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ABSTRACT

The Rezende Basin between Rio and Sao Pau
lo has been sedimentologically and tectonically
analyzed. Results of this study indicate that the
sediments have low maturity and contain:
tourmaline, zircon, biotite, sillimanite, sphene,
garnet and green mica.

These heavy minerals seem to be related to
gnaisses but not to the nearby alkaline rocks from
the Itatiaia eruptives.

The gnaisses and alkaline eruptives are tran
scurrently and normally faulted, Statistically the
direction of faulting is N -70-E.

It seems that basin is of tectonic origin being
rapidly filled by the sediments. During this phase
the syenite was still covered by gnaisses. Subse
quent erosion and faulting reduced the thickness
of the sediments and produced rejuvenation
recently.

RESUMO

Tendo sido realizados estudos tectonicos e sedi
mentologicos do compartimento tectonico do Vale
do Paraiba, junto it cidade fluminense de Rezen
de (RJ), os seguintes fatos foram revelados :

A analise sedtmentologtca Indica sedimentos
Imaturos, con tendo pesados como turmalina, ztr
cao, biotita, sillimanita, dtstenio, granada e mica
verde. Da comparacao dessa paragenese com ados
gnaisses prc-cambrianos do Vale do Paraiba e Cum
ados sienitos do Macico de Itatiala, resultou que
os sedimentos so con tern minerais pesados de
gnaisse e nenhum do Macico Alcalino vizinho.

Os feriomenoa tectonicos, tanto nas rochas
gnaissicas, como no proprio sienito apresentam-se
predominantemente sob a forma de falhas de re
jei~ao horizontal. As regi5es falhadas tern carater
de macrobrechas, ocupando fatxas de centenas de
metros de largura, contendo inurneros pianos ciza
lhados, que agrupados estatisticamente forneceram
uma dl recao predominante ENE-E (N70E).

Baseando-se nisso os Autores chegam it conclu
sao de que 0 ambiente de deposicao de tais sedi
mentos seria 0 de urn vale tectonico, com preen-

chimento rapido dos clasttcos. Durante esta
sedimentacao 0 sienito alcalino, ainda coberto por
gnaisse, nao se achava exposto ao intemperismo.
o processo de falhamento tendo sequencia produ
ziu as escarpas, que hoje limitam morfologfcamen
te 0 Sistema da Mantiqueira ao SuI, as quais de
vern ser muito recentes.

1 - INTRODUQAO

A regiao do vale do Paraiba tem side
estudada por varies autores, como Washbur
ne (1930); Rego (1937); Ribeiro Filho (1948);
Rich (1953); Ab'Saber e Bernardes (1956);
Freitas (1956); Tricart e Silva (1958) e
Frangipani e Pannuti (1965) os quais tern
abordado aspectos tais como: origem, estra
tigrafia, idade dos sedimentos .correlacao
com outras bacias, estudos hidrogeol6gi
cos, etc.

Todavia, apesar de bastante pesquisada,
certos problemas a ela ligadas continuam a
espera de uma explicacao geol6gica mais
acurada. Entre eles tivemos a atencao des
pertada para a origem da formidavel escar
pa que ocorre no compartimento tect6nico do
vale do Paraiba, conhecido como bacia de
Rezende, existente entre 0 mactco alcalino de
Itatiaia e a base desta bacia sedimentar. Evi

dentemente a discussac desse t6pico envolve
a pr6pria origem da bacia de Rezende, com
conseqUentes implicacoes na genese do vale
40 Paraiba.

Com excessao de Rego (1937), que ape
la para a erosao diferencial como causadora
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do vale do Paraiba, os demais autores, in
clusive nos, POl' motivos que no transcorrer
deste trabalho mostraremos, sao de opiniao
de que a origem esta Iigada a falhamentos .

Se realmente ocorreu falhamento a sedi
mentacao teria se processado antes ou depois
do desabamento tectonico ?

A melhor maneira que encontramos para
equacionar 0 problema foi a apresentacao das
seguintes duas hipoteses:

a . Se a sedimentacao precedeu a forma
!;ao da atual esc arpa, a contrtbuicao
sedimentar deveria tel' provido unica
mente das rochas cristalinas pre-exis
tentes da regtao , ja que as alcalinas
ainda nao se achariam expostas a
erosao Assim sendo, a atual escarpa
deve corresponder a urn sistema de
falhas, paralelas ao percurso do Pa
raiba, formadas posteriormente a de
posicao dos sedimentos.

b . Se 0 falhamento antecedeu a sedi
mentacao, as alcalinas, expostas tee
t6nicamente, devem tel' contribuido
com clasticos para a deposicao, ou
seja, a escarpa atual deve tel' existi
do ja na epoca de sedimentacao da
Bacia de Rezende, sendo esta multo
recente, encaixada na morfologia
atual.

nas rochas alcalinas decompostas do mactco
de Itatiaia e gnaisses pre-cambrianos do
Vale do Paraiba, como pode ser observado
na fig. 1. Foram coletadas 28 amostras de
sedimentos; 3 de sienito; 4 de gnaisse e 1 do
deposito piem6ntico que tern suas melhores
expostcoes entre Itatiata (R.J.) e Engenhei
1'0 Passos (R.J.). Na area sedimentar 0 me
lhor perfil encontrado foi junto ao cruzamen
to da via Dutra, com a E.F C.B., onde con
seguimos retirar 15 amostras espacadas de
4 m uma da outra. As demais amostras fo
ram coletadas a. superficie.

De cada amostra de sedimento seco fo
ram pesadas 30 gr. e para a separacao das
particulas maiores que 1/16 mm usamos uma
baterta de peneiras, com espacamento entre
elas da ordem de 1/4 cp' Para a fra!;ao sil
tosa e argilosa usamos 0 conhecido metodo
da pipetagem.

Os dados fornecidos pela analise granu
Iometrica foram expresses em papel de pro
babilidade normal (Otto, 1939) e a partir das
curvas de freqtiencia obtivemos grafieamente,
seguindo as recomendacoes de Inman (1952)
os val6res correspondentes aos percentis, CP16'

CP50' cpa4' com esses val6res obtivemos as me
didas de tendencia central, de dispersao e de
assimetria, segundo as f6rmulas :

Mediana: Mcp = ep50

Tendo em mente essas duas hip6teses
realizamos estudos sedtmentologicos e tecto
nicos na Bacia de Rezende, com a finalidade
de, em vista dos fatos colhidos, verificarmos
qual 0 melhor modele que se adapta a rea
lidade.

Desvio Padrao eTcp

Primeira Assirnetria aep

3 - MATERIAL E METODOS
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o presente trabalho rot executado gracas
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1'0 a Pesquisa do Estado de Sao Paulo (Geo
logia 65/042) e' do Conselho Nacional de Pes
quisas (T.G. 6421). A ambas as Instituicoes
os nossos agradecimentos.

Agradecemos tambem
Cesar pela sua colaboraeao
racao granulornetricas das

A coleta do material foi realizada tanto
nos sedimentos da Bacia de Rezende como

Apesar de acharmos mais sensivel 0 cal
culo dos parametres estatisticos segundo 0

metodo indicado por Folk e Ward (1957) se
guirnos a .or ient acao de Inman com a finali
dade de estabelecer comparacoes com traba
lhos de outros autores que seguiram as mes
mas medidas estatisticas (BigareJla e Sala
muni, 1962 e Martins, 1963).

Cientes da importancia dos fenomenos
tectonicos no processo sedimentologtco, pro
curamos verificar na Bacia de Rezende a
presenca de estruturas indicativas de f'alha
mento.

De acordo com trabalhos anteriores
(Bjornberg, Gandolfi e Paraguassu, 1965 e
Bjornberg, 1965) levantamos direcoes e mer-
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F'ig , 1 - Bacia de Rezende mostrando locais de
amostragens.

gulhos de pIanos de falhamentos, dispersos
por toda a Bacia de Rezende, e 0 metodo
usado para grafar e interpretar os dados de
campo foi 0 da projecao estereografica em
diagrama de Schmidt-Lambert, usando-se a
calota inferior.

Este processo permite obter com facilida
de as estruturas regionais mais importantes,
a partir de medidas efetuadas em afloramen
tos esparsos, Para a interpretacao dos dados
tectonicos, devido a experiencia de campo que
temos tido, achamos conveniente a teoria de
Moody e Hill (1956), a nosso ver a que apre
senta 0 melhor modele referente a tect6nica
rigida, como e 0 caso.

Segundo esses autores, os falhamentos
de rejeito horizontal sao muito mais impor
tantes do que se costuma supor; a partir
desses fenornenos primarfos ao longo de geo
fraturas, falhamentos secundarios pcdem se
desenvolver orientados em oito direcoes
principais.

Assim a compressao horizontal determi
naria a segrnentacao da crosta em poligonos
os quais seriam atingidos por novos falha
mentos com redistr'ibuicao de esforcos, origi
nando urn tipo de estrutura que se poderia
denominar megabrecha. Localmente esrorcos

horizontais negativos poderiam desenvolver
falhas normais, as quais aproveitariam pla
nos de cizalhamento ja existentes.

Procuramos entao entrosar os resultados
obtidos no campo com a hip6tese de Moody
e Hill, a fim de obtermos uma disposicao es
pacial dos esforc;os, suas relacoes, e final
mente a mecanica de todo 0 processo dias
tr6fico.

4 - ANALISE SEDIMENTOLoGICA

4.1 - Granulometria

A partir dos dados das analises granulo
metricas foram construidas as curvas presen
tes nas Figs. 2-A, 2-B e 2-C.

Os parametres estatisticos obtidos estao
alinhados na tabela 1.

A sedimentologia indica urn material
imaturo, muito mal selecionado. Num sedi
mento maturo a tendencia e para uma distri
buicao pr6xima a normal, ou seja, deveria
ocorrer uma coincideneia de valores para me
dia e mediana 0 que nao, aconteceu com nos
sas amostras. Tal suposicao, indicativa de
pouco transporte, e confirmada pelo baixo
arredondamento das particulas, muitas delas
conservando. seus habitos ..cristalinos originais.



68 BOL. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA - V. 17, NQ 1, 1968

01

/l1U~

GPH
t9

..
'7

.0

50

2 0

rc e.o 3.0 <1 O SO 60 10 a(l '0 '- I

Q/

, 0

'0

80

"

10 ."0 J IJ "0 se so t~ O ee "0". r

Fis-. Z-A Curvas de trequencia acumulada das
amostras P 10 (1-7 e 9-15).

Fig. 2-C Curvas de f'reqtlencia acumulada das
amostras: G.M.P.M.; T 7; G.P.M.

Tabela I

I

Amos
tras Mdep

10 2.0 3D 40 5.0 6.0 7.0 8.0 I."

Fig. 2-B - Curvas de freqiiencta acumulada das
amostras N

s
(1-4); L

o
(1-4); B

11;
M

21;
F u ;

C
18

; G
14

•

Tabela I

3,75
1,58
2,57
4,16
3,03
6.12
5.59
3,61
3,68
2.72
2.76
4.68
2,09
4.02
5.02
4,30
2,57
3,12
0,92
0,73
3,32
4,17
2,65
2,75
2,95
1,55
2,22
0,62

1,59
0,50
1,52
2,33
2,06
5.22
3.37
2,18
1,85
1,69
0.43
0.81
1.19
2,69
3,45
3,15
1,45
2,25
0,65
0,45
2,00
2,90
1,70
2,25
1,55
1,45
2,10
0,35
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Fig. 3 - Distribui<;iio granulometrica das amos
tras retiradas do perfil junto ao pontilhiio da BR-2

sabre a E.F.C.B., 3 km apos Floriano (019)'

a - 3 laminas de sienito decomposto : eleva
da porcentagem de biotita de urn tipo
caracteristico as rochas alcalinas e de
hornblenda alcalina, principalmente. Al
guns minerais incolores, cujas proprie
dades 6ticas nao coincidem com nenhum
dos minerais pesados normalmente en
contrados nas tabelas usuais, nao pude
ram ser deterrninados. Encontramos ain-
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Observa-se tambern, que comparando-se
os valores extremos dos parametres estatisti
cos obtidos dos sedimentos da Lagoa dos Pa
tos (Martins, 1963), exemplo de sedimento
bern selecionado; da Bacia de Curitiba (Bi

garella e Salamuni, 1962), indicando grande
f'lutuacao nas condicoes de deposicao, com os
sedimentos da Bacia de Rezende, verificamos
que a semelhanca e marcante para com os
de Curitiba. *

Analisamos tambem detalhadamente a
dlstrtbuicao granulometrlca das amostras re
tiradas do perfil junto ao cruzamento da Via
Dutra com a E.F.C.B. (Fig. 2-A).

Dessa analise notamos que as medias do
numero das modas da fra<;ao arenosa, siltosa
e argilosa foram respectivamente 4,7; 1,5 e
0,6 (Fig. 3).

A mesma observacao feita em 5 amos
tras do crtstalino decomposto incluindo 0 ta
lus (Fig. 2-C) deu respectivamente para as
tracoes arenosa, siltosa e argilosa em me
dia, os seguintes resultados 4,0; 0,4 e O.

Inicialmente deve-se salientar que 0 apa
recimento de quatro modas na fra<;ao areno
sa media do sedimento, assim como a presen
<;a de uma moda na fra<;ao media e anoma
lia pouco comum (Pettijohn, 1949: 43-44).

Trata-se de mais urn indicio claro de
imaturidade do sedimento bern como de pro
ximidade da fonte, pois a cornparacao das
medias do numero de modas da fra<;ao areno
sa nos da diferenca insignificante ao nivel
de 0,05%.

Quanta as fra<;6es siltosa e argilosa as
diferencas sao significantes entre 0 numero
de modas nas amostras provenientes da re
giao sedimentar e do cristalino. 0 fato pode
ser explicado se tivermos em mente que estas
f'racoes constituem 0 «by pass», isto, e fra
<;6es f'acilmente remanejadas durante 0 trans
porte. 11: interessante no tar, porem, que 0 nu
mero de modas destas duas rracoes no sedi
mento e maior que no cristalino, indicando
uma selecao negativa.

-2 o 2 4 6 8 .sca la ·iJ

li_••••

4 .2 - Minerais pesados:

Do estudo dos minerais pesados existen
tes tanto nos sedimentos como nas alcalinas
e gnaisses circunvizinhos informacoes foram
fornecidas quanto a provavel fonte de origem
do material existente na Bacia de Rezende.

o estudo microsc6pico de trmta e sete
laminas revelou os seguintes resultados:

da graos esparsos de nefelina, de piro
xenio alcalino (aegirina).

b - 5 laminas de diferentes gnaisses: quan
tidade apreciavel de turrnalina marron,
verde e azul em t6das as amostras.

(*) Tabelas referentes a estes dados poderiio
ser fornecidos palos auto res deste trabalho, por
soltcttacao de interessados.
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Tabela II - Dist.ribuicao dos minerais pesados
encontrados

Alias, a identica conclusao chegou Ribei
ro Filho (1963) em recente estudo.

Em observacoes ao sul e ao norte da

Bacia de Rezende verificamos os seguintes:

Do exposto fica a indicacao provavel de
que, baseando-se nos minerais pesados pre
sentes; a fonte do material situa-se nas rochas
cristalinas, nao tendo as rochas alcalinas do
macico nenhuma Influencia nos elasticos da
Bacia.

Quanto as demais amostras estudadas

(B 1 7 (1) e (2), M~l' F ll, C 1S ) num total de
5 laminas, os pesados nao mostraram muita
diversiftcacao em relacao aos das amostras
sedimentol6gicas anteriores. Interessante e
notar que em todas essas laminas de sedi
mentos os minerals mais trequentes em t6das
elas sao as turmalinas, biotitas e opacos
(Tabela II).

Sea i
.m llll l a

Tabela II

IGnaisseIS'ien'itn I Talus IMinerais
Pesados

I I I I
II Aegirina - I II Augita I X X

II Apatita
[

X X x I x
I Biotita X X X x

II Diopsidio I x x
I Dtstenio

I
I

I (Cianita) X X
Epidoto X

Fluorita X X
Granada X X
Hornblenda

Alcalina X X
Ilmenita X X
Magnetita X X X X
Monazita X X

Sillimanita X X

Titanita X X
Turmalina X X

Zi rcon itn X X X X

a - 0 substrato cristalino dos dep6sitos de
Rezende corresponde a uma superficie
erosiva, a qual atinge a Serra de Bo
caina a SE na cota de 960 m. Em cer
tos pontes esta superficie e capeada por

sedimentos imaturos e se apresenta in

clinada de cerca de 10 30' para NE' acorn

panhando obliquamente a drenagem

atual do Paraiba.

Perfil L
9

- 4 laminas - os principais
minerais pesados encontrados nas (4)
quatro amostras dessa seccao foram
turmalinas em abundancia, sillimanita,
zircao, biotita, mica verde e opacos. Nas
laminas L

9
(1) e L

9
(2) verificamos tam

bern a presenca de graos de dlstenio.

Biotita, sillimanita, zircao e opacos sao
tambem minerais freqiientes nas amos
tras em geral. Na lamina referente ao
gnaisse granitico de Nhangapi ocorrem
graos de granada entre os pesados.
T'ambem epidoto foi constatado em
amostras de gnaisses.

Perfil N s - 4 laminas - as 3 primei
ras amostras (superiores), apresentam
-se multo interessantes. Nas laminas das
amostras N s (1) e N s (2) e comum urn
mineral de cor rosa intensa, is6tropo,
de relevo alto e com fratura conchoidal
que coneluimos tratar-se de granada,
que vern provar que os sedimentos sao
oriundos dos gnaisses adjacentes. Alem
desses minerals existem biotita, urn pou
co de mica verde, turmalinas em baixa
porcentagem e opacos. Na lamina N s (3),
alem dos minerais das duas laminas an
teriores, encontramos muitos graos de
distenio que e urn tipico mineral de ro
chas metam6rficas. A lamina N s (4) cor
responde a uma amostra inferior da sec
c;ao. Nao apresentou grande interesse ao
estudo dos pesados pols mostrou samen
te graos de opacos, biotita e turmalinas.

d - 27 laminas dos sedimentos assim distri
buidos: Perfil P

1 9
- 14 laminas - cons

tatamos que as amostras das camadas
superiores mostram elevada porcenta
gem de turmalina, zircao, sillimanita,
biotita, mica-verde e opacos. Na lami
na da amostra P

19
(3) encontramos al

guns graos de cianita (distento ). Entre
tanto, os sedimentos inferiores nao for
neceram muitas variacoes entre os pe
sados apresentando apenas opacos, bio
tita e turmalinas.

c - laminas do dep6sito piemontico prove
niente do macico de Itatiaia: freqiien
temente alem dos opacos, e 0 piroxenio
alcalino, aegirina. Encontramos tarnbem
biotita hornblenda, zircao, nefelina e al
guns minerais incolores nao deterrni
nados.
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b - No topo da Serra da Bocaina en con
tram-se sedimentos arcozianos, sem es
trattncacao, ocorrendo ai duas superfi
cies dispostas em bisel, uma inclinada
para SW e outra inclinada para NE.
Nestes sedimentos os minerais pesados
sao identicos em tipo e proporcao aos
do gnaisse subjacente.

c - Estudos sobre a composicao dos sedi
mentos de Rezende, do cristalino e no
vale do Paraiba desde Guarat.ingueta
(SP) ate Rezende (RJ) mostram gran
de sernelhanca na sua cornpostcao. En
tretanto uma analise da proporeao dos
varios minerais pesados das amostras
nos oferecern urn crtterio mais acurado
para estabelecer a provavel origem dos
sedimentos.

Como afirmamos ha varias superficies
erosivas na Serra da Bocaina dificultando a
interpretaqao da origem dos dep6sitos.

Procuramos a principio verificar 0 grau
-de arredondamento des minerais a fim de es
tabelecermos 0 grau de transporte e prova
vel origem dos sedimentos. Todavia tendo sido
verificado que 0 zircao dos paragnaisses ja
se encontrava «in situ» bern arredondado e
como nos depositos, mesmo os mais antigos,
aparecem sempre minerais pesados e quartzo
bern arredondados misturados aos mal arren
dondados, tivemos que apelar para urn ou
tro metodo que nos fornecesse tal informa
<;ao. Usamos entao para determinar a pro
vavel origem dos sedimentos, a proporcao dos
varios minerais pesados encontrados nos se
dimentos no cristalino e mesmo nas alcalinas.

Os minerais usados para esse fim foram :
zircao, cianita, turmalina e estaurolita que
em conjunto correspondem aos «transparen
tes» mais comuns.

Foi determinada a proporcao destes 4
minerais nas amostras de sedimentos e nas
amostras provenientes do cristalino e calcu

lada a media para estes 2 grupos de amostras.

Para verificar se as direrencas entre os
2 grupos eram significativos ou nao, compa
ramos as medias, utilizando-se do teste esta
tistico nao parametrico denominado «Wald

-Wolfowitz». Isso foi feito a fim de tentar

mos controlar os resultados, tendo em vista

nao conhecermos 0 tipo de dist.ribuicoes dos

dados das vartas populacoes em estudo.

o teste «Wald-Wolwofitz» e urn teste de
sequencia que aplica-se quando se tern em
mente verificar a hip6tese nula (Ho j de duas
amostras terem sido retiradas de uma mes
rna populacao contra a hip6tese alternativa
(H1 ) de que os dois grupos diferem entre si
em relacao a urn pararnetro qualquer; isto
e, em amostras relativamente grandes 0 teste
citado pode rejeitar Ho se as duas popula
<;oes diferem de qualquer maneira: quanto a
tendsncta central, quanto a variabilidade,
quanto a assimetria, etc. Portanto pode ser
usado para verificar urn grande numero de
hip6teses alternativas. Enquanto outros tes
tes sao usados somente para direrencas par
ticulares entre do is grupos, este teste se apli
ca a qualquer tipo de dif'erenca. Intuitiva
mente pode-se dizer que 0 teste «Wald-Wol
fowitz» assume que a variavel em considera
<;ao apresenta uma distrfbuicao que e conti
nua. Requer tambern a medida da variavel
esteja pelo menos em uma escala ordinal.
Para aplicar 0 teste, os dados de duas amos
tras independentes de tamanho n 1 e n" sao
dispostos em escala crescente.

Em seguida determinamos 0 numero de
chorrilhos (runs) na serie ordenada. Urn
chorrilho (run) e definido como uma seqiien
cia de dados de urn mesmo grupo.

Podemos cntao imaginal' que se as duas
amostras sao de uma mesma populacao, isto
e, se Ho e verdadeiro, os valores do grupo
n

1
e do grupo n

2
estarao bern «misturados»

e portanto 0 valor de r (I'un) e grande.

Supondo que as amostras tenham sido
retiradas de populacoes muito diferentes,
Ho portanto rejeitado, encontraremos uma
grande persistencia de valores do grupo n 1

totalmente separados dos valores do grupo
n

2
, fornecendo urn valor pequeno para r.

Em vista disso, rejeitamos Ho quando 0

numero de «r» for muito baixo e 0 aceitamos
se for muito alto.

A distribuicao amostral de r surge do
fato de que quando 2 tipos de objetos, diga
mos n

1
e n

2
sao arranjados linearmente 0

total numero de possibilidades de arranjo e:

Baseados nisso Stevens (1939) e Mood
(1950: 392-393) calcularam que a probabili
dade de determinar urn certo valor de «r» ou

valor ainda menor sera:
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p (r «; r')
1

----- r' (2)

+ [~
1

1 ] [TIl: 1 ]
- -1 --1
2 2

quando r e urn numero par. Quando r e impar a probabilidade e dada por:

p (r,;;;; r')
1

- - - - - r'

TIl + n:! ~
r = 2

[~

onde r = 2 k - 1

Existem tabelas de valores criticos de r
na literatura estatistica baseados nas f6rmu
las precedentes, e que permitem uma verifi
cacao ao nivel de 5%.

~sse metodo foi entao usado, tendo sido
comparado a proporcao de ztrcao, cianita, tur
malina e estaurolita, encontradas nas rochas
do cristalino e nas alcalinas.

Como exemplo citaremos uma situacao
em que Ho foi aceito, ou seja «r» apresen
tando urn valor grande:

Mineral usado: zircao.
F'reqliencia em 4 amostras provenientes

do cristalino: 27%, 50%, 100%, 100%.
F'reqilencia em 13 amostras provenientes

do sedimento: 29%, 11%, 25%, 86%, 21%,
75%, 31%, 18%, 27%, 0%, 32%, 35%, 43%.

Baseando-se no exposto organizamos a
seguinte distrtbuicao das sucessoes:

0-11-18-21-25-27 27 29-31-32-35-43

123

nas freqtlencias de zircao presentes nas duas
populacoes 0 resultado foi uma diferenca
insignificante.

Como resultado do calculo as dif'erencas
nao sao significativas entre os sedimentos e
rochas vizinhas 0 que nos indica que tais se
dimentos devem ter provindo das redondezas.
Considerando a sua imaturidade e bern pro
vavel que urn clima artdo ou semi-artdo tam
bern tenha 0 seu papel importante nos pro
cessos deposicionais estudados.

5 - ANALISE TECTONICA

As vertficacces tectonicas foram lanca
das em diagrama de igual area, sendo os pla
nos de falha mais importantes representados
por meridianos e as concentracoes de estrias
e atrito por pequenos circulos. Os diagramas

foram desenhados nos locals de investigacao
e de urn modo geral conclui-se desses dados
que os falhamentos principais sao de dois
tipos: a) normais e b) transcorrentes.

50

4

75-86

5

100-100

6

.
Como se percebe nos graficos, existentes

na Fig. 4 as direcoes principais de falha
mento sao:

De ac6rdo com a tabela estatistica nao
ocorre diferenca significante entre as popu
lacoes n

l
= 4 e n~ = 13, pols para valores 3

a diferenca seria significativa ao nivel de
5%. Como 0 numero de sucessoes foi da or
dem de 6, Ho nao e rejeitado.

o mesmo processo foi feito para os mi
nerais turmalina, estaurolita e cianita, mine
rais mais comuns do cristalino tanto das re
dondezas como de regioes afastadas da Bacia.

Foram rejeitados por dif'erenca significa
tiva: turmalina e estaurolita dos gnaisses de
Ouaratingueta.

Quando comparamos os pesados existen
tes nos sedimentos e no sienito, baseando-se

N 60 E, na Barragem do Funil;

N 70 E, na Estrada Rezende-Maua:

N-S e N 70 E, na entrada do Parque de Ita-
tiaia:

N 75 E, em Engenheiro Passos;

N 35 E, nas proximidades de Falcao;

N 75 W e E-W no Lago Azul (Parque de
Itattaia) .

Tais resultados concordam plenamente
com observaeoes anteriores realizadas no
compartimento de Taubate do Vale do Parai
ba. (Bjornberg, Gandolfi e Paraguassu, 1965).
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6 - CONCLUSOES

'I'odas as evidencias sed im ent ol6gicas in
di cam pa ra a Ba cia de Rez end e uma contri 
buica o da s rocha s crtstaltnas e, seg undo m e
todo mais sensivei s , roch a s cris talinas cir cu n
vizinhas.

Alern dtsso m dicacoes de f en omen os tec
tonicos acham-se amplamente r eg istrados.
Para combinarmos, seg un do os f'ato s observa
dos, esses do is conjun tos de dados imagina 
mos a seguinte sequencia de ev ento s :

a - Inicialmente predomina ri am falham en tos
normais gerando uma ba cia de se dimen
tacao, a qual ser ta aba s tecida t anto por
sedimentos que capeariam entao 0 cris
t alino como pOI' material proveniente do
proprio cr is talino. I sso exp lic a ria a pre
sen ca de graos de quartzo bern rolados ,
ao lado de graos mal a r redond a dos, in
clus ive de feldspa tos , e ainda a distri
buicao polimodal dos sedimentos. T al
fase poderia ser situada no tempo quan
do da «mise-en -place» das intrusivas
alcalinas.

b - Com 0 preenchimento da bacia ocorre
r ia urn des campamento da cober tu ra

cr is t a lin a , colocando a. mostra as rochas
s ien it ica s do macico de Itatiaia. Tal pro
cesso seria a companh a do POI' perturba
!;oes tect6nicas, agora predomlnantemen
t e de carater transcorrente, porem alnda
com a presenca de falhas normals.

c - Finalmente haveria uma retomada de
erosa o por parte do atual rio Paraiba,
dirigindo-se no sentido NE, 0 qual reti
raria as camadas superiores e medias
dos dep6sitos sedimentares. Esta con
clusao advern do fato de existirem evi
dencias g eomorfol6gicas indicando que
a bacia sedimentar de Rezende esten
der-se-ia aproxim a da m en te uns 10 km
para 0 SuI alcancando em certos pontos
da Serra da Bocaina altitudes da 01'

dem de 960 m.

Concluimos, pois, que a sedirnentacao na
Bacia de Rezende precedeu a formacao da
atual escarpa exis t ente na regiao e os atuais
sedimentos la encontrados representam a
parte basal da primitiva bacia. Interessante
seria qu e estudos nesse mesmo sentido fos
sem de senvolvidas em areas de' identico pro
cesso de formacao, a fim de que fossem tes
tadas as conc lus oes aqui presentes.
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