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RESUMO: A Bacia de São José do Itaboraí (BSJI), localizada no Estado do Rio de Janeiro, é 
historicamente reconhecida no meio científico pelo seu importante conteúdo fossilífero, que 
inclui o registro dos mais primitivos mamíferos da América do Sul no Paleógeno. Destaca-se, 
também, por ser a única bacia do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) que possui 
sedimentação carbonática, representada por rochas químicas, classificadas como travertinos, 
além de rochas clásticas e também paleossolos. Desde o trabalho pioneiro do geólogo Victor 
Leinz em 1938, atribui-se a origem dos travertinos à precipitação de “fontes termais ou, pelo 
menos tufítica de fontes vadosas”, relacionando tais ações hidrotermais com as últimas fases 
de atividades vulcânicas dos maciços do Itatiaia e de Poços de Caldas. Com as recentes 
descobertas na plataforma continental brasileira de expressivas acumulações comerciais de 
petróleo em rochas carbonáticas lacustres, a produção diária de óleo e gás neste tipo de rocha 
tende a aumentar significativamente, a partir da implantação dos projetos de desenvolvimento 
da produção dos campos do Pré-sal. Desde então, os estudos sobre a gênese e as 
características deposicionais e diagenéticas de carbonatos continentais adquiriram grande 
importância no cenário econômico atual, atraindo a atenção também de pesquisadores e 
acadêmicos. O presente trabalho visa à caracterização dos travertinos através da análise 
sedimentar e estratigráfica dos afloramentos remanescentes na BSJI, em conjunto com 
analises químicas, mineralógicas e petrográficas. Nesse sentido, foram confeccionados perfis e 
seções geológicas, realizada a amostragem de rochas, além de efetuadas análises de isótopos 
estáveis de carbono e oxigênio, difratometria de raios-X (DRX), bem como a confecção de 
lâminas delgadas e o imageamento por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV/EDS). Os 
resultados obtidos permitiram determinar a composição mineralógica, petrográfica e química 
destes carbonatos, propondo uma classificação para os travertinos descritos, além de definir os 
principais elementos paleomorfológicos do sistema hidrotermal, bem como seus controles 
primários e sua distribuição espacial. Com base nos dados faciológicos, estruturais, texturais e 
isotópicos analisados e através do padrão de empilhamento dos estratos nos diversos 
afloramentos remanescentes, definiu-se a maior ou menor influência das fontes termais e dos 
processos microbiais na deposição das fácies de travertinos, podendo separar dessa forma, 
contextos deposicionais distintos; um onde a borda ativa da bacia teve atuação efetiva nos 
processos de sedimentação química (flanco sul) e outro, em sua borda flexural (flanco norte), 
onde a influência e distância da falha tiveram atuação secundária. Foi possível ainda 
estabelecer uma proposta de reconstrução na distribuição espacial destes depósitos, dentro do 
contexto geológico-estrutural da BSJI. 
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