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Aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos e 

pedológicos da região do Maciço do Itatiaia: uma revisão. 
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2.1 

Contextualização do Maciço do Itatiaia na América do Sul e no 

sudeste brasileiro 

 

O Brasil situa-se na porção central da Placa Sul-Americana, distante de 

suas margens ativas, onde, a oeste acontece a subducção da Placa de Nazca e 

eleva-se a Cadeia Andina e a leste ocorre à expansão do assoalho oceânico na 

Cadeia Meso-Atlântica. Levando-se em consideração sua enorme dimensão, é um 

dos países sismicamente mais estáveis do mundo (ASSUMPÇÃO et al., 1979). 

 

A região do Maciço do Itatiaia está localizada na 
Província Sísmica do Sudeste, que compreende os estados do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, sul de Minas Gerais e São Paulo, com 
sismicidade associada ao sistema de falhamentos dos rifts 

(afundamento da crosta terrestre entre duas falhas paralelas. 
Sinônimo: graben) da Serra do Mar e às falhas do sul de Minas 
Gerais (SADOWSKI et al., 1978). 

 

Este maciço pertence à bacia de Resende, que juntamente com as bacias de 

Volta Redonda, São Paulo, Taubaté, Macacu e Curitiba, constituem um conjunto 

de bacias tafrogênicas continentais (formada em período de movimentação 

tectônica), denominado por “Sistema de Rifts da Serra do Mar” (ALMEIDA, 

1976). Atualmente, essa feição tectônica é conhecida como Rift Continental do 

Sudeste do Brasil (RCSB), que corresponde a um complexo de vales tectônicos, 

serras e bacias sedimentares com orientação ENE-WSW, de idade Eoceno-

Oligoceno, que estende-se desde Curitiba no Paraná, ao litoral norte do Estado do 

Rio de Janeiro (RICCOMINI, 1989). 

O RCSB está sobre a Faixa Móvel Ribeira em sua porção Central, e 

constitui um complexo cinturão de dobramentos e empurrões gerados no 

Neoproterózoico / Cambriano, durante a Orogênese Brasiliana (HEILBRON et 

al., 1995)(Apêndice I). De idade paleógena, este Rift é uma depressão alongada e 

deprimida com cerca de 900 km de comprimento (RICCOMINI, 1989). 

Morfologicamente, este Rift desenvolveu-se como uma faixa estreita e 

deprimida, alongada segundo a direção ENE, com suas formações mais eminentes 

do relevo são as serras do Mar e da Mantiqueira (RAMOS et al., 2006), entretanto 
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ainda não há consenso quanto aos mecanismos geradores quando relacionados 

com a origem das bacias tafrogênicas (RICCOMINI et al., 2004). 

 

 
Figura 7 - Mapa da estruturação geológica da região sudeste do Brasil, com os principais 

lineamentos ENE e NE, com destaque para a bacia sedimentar de Resende - № 4 (seta 

em vermelho) que compõem o RCSB. Fonte: Adaptado de Barboza et al., 2008. 

 

2.2 

A geologia do Itatiaia 

 

As áreas sísmicas do Rift Continental do Sudeste do Brasil estão 

relacionadas a trechos do Cinturão Móvel Costeiro, que passaram por 

soerguimentos a partir do Jurássico (apêndice I), permitindo o desenvolvimento de 

campos de diques de diabásio, intrusões de corpos alcalinos no Cretáceo Inferior e 

Cretáceo Superior (Terciário) (apêndice I), a implantação de bacias tafrogênicas 

no Terciário-Pleistoceno (como a Bacia de Resende) (apêndice I) e a morfogênese 

costeira (HASUI, 1979). 

No trabalho realizado pelo Instituto de Pesquisas Técnicas - IPT em 1982, 

foram demarcadas seis zonas sismogênicas para a região sudeste, sendo as de 

Caxambu e Cunha relacionados à região do Maciço do Itatiaia, caracterizando a 
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vinculação dos sismos a áreas de maior mobilidade terciária e neotectônica 

(MIOTO; HASUI, 1993). 

Segundo Salvador (1994), desde a década de 30, com os trabalhos de 

Washburn (1930) e Maull (1930 apud HASUI; PONÇANO, 1978), as hipóteses 

aventadas para a origem da depressão do Rift Continental do Sudeste do Brasil 

fazem referência a processos tectônicos (e.g. DEFONTAINES, 1939; ALMEIDA, 

1964, 1976; ASMUS; FERRARI, 1978; MELO et al., 1985, RICCOMINI, 1989; 

PADILHA et al.; 1991). A formação do Rift Continental do Sudeste do Brasil 

também é relacionada a esforços extensionais NNW-SSE, impostos pelo 

basculamento termomecânico verificado na Bacia de Santos, reativando antigas 

zonas de cisalhamento brasilianas (RICCOMINI, 1989). 

Este rift assenta-se sobre terrenos policíclicos pertencentes ao Cinturão de 

Dobramentos Ribeira (HASUI et al., 1975), constituído, nessa porção, por rochas 

metamórficas, migmatitos e granitóides relacionados ao Ciclo Brasiliano, com 

algumas rochas resultantes do retrabalhamento de outras de ciclos mais antigos 

(RICCOMINI, 1989). 

O maciço do Itatiaia está localizado na província do Planalto Atlântico, 

que é essencialmente dominada por rochas metamórficas e eruptivas e estruturas 

de idade pré-siluriana (apêndice I), sendo formada por uma sequencia de planaltos 

profundamente retrabalhados em sucessivos ciclos de erosão (IPT, 1982). 

Apresentam altitudes diferentes, causadas por superfícies de erosão distintas e 

tectonismo cenozóico. O tectonismo ocorrente a partir do final do Cretáceo deu 

origem ora a blocos elevados e basculados, ora a blocos abatidos, formando altos 

cumes e depressões tectônicas, em parte preenchidas por sedimentos (apêndice I). 

Dentro desta província, são identificadas na área de estudo (região do Maciço) as 

zonas do Planalto do Alto Rio Grande, da Serra da Mantiqueira e do Médio Vale 

do Paraíba (SALVADOR, 1994) (figura 9). 

A zona do Planalto do Alto do Rio Grande, que ocorre no extremo norte e 

noroeste desta província, na forma de um planalto com estrutura complexa, 

maturamente dissecado, desfeito em morros, serras lineares e chapadas a cerca de 

2.100 metros. Esta zona apresenta grande diversidade litológica e estrutural, que 

influi no modelado do relevo e no traçado de drenagens. É notável o fato de que 

muitos dos coletores da rede de drenagem desta zona exibem traços independentes 

das direções estruturais, sugerindo ter sido esta previamente estabelecida sobre 
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uma superfície de aplainamento tão evoluída que tais estruturas não 

representariam obstáculos significativos à drenagem (IPT, 1982). 

 

 
Figura 8 - Mapa geológico e Neotectônico da região do Maciço do Itatiaia. Em destaque 

em verde o maciço alcalino do Itatiaia do período do cretáceo superior, já em amarelo os 

depósitos de sedimentos do quaternário provenientes deste maciço. Fonte: Adaptado de 

Salvador, 1994. 

 

Nesta zona, encontra-se a subzona do Maciço do Itatiaia (figura 9), 

estando ainda incluído nesta o Maciço do Passa-Quatro, constituído de um relevo 

não totalmente arrasado pela erosão da Superfície Japi (IPT, 1982) (apêndice I). O 

Maciço do Itatiaia apresenta relevo extremamente alcantilado, alcançando 2.791 

metros de altitude no Pico das Agulhas Negras (atualizado pelo IBGE / IME, 

2004). 

A unidade da Serra da Mantiqueira (figura 10) configura um conjunto de 

degraus escarpados e degraus / serras reafeiçoados, com orientação geral NE-SW. 

Nas áreas próximas às serras de Itatiaia e Passa - Quatro predominam os degraus 

muito escarpados, com altitudes de 1300 a 2600 metros, com serras orientadas 

segundo NE-SW. Embutidos nestes degraus escarpados identificam-se degraus 

reafeiçoados de grande expressão em área (SALVADOR, 1994). 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1112013/CA



46 
 

 
 

Diques de diabásio, dispersos no embasamento pré-cambriano (apêndice 

I), com direções próximas a N-S (IPT 1983) registram a presença na área da 

primeira fase de magmatismo relacionado à reativação da Plataforma Brasileira, 

provavelmente associado ao magmatismo basáltico fissural das bacias do Paraná e 

de Santos, ocorrido no Jurássico Superior a Cretáceo Inferior, [época de formação 

do Maciço em estudo] (AMARAL et al., 1966). 

 

 
Figura 9 - Contexto geológico da região do Maciço do Itatiaia (esboço parcial da 

província do Planalto Atlântico com subzona do Maciço do Itatiaia). A área do PNI está 

demarcada em preto. As quadrículas na parte inferior do mapa demonstram os tipos de 

rochas e sedimentos. Fonte: Adaptado de Cordani & Teixeira, 2007. 

 

Intrusões alcalinas, representadas pelos maciços de Itatiaia e Passa Quatro, 

de idade cretácea superior à terciária (AMARAL et al., 1967) (apêndice I), são 

constituídas por nefelina-sienitos e foiaítos e núcleos de alcali-sienitos e brechas 

magmáticas, cortadas localmente por alcali-granitos (PENALVA, 1967) (figura  

11). LAUAR (1988) obteve, para rochas do Maciço de Passa-Quatro, idades 

Rb/Sr de 70,3±0,5 Ma e idades K/Ar de 66,7±3,3 Ma. Para o Maciço do Itatiaia os 

dados K/Ar apontam idade média de 73 Ma. 
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Figura 10 - Esboço geológico do rift continental, originado por um sistema de 
falhamentos que afetou os gnaisses do embasamento e originou as serras da 
Mantiqueira e do Mar. Fonte: Adaptado de Teixeira & Cordani, 2007.   

 

2.2 

A geomorfologia da região do Maciço do Itatiaia 

 

A área de estudo está na bacia de Resende (figura 12) possui como 

embasamento rochas pré-cambrianas, compostas geralmente por milonito-

gnaisses, blastomilonitos, milonitos, gnaisses bandados, gnaisses graníticos, 

xistos, quartzitos, anfibolitos, granitos, pegmatitos, aplitos e migmatitos. São 

comuns intrusões de diabásio sob a forma de diques e soleiras, as quais datam do 

Jurássico Superior ao Cretáceo Inferior (AMARAL et al., 1966), além de grandes 

maciços alcalinos (Itatiaia e Passa-Quatro) e diques associados, que datam do 

final do Cretáceo ao início do Terciário (AMARAL et al., 1967, LAUAR, 1988). 

Este embasamento é cortado por um denso sistema de falhas transcorrentes, de 

direção E a ENE, falhas estas ativas até o final do Ciclo Brasiliano (HASUI; 

SADOWSKI, 1976). 

Foram encontrados eixos de tensão máxima NW-SE e tensão mínima NE-

SW nos sedimentos cenozóicos afetados por estruturas neotectônicas na porção 

centro - sudeste do Estado de Minas Gerais e no Maciço de Itatiaia (SAADI et al. 

(1991 apud SALVADOR, 1994)). 
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Figura 11 - Mapa geológico do Parque Nacional do Itatiaia com a demonstração dos 

seus tipos de rochas. Fonte: Adaptado de Ribeiro Filho, 1963. 

 

A paisagem atual (figuras 12 e 13) reflete, em grande parte, os ajustes 

tectônicos recentes (neotectonismo) causadores de soerguimentos, abatimentos e 

basculamentos, manifestados nestas feições topográficas.  
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Figura 12 - Perfil geológico – geomorfológico entre Angra dos Reis (RJ) e Itamonte (MG). 

Destaque para a bacia tafrogênica de Resende (em amarelo) e o Maciço do Itatiaia (em 

verde). Fonte: Adaptado de Dantas et al., 2008.   

 

Na área, ocorreu um grande aplainamento da superfície chamada por 

Almeida (1964) de Japi, de idade eocênica, apresentando altitudes muito 

uniformes, entre 1.200 e 1.300 metros, devido ao soerguimento epirogenético 

regular e regional, nivelando as mais diversas litologias. O relevo tipo 

Apalachiano do sudeste brasileiro resulta, em maior parte, da erosão diferencial 

desta superfície, que condiciona as altitudes até as quais se elevam as cristas 

serranas mantidas pelas estruturas mais resistentes (IPT, 1982). 

 

No presente dia as formas de relevo do Itatiaia, e 
especialmente nas Agulhas Negras, certamente mostram um 
tremendo efeito da erosão. Fendas em matacões polidos e rochas 
por toda as colinas e pelos vales. A superfície da “cama de rocha” 
(bedrock) é profundamente e regularmente arranhada. Estas 
depressões às vezes atingem 20 a 25 centímetros de diâmetro 
(SEGADAS-VIANNA, 1965). 

 

O mesmo autor menciona também que: 

 

A erosão que modificou o aspecto do relevo é sem 
dúvida, de natureza química. Regiões tropicais são caracterizadas 
por chuvas ricas em acido nítrico (BRANNER, 1896; 
VAGELER, 1938). Este ácido é formado pelo relâmpago que 
produz ozônio que combina com o nitrogênio livre da atmosfera. 
W. Freise (1933, apud DE MATNONNE, 1944) verificaram que 
em Teresópolis na Serra dos Órgãos, a neblina tinha em torno de 
50 cm3 de água por metro cúbico de ar, e continha de 15 a 18 mg 
de ácido carbônico e 19 mg de ácido nítrico por litro. 
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Figura 13 – Mapa geomorfológico do Parque Nacional do Itatiaia. Fonte: Almeida, 2011. 

 

As terras altas do Itatiaia são caracterizadas pela grande intensidade e 

violência das tempestades elétricas (SEGADAS-VIANNA; DAU, 1965).  
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Consequentemente as águas das chuvas nestas ocasiões 
são mais ricas em ácido nítrico. Através desta força de oxidação, 
este reage com o ferro das rochas cristalinas, causando sua 
desagregação. Esta água, rica em ácido carbônico e ácido nítrico, 
penetra através das fissuras superficiais das rochas e dissolve os 
feldspatos e feldspatóides. Junto com esta porção acontece à 
dissolução, e outra parte é hidratada e lavada para fora em 
suspensão ou para baixo em forma coloidal. Neste sentido, 
pequenos alvéolos e concavidades são formadas (SEGADAS-
VIANNA, 1965). (figura 14A) 

 

   

Figura 14 – Alvéolos (A) e canaletas das Agulhas Negras (B). Fonte: Imagens do autor. 

 

Durante a estação seca e fria, estas depressões ficam 
secas. No seu interior, sobre uma fina camada de solo, formada 
através da sedimentação de elementos constituintes das rochas, 
que são dissolvidos e não eliminados, são estabelecidos liquens 
que irão desenvolver-se durante a estação média queda de chuva. 
O ácido orgânico então produzido tem um papel ativo no 
aprofundamento e alargamento destes alvéolos. Quando chega a 
estação das chuvas e a ocorrência de fortes tempestades elétricas, 
estas cavidades são preenchidas com carbono e ácido nítrico, que 
irão continuar a decomposição, que agora é feita facilmente 
devido àas fissuras produzidas pelo ácido orgânico (SEGADAS-
VIANNA, 1965)(tradução livre). 

 

O mesmo autor também menciona que: 

 

Continua o processo de alargar e aprofundar estes 
alvéolos até que um dos lados é quebrado, fazendo com que seja 
drenada a represa. Deste dreno, um sutil veio escavado é formado 
e através deste é descarregado a água que jorra dos alvéolos 
(figura 14A). No decorrer do tempo, os veios mudam para calhas, 
que normalmente tem profundidade de 30 cm. Entretanto, em 
vários lugares nas Agulhas Negras (figura 14B), estes tem 
profundidade de 50 cm ou até um metro. Com este fato, todas as 
calhas têm área uma vasta profundidade e depressão, lembrando 
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um rio – feito buraco. (...) Sobre o que foi visto, é somente 
plausível explanar que a tremenda erosão do Itatiaia é de 
decomposição química causada pelas águas das chuvas 
carregadas com ácidos nítricos e carbônicos. A erosão diferencial 
dos blocos, e os diferentes tipos de rochas alcalinas, contribuem 
grandemente em direção à variedade de topografia da região. 
(tradução livre) 

 

Estes alvéolos, uma vez formados e preenchidos de sedimento 

proporcionam um ambiente favorável para a fixação de um sem-número de 

espécies saxícolas, como por exemplo algumas espécies das famílias Velloziaceae 

e Bromeliaceae. Possivelmente estes são responsáveis pela diversidade de 

espécies que habitam os afloramentos rochosos, pois além de acumularem 

sedimento também são depósitos de água. 

 

2.4 

A hidrologia da região do Maciço do Itatiaia 

 

Este maciço é de fundamental importância hidrológica para a região que o 

cerca, fornecendo água para as Bacias do rio Grande e do Paraíba do Sul, sendo 

ali formados diversos rios, córregos e ribeirões, dentre os principais podemos 

destacar, o Aiuruoca, Preto, Campo Belo, Alambari, Marimbondo, Pirapitinga, 

das Pedras, Palmital, Maromba, Bonito, entre outros. 

Foram estabelecidos dois domínios geomorfológicos para a região, um 

denominado Norte, o da Serra da Mantiqueira e outro Sul, o do Vale do Paraíba 

do Sul (SALVADOR, 1994). Este estudo foi realizado na parte Norte e tem como 

características, segundo o mesmo autor, altos valores de gradientes hidráulicos e 

superfícies de base com curvas pouco espaçadas, correspondendo à região da 

Serra da Mantiqueira.  

Analisando a carta topográfica das Agulhas Negras4, IBGE – 1:50.000, 

observamos que as feições atuais do maciço do Itatiaia dividiram as bacias do rio 

Paraíba do Sul, para a face sul e a do rio Grande para a face norte.  

 

 
4 – Para chegar a este detalhamento foi observada toda a carta, delimitada as bacias através dos divisores de 
águas e relacionados os rios, córregos e riachos de cada bacia e as respectivas altitudes das nascentes. 
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No total foram demarcadas oito sub-bacias, sendo elas a do rio Campo 

Belo, Alambari, Água Branca, Palmital, Engenho da Serra / Fazenda Velha e 

Engenheiro Passos, e o começo da bacia do rio Grande, que serão descritas a 

seguir e visualizadas em seus respectivos mapas.  

Na figura 15, foram demarcadas três bacias, uma localizada a noroeste (do 

Aiuruoca), e duas a sudoeste (do Engenho da Serra / Fazenda da Serra e de 

Engenheiro Passos). Neste mapa são descritos um total de 15 córregos, ribeirões e 

rios. 

 

 
Figura 15 - Bacias noroeste e sudoeste do Maciço do Itatiaia, com seus respectivos 

córregos, ribeirões e rios. Fonte: Adaptado pelo autor da Carta IBGE - Agulhas Negras 

(1:50.000).  

 

Na bacia do Engenho da Serra / Fazenda Velha, são descritos seis 

córregos, ribeirões e / ou rios, sendo eles, o córrego Engenho da Serra (1), córrego 

Taquaral (2), córrego do Boiadeiro (3), rio Capivari (4), rio das Furnas (5) e 

córrego dos Mendes (6). Nesta, a nascente mais alta é a do córrego do Boiadeiro, 

que nasce junto ao Brejo da Lapa entorno de 2.280m de altitude, desaguando no 

rio Capivari entorno de 1.700 m. O Córrego do Taquaral seguirá o mesmo 

processo, desaguando no Capivari um pouco mais abaixo, a 1.500 m. O rio 
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Capivari vai descer este contraforte até na base do maciço no sentido sudoeste. Já 

na face da Fazenda Velha, nasce o rio das Furnas a 2.200 m de altitude que vai 

receber seu afluente, o córrego do Mendes a uma altitude de 1.300 m, seguindo 

em direção ao Capivari. Próximo a Fazenda Velha, temos um pico relevante, o do 

Picú, com altitude de 2.150m. 

Na bacia do Aiuruoca temos seis cursos d’água, sendo eles o ribeirão da 

Vargem Grande (7), o córrego João Vieira (8), o córrego do Mato Grosso (9), o 

córrego da Lapa (10), o rio Aiuruoca (11) e córrego do Retiro, este descendo em 

sentido noroeste. A nascente com maior altitude é a do rio que dá o nome a bacia, 

a 2.540 m de altitude. O ribeirão da Vargem grande, nasce na localidade de 

mesmo nome e junto com o córrego João Vieira vão em direção ao Aiuruoca, na 

Serra ao lado, a Negra, onde estão localizados os outros rios da bacia. Tanto os 

córregos da Lapa, do Mato Grosso e do Retiro também deságuam no Aiuruoca a 

uma altitude entorno de 1.700 m. Já este, deságua a cerca de 1.100 m no rio 

Grande. 

Na bacia de Engenheiro Passos estão o ribeirão do Palmital (13), córrego 

do Itatiaia (14) e córrego do Pinhal (15). Aqui temos uma gradiente altitudinal que 

varia de 2.380 m, na nascente do ribeirão do Pinhal, até 820 m no encontro com o 

rio do Salto. Nesta rede de drenagem, o ribeirão do Pinhal deságua no córrego do 

Itatiaia a cerca de 900 m de altitude, para depois juntar-se ao rio do Santo. Já o 

ribeirão do Palmital junta-se ao rio do Santo a 920 m. 

Na figura 16, observamos a segunda parte da rede de drenagem do maciço 

do Itatiaia, com as bacias do rio Grande (norte) e do rio Preto (nordeste) 

representadas. Nesta estão representadas o córrego do Brejo (1), ribeirão dos Dois 

Irmãos (2), córrego do Brejo ou do Monte Belo (3), córrego da Capivara (4) e 

córrego da Capivara ou Desterro (5), todos correndo na direção noroeste. 

 A bacia em linha amarela (figura 16), representa a bacia do rio Grande 

(nascente a 1.980 m de altitude), que é o principal rio da face mineira junto ao 

maciço. Este rio e os afluentes de sua bacia, junto com os da bacia do Aiuruoca 

(afluente do rio Grande) segue na falha do sul de Minas Gerais e vão em direção à 

bacia do rio Paraná, que segue em direção à bacia Platina, na junção do Brasil, 

Paraguai e Uruguai. O rio Grande (6), junto com o Tiete, são uns dos principais 

afluentes do rio Paraná. 
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Figura 16 - Bacias norte e nordeste do Maciço do Itatiaia, com seus respectivos 

córregos, ribeirões e rios. Fonte: Adaptado pelo autor da Carta IBGE - Agulhas Negras,  

(1:50.000). 

 

A bacia que nos resta para descrever ainda neste mapa, é a do rio Preto, rio 

de extrema importância não só para a região dos vilarejos de Maromba, Maringá e 

Mauá, na região de Visconde de Mauá, mas para todo seu trajeto (de 222 km) até 

desaguar no Paraibuna (também é um afluente do Paraíba do Sul). 

O rio Preto nasce a 2.560 m de altitude, no piemonte entre o Pico das 

Agulhas Negras (2.791 m) e a Pedra do Sino do Itatiaia (2.670 m), dando seus 

primeiros passos nos alvéolos do vale dos Dinossauros, até encontrar seu nível de 

base (knickpoint) e cair abruptamente em direção ao vale que acabo de mencionar. 

No começo de sua bacia, na região deste maciço alcalino, temos o córrego da 

Maromba (7), córrego do Morro Cavado (8), o próprio rio Preto (9), córrego do 

Mirantão (10), ribeirão da Prata (11), ribeirão das Flores (12), córrego da Barra 

(13), córrego do Alcantilado (14), rio Santa Clara (15), córrego da Gávea (16), 

córrego das Cruzes (17) e córrego do Pavão (18). As outras bacias que as das 

faces nordeste, sudeste e sul (figura 17). 
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Figura 17 - Bacias nordeste e sudeste e sul do Maciço do Itatiaia, com seus respectivos 

córregos, ribeirões e rios. Fonte: Adaptado pelo autor da Carta IBGE - Agulhas Negras, 

(1:50.000). 

 

A mais importante bacia (em linha amarela) é a do rio Campo Belo 

(principal rio do município de Itatiaia) que nasce a 2.540 m de altitude (ribeirão 

das Flores) e vai desaguar no Paraíba do Sul a 390 m, com um comprimento de 34 

km. Em sua bacia estão representados o ribeirão das Flores (1), córrego das 

Agulhas Negras (2), o próprio Campo Belo (3), ribeirão da Posse (4), córrego das 

Macieiras (5), córrego Duzem (6), córrego da Maromba (7), córrego do Silveira 

(8), córrego do Simon (9) e o rio Bonito (10). 

Na bacia que segue a nordeste, que tem como divisor a serra do Palmital, 

temos dois ribeirões representados, o primeiro o que dá nome a bacia, o do 

Palmital (11), que nasce entorno de 1.620 me de altitude, já o segundo o das 

Pedras (12) nasce a 1.800 m, ambos correndo dentro do vale de Penedo, distrito de 

Itatiaia. Na realidade o Palmital é um afluente do das Pedras, que desemboca neste 

último a 640 m de altitude. Seguindo a vertente do vale, o ribeirão das Pedras vai 

também desaguar no principal rio da região, o Paraíba do Sul. 

A outra bacia localizada na vertente nordeste é da serra do Alambari, que 

dá nome ao distrito do mesmo nome, pertencente ao município de Resende. Nesta 
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bacia temos o rio Alambari (13), o rio Pirapitinga (14) e o córrego da Floresta (16) 

(atualmente recebe o nome de Santo Antônio). O curso d’água mais alto desta 

sub-bacia é o do Pirapitinga, que nasce cerca de 2.220 m de altitude, seguido pelo 

córrego da Floresta (2.180 m) e Alambari (1.980 m). O córrego da Floresta é um 

afluente do Pirapitinga, fazendo sua junção a 680 m de altitude.  

Devido ao corte do mapa, ficou representado um rio da bacia do rio Preto 

(figura 17), que é o Marimbondo (16), que nasce junto ao divisor de sua bacia e 

do Alambari, com sua nascente a 2.400 m de altitude nos contrafortes da Cabeça 

do Leão (2.483 m). 

Por último, observamos a vertente sul, onde está localizada a bacia do 

Água Branca, que tem como representantes, o próprio ribeirão Água Branca (17), 

córrego do Carrapato (18), córrego dos Três Pinheiros (19), córrego do Paredão 

(20) e córrego do Paraíso (21). A nascente mais alta desta vertente dá nome à 

bacia, com 2.240 m. Estes cursos d’água vão em direção ao rio do Salto. 

 

2.5 

A relação da pedologia e a fixação da vegetação nos campos de 

altitude do Itatiaia. 

 

Até o momento, na descrição deste capítulo, viemos relatando a geologia, 

geomorfologia e hidrologia do Itatiaia para que possamos chegar a este ponto, 

tentar demonstrar a relação que estas ciências têm com a fixação da vegetação nos 

campos de altitude deste maciço, e que para tal fato aconteça devemos acrescentar 

os processos intempéricos até que seja formado o solo. 

 

O solo é uma coleção de corpos naturais, constituídos por 
partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, 
formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior 
parte do manto superficial das extensões continentais do nosso 
planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza 
onde ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por 
interferências antrópicas (EMBRAPA, 2006). 

 

O maciço do Itatiaia por compreender um relevo montanhoso e 

acidentado, predominam solos rasos e jovens. A classe de solos que predomina 

neste ambiente é a dos Cambissolos, ocorrendo amplamente nas encostas da 

unidade geomorfológica das Montanhas, e nas áreas mais elevadas, e, ou, com 
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declividades mais acentuadas, predominam Neossolos Litólicos, entre 

afloramentos rochosos (ALMEIDA, 2011).  

Os Cambissolos2 são solos com presença de horizonte “B” incipiente (Bi), 

caracterizado por apresentar alteração física e química em grau não muito 

avançado, porém suficiente para o desenvolvimento de cor ou de unidades 

estruturais. São horizontes pouco espessos e comumente com fragmentos do 

material parental. Podem ocorrer abaixo de qualquer horizonte “A”. (EMBRAPA, 

2006). 

No Itatiaia, predominam Cambissolos Húmicos e Cambissolos Háplicos, 

sendo solos rasos, bem drenados, e com sequência de horizontes “A”, “Bi”, “C” 

ou “R”. (ALMEIDA, 2011). 

Em parte dos campos de altitude encontramos os Cambissolos Húmicos 

(figura 18), que recebem este nome pois apresentam o horizonte “A” húmico, 

caracterizado por ser rico em matéria orgânica, relativamente espesso, escuro e 

distrófico. A espessura destes horizontes variam em média entre 50 e 70 cm, e as 

texturas variam de argilosas a argilo – arenosas e são comumente estruturados em 

grânulos finos a médios. Estes solos ocorrem em áreas com vegetação preservada 

e altitudes acima de 1600m, que possibilitam o acúmulo e a preservação da 

matéria orgânica (ALMEIDA, 2011).  

Entretanto, o principal solo dos campos de altitude é o Neossolo3 Litólico 

(figura 18), que é um solo mineral não hidromórfico, pouco evoluído e raso, sem 

apresentar qualquer tipo de horizonte “B” diagnóstico, com sequência de 

horizontes “A” – “R”, ou seja, com horizonte “A” em contato lítico, direto sobre a 

rocha. Os Neossolos Litólicos são comuns em relevos muito acidentados de 

serrarias, como é o caso do Itatiaia. (EMBRAPA, 2006). 

No Itatiaia, os Neossolos Litólicos ocorrem nas áreas 
mais elevadas, nas unidades geomorfológicas montanhas 
rochosas e montanhas, sendo que nesta última predominam em 
relevos sustentados por rochas alcalinas do Maciço de Itatiaia, 
Estes solos são caracterizados pela presença de horizonte “A” 
proeminente a moderado, com cores bruno-escuras e texturas 
variando de francas a argilo-arenosas (ALMEIDA, 2011).  

 
 

 

2 – Cambissolo:o prefixo “cambi” vem de “cambiare”, ou seja, trocar ou mudar (EMBRAPA, 2006). 

3 – Neossolo: o prefixo “neo” é proveniente de novo, ou seja, com pouco desenvolvimento genético 

(EMBRAPA, 2006). 
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Figura 18 – Mapa pedológico do PNI e seu entorno. Destaque para as áreas de 

afloramento de rochas (AR), Neossolo Litólico (RLd) e Cambissolo Húmico (CHd) 

relacionadas as área de estudo. Fonte: Filho, 2010; Filho et al., 2000. 

 

Este tipo de solo ocorre nas porções planas das áreas 
mais elevadas e centrais do Itatiaia, [os campos de altitude], e tem 
como características deficiência de drenagem, ligadas ao 
afloramento do nível freático ou ao solo muito raso, com a 
rocha muito próxima a superfície, atuando como uma 
camada impermeável. Nestes locais, há presença de horizonte 
hístico em contato lítico, caracterizando Neossolos Litólicos 
Hísticos. Os horizontes hísticos são constituídos por material 
orgânico resultante de acumulações de resíduos vegetais 

depositados superficialmente sob condições de excesso de 
água por longos períodos ou todo o ano, bem como materiais 
depositados em condições de drenagem livre, sem estagnação 
permanente de água, condicionados pelo clima úmido, como em 
ambiente altimontano (EMBRAPA, 2006), sendo horizontes 
muito escuros, com cores tendendo a preto (ALMEIDA, 
2011)(negrito nosso).  
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