZONA 

3.3.4.1 Planalto da Stnodor Amaral 
3-3.4.2 Planalto da Calda* 
3.3.4.3 Planalto dt C.do Jordão 
33.4.4 Maciço do Itatlola 
3.3.5.1 Subxona Pauliita 
3.15.2 Subiena Mineira 
3.36.1 Morro» Crlttalinot 
3.3.8.2 Colina* Stdlmtntarat 
3.3.9.1 Strranla Cristalina 
3.3-9.2 Rtvtrto da Strra doa drgôot 
3.3.9.3 Strronla do Pomba-Murloa* 
3310.1 Morrorlo do £mbu 
3.3.10.2 Colina» dt São Paulo 
3.4.1.1 Strra do Mar 
3.4.1.2 Strro dai Orgdot 
3.4.1.3 Strra da Paronopiacabo 
3.4.1.4 Sarranla do Itatint 

CONVENÇSrZS-

^ V Rtdt da dranogam 

-*"' '•*• Limita da «ttodot 

Limita do dVto dt tttudoa 

•—**»-^-^ Curvo da nfvtt 

„ Í T » 7 Ponto cotado 

»•• lióbotot 

~ Limita dt provfnelo gtomorloláglco 

„.,-——"— Limita da zona gaomorfológlca 

.„....•—»'"* Limltt dt tutzona gtomortoliglea 

* sítio dt Itaorna 

BOIm XWkm 
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PROVÍNCIA 

3.3 PLANALTO ATLÂNTICO 

3.4 PROVÍNCIA COSTEIRA 

3.5 OEPRESSSo PERIFÉRICA 

3 6 CUESTAS BA$A*LTICAS 

37 MARGEM CONTINENTAL 

ZONA 

33.) Plonolto da Btlo Horitonlt 
33.2 S*rto 4o Ctjjtnhoço 
33.3 Alto Rio Doct 
33.4 Planalto (to Alto Rio Gronda 
3.3.9 Sttro do Mantlquafra 
3.3,6 Planalto ào Porolflngo 
33.7 plonolto do Bocaina 
33.8 Mtfdlo Vala do Porofbo 
33.9 Bolio Vala do Porofbo 
3.310 planalto Paulistano 
3-3.11 Planalto de Juqutrlqutrl 
33.12 Plonolto da Iblúno 
3-3.13 Zona Crtitollna doN Pogllsto 
34.1 S%tTQnlo Costilra 
3.4.2 Maciços Lltorânaos njj»j 
3.4.3 Dtprtstoo da Guanabara 
34.4 Marraria Ceiftlro lm) _ 
3.4.3 Boliodo» LHorôntoi\\ • 1 

3.7.1 Plataforma Contfnanrol 
3.7.2 Taluds Cantlntntol 
3.7.3 PtotS da SSo Pauto 

SUBZONA 

3.3.4.1 Planalto da Sanodor Amaral 
3.3.4.2 Ptonotto d* Colúat 
3.3.43 Planado da Cdo «Jordão 
33.44 Maciço do llofiolo 
3,3.5.1 Subiona Paulista 
3.39.2 Subiona Minalra 
3.3B.1 Morros Cristalinos 
3.302 Callnot Sodfmanfatas 
339.1 Scrronto Cristalino 
3.392 Ravarso do Strro dos drgfios 
3.3.9.3 Sarronla do Pomba-Murloí 
3.110.1 Marraria do Embu 
3.3.10.2 Colinas da Sflo Poufo 
3.411 Strro do Mor 
3.4.1.2 Strrd dos OrgSos 
3.4.1.3 Sarro da Poronopiocobo 
3.4.1.4 Sarronla do Itotlni 

jf Cldodts principal t 

"* V Rada da drenogam 

•"" ^" - Lfmlta da tilodos 

Limita da tfrta d« titudos 

s~+**'/^* Curva da níval 

a2T8T Ponto cotado 

CONVENÇÕES 

— • • • lióbqtas 

- Limita da província gaomortoldglco 

_———•*" Limita da zona gaamorfolrfglca 

.„..•.•••••••"* Limita da aubzoM gtomorfoldgleo 

A Sitio da Itoorna 

S E C T I O N 4 

FOLHA 3 - MAPA DAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

ANEXO D DA PUB. IPT N. 1225 
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LEGENDA 

Epicentro proydvel 

Região de epicentro de slsmo natural, 
circulo proporcional ao erro de locação. 

Regt&o de epicentro de slsmo Induiido 
por Implantação de reservatórios de bar. 
rogens (34 e 41) e poço de dguo 
subterrânea (401 

Isosslsta de sismo natural com Indlcg 
çflo da seu nilmero de referência no 
texto e tabelo obolxo, e Intensidade na 
Escala Mercalli Modificada. 

fsosslsta de slsmo Induzido por resej 
vatdrio e/ou poço com Indicação do 
seu numero de referência no texto e 
tabela obolxo, e Intensidade na Escg 
Io Mercalli Modificada. 

Limite de Zona Sismogénica. 

LISTA DOS EVENTOS SÍSMICOS COM MAGNITUDE > 3 ,0 

FAIXA DE 
MAGNITUDE 
ACIMA 0E3J0 

3,1 0 3,7 

3.8 a 4,2 

4,3 o 4,7 

4,8 o 3,4 

RESUMO DOS EVENTOS SÍSMICOS 

NOMÍrto 
df acorda 

04 
07 
26 
30 
34 
37 
41 
42 
12 
ao 
29 
32 
35 
30 
39 
03 
10 
24 
31 
33 
22 
3S 

LDCALIOAOC 
(ckfodt/otfado) 

Componha (MO) 
Sorocobo (SP) 
RIO dt Jantlfo (RJ) 
Soo Gonçolo (RJ) 
Carmo do Cajuru (MG) 
Lavrai (MG) 
Porolbuna (SP) 
Soo Jotf1 dot Campot £P) 
SPtdro • S.Paulo (RJ) 
Bom Sucauo (MG) 
Cunho (SPI 
Poroíbana (SPT 
OArldnNco (RJ) 
Otllonlleo (RJ) 
Soo Jott do Barralro (SP) 
llajubd (MG) 
Camoot (RJ) 
Canantla (SP) 
Moji-MMffl ISrt 
0 AllonllM (RJ) 
Plnnol(SP) 
ÕTÃtlaMiío (R jF 

OATA 
(dio/fliii/ono) 

08/04/1663 
30/10/1874 
16/01/1962 
03/08/1967 
83/01/1972 
1S/OI/1977 
16/11/1977 
23/03/1979 
09/03/1866 
31/01/1920 

.22/03/1967 
- / - / I969 
30/03/1975 
01/02/1977 
19/06/1977 
31/07/1861 
05/03/1917 
18/07/1946 
12/04/1968 
07/01/1970 
27/01/1922 
24/10/1972 

mttHtlOAOt 
itfllMA NO 
IFlíIKTIipln,, 

la

's: 
*T 
st 
5 1 

— cr 
— V 

v-n 
•a 
m_ 

— 
— •7 
7 

n-s 
— -

sã 

MiGMtUOE 
(mb.ML) 

mb » 3,4 
mb»3,5 
mb«3,2 
mb • 3,3 
mb*3,4 
ML i3 j2_ 
ML'3,4 
ML «3,5 
mb «4,0 
mb«3,Q 
nÃ'4,1 

" mo<4£_ 
mb"3,6 
ML «3.9 
ML «4.2 
mb « 4,3 
mb = 4,3 
mb«44 
mb«4,3 
ML «4,3 
mb"S,l 
mb « 4,9 

Base Sómic© FUBU979), WGC (1979) e Assumpcõo et alii (1980) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS SISMOGENICAS 

Zona Sismogénica de Bom Sucesso 

Zona Sismogénica de Pinhal 

Zona Slsmogênlco de Caxambu 

Zona Sismogénica da Cunha 

Zona Sismogénica de Cabo Frio 

Zona Sismogénica da Campos 



S E C T I O N 3 | 



Vf * ' 

Ú RIO'OE^NEIRQ / / ^ - / t e ^ C ' 

Epicentro provável 

Região de epicentro de slsmo natural, 
círculo proporclanol ao erro de locação. 

Região de epicentro de slsmo Induzido 
por Implantação de reservatórios de bar. 
ragens (34 e 41) e poço de água 
subterrânea (401 

Isosslsta de slsmo natural com Indies 
cão do seu numero de referência no 
texto e tabela abaixo, e Intensidade na 
Escola Mercalli Modificada 

Isosslsta de sisma induzido par resej 
vatdrio e/ou paço com indicação do 
seu número de referência no texto a 
tabela abaixo, e intensidade na Escg 
Ia Mercalli Modificada. 

^. Limite de Zona Sismogênica. 

LISTA DOS EVENTOS SÍSMIC 

FAIXA DE 
MAGNITUOE 
ACIMA OE 3 0 

3,1 o 3,7 

3,8 a 4,2 

4,3 o 4,7 

4,6 a 5,4 

OS COM MAGNITUOE > 3,0 

RESUMO DOS EVENTOS SÍSMICOS 

N0MERO 
dt acorda 

04 
07 
26 
30 
34 
37 
41 
42 
12 
20 
29 
32 
36 
3S 
39 
03 
18 
24 
31 
33 
22 
33 

LOCALIDADE 
(cldodt/lttodo) 

Componha (MO) 
Sorocaba (SP) 
Rio dt Jontiro (RJ) 
São Gonçalo (RJ) 
Carmo do Cajuru (MG) 
Lavrai (M6) 
Paraibana (SP) 
Sdo Jolt* doi Campai (SP) 
S.Ptdro 1 S. Paulo (RJ) 
Bom Suctisa (MO) 
Cunho (SP) 
Paralbuna (SP) 
OAllontlco (RJ) 
0. Atlântico (RJ) 
SSa JoW do Barrtlro (SP) 
llaiubd (MO) 
Camoot (RJ) 
Canantfla (SP) 
Mo|l-Mirim (SP) 
0. Atlântica (RJ) 
Pinhal (SP) 
0. All&ntico (RJ) 

DATA 
(dla/mti/ono) 

08/04/1863 
30/10/1874 
16/01/1962 
03/08/1967 
23/01/1972 
1S/01/1977 
16/11/1977 
23/03/1979 
09/0S/1B86 
31/01/1920 

^22/03/1967 
- / - / 1 9 6 9 
30/03/1979 
01/02/1977 
19/06/1977 
31/07/1861 
03/03/1917 
18/07/1946 
12/04/1968 
07/01/1970 
27/01/1922 
24/10/1972 

INTCNOIOADC 
Ü 4 I I I U ÜO 
triCIHTHOOMl 

a-
TT 
• » 

m 
sr 
— I Z 

— Y 
s-st 

•2 

m 
— — 
— •s 
T 

n-3T 

— 
-S I 

xr 

MAGNITUDE 
(mb.ML) 
mb»3j4 
mb'3,3 
mb «3,2 
mb'3,3 
mb'3,4 
ML>3,2 
ML «3,4 
ML «3.3 
mb «4,0 
mb*3,8 
mb«4,l 
mb<4,0 
mb«3.8 
ML'3,9 
ML'4.2 
mb>4,3 
mb > 4,3 
mb • 4.4 
mb«4,3 
ML 14,3 
mb'5,1 
mb*4,9 

Base Sámkxr FUB (1979), WGC (1979) e Assumpçao et olii (1980) 

1 

z 
3 
4 
5 
6 

IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS SISMOGÉNICAS 

Zona Sismogênica de Bom Sucesso 

Zona Sismogênica de Pinhal 

Zona Sismogênica de Caxambu 

Zona Sismogênica de Cunha 

Zona Sismogênica de Cabo Frio 

Zona Sismogênica de Campos 

FOLHA 4 - MAPA DE SISMICIDADE ACUMULADA E ZONAS SISMOGÉNICAS 

S E C T I O N 4 

ANEXO D DA PUB. IPT N. 1225 
Série MONOGRAFIAS 7 

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de São Paulo 



Secretaria da Indústria. Comércio. Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo-SICCT 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas — IPT 
— nasceu dé um núcleo agregado ã Escola Po-' 
litécnica de S. Paulo. Esse núcleo, sob a deno
minação de Gabinete de Resistência de Mate
riais, foi criado pelo Prof. Francisco de Paula 
Souza, em 1899. No início, os objetivos princi
pais eram servir de apoio ao ensino dessa Es
cola e desenvolver um programa de ensaios, 
visando determinar as principais característi
cas físicas, químicas e mecânicas dos mate
riais em uso corrente nas construções. Em 
1931. sob orientação do Prof. Ary Torres, o 
Gabinete passou a denominar-se oficialmente 
Laboratório de Ensaio de Materiais. Esse novo 
nome simbolizava uma significativa reestru
turação do antigo Gabinete, caracterizada pe
la ampliação e renovação do aparelhamento 
técnico, pelo aumento e seleção do pessoal, 
pela divisão de trabalho por seções especiali
zadas e. como fator dos mais importantes, 
pela aplicação progressiva de tempo integral 
aos seus funcionários. 
A rápida expansão das atividades do Labora
tório justificou a sua transformação em Insti
tuto de Pesquisas Tecnológicas, anexo à Esco
la Politécnica, em 1934, quando também foi 
fundada a Universidade de São Paulo. O IPT 
começou, então, a criar novas áreas de capaci
tação tecnológica, desempenhando um papel 
sempre crescente em diversos campos: no de
senvolvimento da pesquisa tecnológica, na 
formação de recursos humanos, na organiza
ção de um sistema de metrologia legal e de 
sistemas de padrões industriais, na criação e 
desenvolvimento de um centro de documen
tação tecnológica, no controle e proteção de 
marcas e patentes, e na captação e difusão da 
informação tecnológica. 
O desenvolvimento da industrialização brasi
leira, acelerado pela II Guerra Mundial, condu

ziu o País a realizar pesados investimentos em 
grandes obras como barragens e usinas hidre
létricas, rodovias, pontes, edifícios públicos, 
conjuntos habitacionais etc. 
Todo esse esforço exigiu ampla participação 
do IPT e sua transformação em entidade au
tárquica do Estado de São Paulo, em 1944. 
possibilitava dinamizar significativamente es
sa participação, mantendo sempre estreitos 
vínculos culturais com a Escola Politécnica e a 
Universidade de São Paulo. 
Em resumo, a história do IPT tem como carac
terística marcante um processo de desenvol
vimento natural, quer de instalações como de 
recursos humanos. Cada fase de sua existên
cia significou, antes de mais nada. um proces
so de acompanhamento do desenvolvimento 
do País. 
Em 1976, o IPT passou a ser uma Empresa 
Pública com a denominação de Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Pau
lo S.A. - IPT. Atualmente, os seus recursos ins
trumentais e humanos distribuem-se por tre
ze Divisões Técnicas e quatro Centros-Especia
lizados: Divisão de Economia e Engenharia de 
Sistemas. Divisão de Edificações. Divisão de 
Eletricidade Industrial. Divisão de Engenharia 
Civil, Divisão de Engenharia Mecânica. Divisão 
de Engenharia Naval e Oceânica. Divisão de 
Madeiras. Divisão de Metalurgia; Divisão de 
Minas e Geologia Aplicada. Divisão de Petró
leo. Divisão de Química e Engenharia Química. 
Divisão de Tratamento de Minérios. Núcleo de 
Tecnologia e Equipamentos Industriais. Cen
tro de Desenvolvimento Ferroviário. Centro 
de Estudos de Fertilizantes. Centro Técnico 
em Celulose e Papel e Centro de Tecnologia 
Têxtil. Por outro lado. o IPT conta, ainda, com 
a Campus de Lorena (SP) e o Núcleo Tecnológi
co de Couros. Calçados e Afins de Franca (SP). 


