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RESUMO
O presente trabalho resulta de uma investigação sobre a influência da tectônica na estruturação do relevo em um
conjunto de morros testemunhos em área de cuesta, entre as províncias geomorfológicas da Depressão Periférica
Paulista e o Planalto Ocidental (região das Cuestas Basálticas). Tradicionalmente têm ocorrido divergências teóricas
nas investigações sobre a evolução da área, em que uma perspectiva genética erosiva contrapõe-se a uma
perspectiva tectônica. Estas divergências justificam a realização deste trabalho que, através do recorte espacial da
Serra da Atalaia buscou, a partir da análise morfoestrutural, contribuir para a compreensão das implicações
tectônicas cenozoicas na gênese e evolução do relevo de cuestas. A Serra da Atalaia constitui-se em um extenso
testemunho do recuo da chamada cuesta interior, integrado ao interflúvio correspondente ao divisor de águas dos
rios Tietê e Moji-Guaçu, entre os municípios de Analândia e Corumbataí (estado de São Paulo). Tal estudo foi
realizado por meio do mapeamento da densidade de drenagem, profundidade da drenagem, clinografia e de
lineamentos tectônicos que corroboraram com as proposições dos autores defensores dos elementos tectônicos, sem
deixar de considerar a importância dos processos de erosão diferencial e de circundesnudação atuantes na área.
Palavras-chaves: Geomorfologia Estrutural; Análise morfoestrutural; lineamentos.

Morfoestructural analysis of a sector in Serra da Atalaia, Analandia/Corumbatai (SP)
ABSTRACT
This work is the result of an investigation of the influence of tectonics in the relief structure in a sector of Parana
Basin, limit between the geomorphologic provinces of “Depressao Periferica Paulista” and “Planalto Ocidental”
(“Cuestas Basalticas”) region. Traditionally there have been differences in theoretical investigations on the evolution
of the area, in which a genetic erosive perspective has opposed to a tectonic perspective. These differences justify
the carrying out of this work, which, through the spatial area of Serra da Atalaia sought, from the morphostructural
analysis, contribute to the understanding of cenozoic tectonic implications in the genesis and evolution of the
“Cuestas Basalticas” region. The Serra da Atalaia is an extensive testimony of the retreat of the so called intern
cuesta, integrated to the interflow corresponding to the water divisor of the rivers Tiete and Moji-Guacu, between
the cities of Analandia and Corumbatai (state of Sao Paulo). This study was carried out by the mapping of the
drainage density, drainage deep, declivity and tectonic lineaments which corroborated with the authors who defends
the tectonic elements, without failing to consider the importance of the differential erosion and “circundesnudacao”
processes actives in the area.
Key-words: Structural Geomorphology, Morphoestructural analysis; lineaments.
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Introdução
O presente artigo é resultado de uma
pesquisa sobre a influência da tectônica na
estruturação do relevo em um setor da bacia
geossinclinal do Paraná entre as províncias
geomorfológicas da Depressão Periférica Paulista e
o Planalto Ocidental, naquela que, a partir dos
trabalhos de Fernando Flávio Marques de Almeida
(Almeida, 1974) convencionou-se denominar por
província geomorfológica das Cuestas basálticas.
As cuestas caracterizam-se por um extenso
alinhamento de frontes descontínuos, planaltos
residuais e morros testemunhos que atravessam o
Estado de São Paulo em um direcionamento geral
de nordeste a sudoeste, promovendo uma
verdadeira ruptura no relevo relativamente
monótono do interior do estado e separando as
duas grandes províncias primeiramente citadas.
Duas vertentes procuram explicar a gênese
e a evolução do relevo de cuestas: uma, defendida
principalmente por Ab`Sáber (1949, 1956 e 1969)
e Almeida (1964, 1974), dentre outros, enfatiza o
processo puramente erosivo na conformação desta
morfografia, em que a subsidência terciária na
calha do rio Paraná teria promovido o
soerguimento nas bordas da bacia, junto ao contato
com a margem cristalina do Planalto Atlântico,
possibilitando a superimposição da drenagem
consequente. Esta drenagem exporia estruturas de
resistências diferenciadas, iniciando o processo de
circundesnudação das bordas da Bacia do Paraná,
em que a região escavada (Depressão Periférica)
colocar-se-ia em posição deprimida entre o
planalto cristalino e a porção da bacia mantida
relativamente elevada (Planalto Ocidental). Entre
este e a depressão define-se o alinhamento
cuestiforme em permanente evolução e recuo a
oeste (Áb’Sáber, 1969).
Outra vertente, proclamada especialmente
por autores como Openheim e Malamphy (1936),
Setzer (1956), Queirós Neto (1960), Penteado
(1968) e Facincani (2000), dentre outros, admitem
os processos erosivos de circundesnudação na
conformação da Depressão Periférica e do setor de
cuestas e na gênese e evolução destas, mas
consideram que a rápida epirogênese positiva nas
margens da bacia ensejou a reativação de antigas
falhas e o surgimento de modernos deslocamentos
crustais, os quais definem a disposição das
escarpas, a inclinação de seus cimos e os percursos
dos canais obsequentes e consequentes a estas
associados.
Tradicionalmente, as investigações sobre a
evolução da área deram-se à luz de explicações por
processos apenas erosivos em detrimento da

aceitação de influências tectônicas cenozoicas e da
neotectônica (Facincani, 2000).
Estas divergências teóricas justificam a
realização deste trabalho que, através do recorte
espacial da Serra da Atalaia, buscou a partir da
análise morfoestrutural, contribuir para a
compreensão das implicações tectônicas na gênese
e evolução do relevo de cuestas.
Desta maneira objetivou-se na pesquisa a
avaliação do grau de dissecação do relevo a fim de
se analisar a influência de fatores tectônicos no
trabalho de incisão das drenagens, a análise das
possíveis dissimetrias de vertentes e vales por meio
de mudanças bruscas na declividade dos terrenos e
a verificação do traçado dos cursos fluviais, assim
como a configuração das linhas de cumeada,
visando identificar as influências tectônicas locais.
Material e métodos
A área de estudo
A referida serra caracteriza-se como um
extenso testemunho do recuo da chamada cuesta
interior, integrado ao interflúvio correspondente ao
divisor de águas dos rios Tietê e Moji-Guaçu
(Almeida, 1974), entre os municípios de Analândia
e Corumbataí (estado de São Paulo) e compreende
a faixa latitudinal de 22º11’45” S a 22º08’02” S e a
faixa longitudinal de 47º32’54” W a 47º37’58” W.
Varia altimetricamente de 611 metros no extremo
sul, junto a um dos cursos obsequentes que nascem
na serra e a desce em busca do rio Corumbataí, a
1042 metros no Morro Grande. O recorte em
análise possui área de 39,75 Km².
É mister uma observação de natureza
terminológica quanto à área de estudo. Enquanto a
maioria dos autores refere-se à grande feição
testemunha por Morro Grande, generalizando sua
denominação, alguns documentos oficiais e autores
(Penteado, 1969; IBGE, 1979, dentre outros)
especificam as toponímias locais e nomeiam a
feição globalmente por Serra da Atalaia. Dois
“morros” compreendem esta serra: a leste o Morro
da Pedra Vermelha e a oeste o Morro Grande,
propriamente.
Tanto uma forma quanto outra encerra
imprecisões, pois a feição, longe de ser uma serra,
constitui-se em um esporão destacado da frente
cuestiforme interna por erosão regressiva.
Tampouco deve ser chamada de morro, pois suas
dimensões e complexidade estrutural aproximamna a uma feição mais complexa.
Em preservação à terminologia oficial
apontada em diversos documentos e para evitar
generalização, neste trabalho optou-se pela
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toponímia Serra da Atalaia, fazendo-se menção aos
morros individualmente quando couber.
Nas palavras do IPT (1981), o setor em
estudo localiza-se na Plataforma Sul-americana,
com registro geológico extenso, porém não
contínuo, desde o Arqueano até o Holoceno. Até o
início do Paleozoico (aproximadamente 540 Ma)
seguidos processos orogenéticos constituíram as
rochas magmáticas e metamórficas componentes
do embasamento cristalino, o qual aflora a leste e
sul do estado na forma de maciços criptozoicos que
compõem os Planaltos e serras do Atlântico lestesudeste. Em decorrência de forte subsidência e
formação de um geossinclinal, com rebaixamento
do setor central do escudo, este teve sobre si
assentados os estratos sedimentares Fanerozoicos
constituintes da Bacia do Paraná a partir do limite
entre o Siluriano e o Devoniano (aproximadamente
420 Ma) (Áb’Sáber, 1949, 1956).
No Jurássico Superior (cerca de 165 Ma)
processos de reativação tectônica possibilitaram
extensas intrusões diabásicas e derrames basálticos
sobre as camadas Paleozoicas e entre as camadas
Mesozoicas, derrames os quais foram, ainda,
capeados
por
arenitos
Cretáceos
até
aproximadamente 60 Ma, quando a um processo de
subsidência no centro da bacia respondeu a
flexurização de suas bordas. Deste modo, os
depósitos cretáceos até então relativamente
contínuos desde o centro da bacia até suas bordas
foram fragmentados e parte alçados em algumas
centenas de metros (Áb’Sáber, 1956). Assim, de
ambiente deposicional passa-se, já no Paleógeno, a
um ambiente dominado por processos erosivos
capitaneados pela epigenia de cursos consequentes
que descem do maciço cristalino e buscam,
acompanhando o sentido de decaimento das
camadas para noroeste, o eixo da bacia (rio
Paraná), e que, em consonância à reativação
tectônica, conformaram as feições atualmente
dominantes da paisagem (IPT, 1981).
Penteado (1976) expõe que até o final do
Cretáceo a maioria dos cursos fluviais
apresentavam disposição consequente em cursos
paralelos, sempre nascendo no afloramento
criptozoico, a leste, e buscando o rio Paraná, a
oeste. Contudo, a lenta epirogênese ascensional
marcou a Bacia do Paraná neste período e fez com
que apenas os canais de maior porte conseguissem
acompanhar o evento tectônico, exumando a
superfície ascendente e superimpondo-se às
estruturas. No estado de São Paulo este fenômeno
restringe-se a seis rios: Paranapanema, Tietê, MojiGuaçu, Pardo, Sapucaí-Mirim e Grande. Todos os
demais tiveram seus cursos desviados e afunilados
seus traçados em convergência aos grandes

consequentes enumerados, transformando-se em
subsequentes e orientando o trabalho de
circundesnudação e evolução da Depressão
Periférica, bem como de erosão das nascentes
escarpas cuestiformes, recebendo e comandando a
atuação dos obsequentes destas procedentes.
É consensual que duas ordens de fatores
atuam na esculturação do relevo: os litoestruturais
e os climáticos. Em São Paulo, maciços
criptozoicos
avizinham-se
a
uma
bacia
fanerozoica. A relativa resistência destes maciços,
bem como dos setores ocidentais da bacia,
encimados por litologia efusiva, deixam uma faixa
desprotegida e intensamente atacada por processos
desnudacionais, a qual se rebaixa relativamente a
suas adjacências, formando a Depressão Periférica
Paulista. A tectônica foi fundamental para a
evolução do relevo regional ao orientar muitas
direções de entalhe e dinamizar os processos
erosivos concomitantes à epirogênese ascensional
(Ross e Moroz, 1997).
Pelo exposto, distinguem-se no estado de
São Paulo dois grandes setores geológicos: o
Escudo Atlântico, orogenético, de composição
magmática e metarmórfica, intensamente dobrado
e falhado, decorrendo em complexas feições
montanhosas
com
localizadas
coberturas
sedimentares neógenas e quaternárias; e a
cobertura da plataforma, epirogenética, de
composição sedimentar e vulcânica da Bacia do
Paraná e com significativas intrusões jurocretáceas. Estima-se que na região mais profunda
da bacia, extremo oeste de São Paulo, a espessura
de depósitos possa ultrapassar cinco mil metros
(IPT, 1981).
A Bacia do Paraná, nas palavras do IPT
(1981), encerra uma área de sedimentação
fanerozoica de aproximadamente 1 750 000 km²,
dos quais 66% está em território brasileiro e cerca
de 210 000 km² (12%) em território paulista, de
acordo com Áb’Sáber (1956). De natureza
intracratônica e estável, acumulou, durante mais de
350 milhões de anos, cerca de cinco quilômetros
de espessura de sedimentos, lavas e sills pouco ou
apenas localmente dobrados. De seu surgimento
(Devoniano Superior) até o Jurássico Superior
desenvolveu-se em forma de sinéclise, isto é, uma
ampla bacia sedimentar com mergulhos muito
fracos e convergentes no interior de uma
plataforma continental e produzida por lento
abaulamento subsidente da crosta (Winge, 2015).
A partir de cerca de 150 Ma a bacia é transformada
em uma anfíclise – bacia de fundo planar e
acolhedora de produtos vulcânicos (IBGE, 2004) em decorrência de processos ígneos e tectônicos
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associados ao magmatismo da Serra Geral, quando
se originam deformações de ordem local.
Sua estrutura tectônica, segundo Loczy &
Ladeira (1976 apud Ross e Moroz, 1997), resulta
de falhamentos verticais, os quais facilitaram a
penetração de materiais vulcânicos durante o
episódio de reativação mesozoica. Desta maneira,
em retroalimentação positiva a tectônica
possibilitou a passagem de fluidos, os quais
ensejaram maiores esforços intensificando os
processos rúpteis.
Almeida (1974) esclarece que as camadas
da Bacia do Paraná apresentam mergulho
decrescente em direção a seu eixo (calha do rio
Paraná). Para os sedimentos paleozoicos mais
antigos este mergulho equivale a cerca de 15 a 25
m/km (ou 0,015 a 0,025%) junto à margem
oriental. À medida que se eleva no perfil
estratigráfico reduz-se o mergulho das camadas,
sendo este de apenas 3 m/km (ou 0,003%) para os
derrames basálticos e menores ainda para as
coberturas cretáceas.
O caimento homoclinal das camadas da
Bacia do Paraná, bem como a intercalação de
camadas mais e menos resistentes (estratos
sedimentares e intrusões/derrames vulcânicos),
possibilitaram a superimposição da drenagem
consequente, após a deposição das últimas
camadas do Grupo Bauru (limite CretáceoPaleógeno), a qual iniciou um processo de erosão
diferencial, expondo os limites dos derrames jurocretáceos como franjas cuestiformes que delimitam
o Planalto Ocidental. Entre estas franjas e o
afloramento cristalino, a leste, a desproteção das
camadas sedimentares por litologia mais resistente
possibilitou sua exumação e aprofundamento dos
agentes desnudacionais, expondo sequências
paleozoicas e mesozoicas pré-basálticas em um
arco deprimido conhecido por Depressão Periférica
Paulista. A superfície basáltica no Planalto
Ocidental e, mais raramente, em planaltos residuais
e morros testemunhos na província de Cuestas
acha-se, em grande medida, recoberta por
depósitos sedimentares cretáceos (Grupo Bauru)
(Áb’Sáber, 1949, 1956; IPT, 1981).
Fúlfaro e Barcelos (1989 apud Facincani,
2000) asseveram que as franjas das escarpas
cuestiformes não são simplesmente resultado de
erosão diferencial, mas este processo foi o estopim
para um evento de retroalimentação positiva, no
sentido de que, a erosão diferencial iniciou o
entalhamento da depressão e o alívio de peso
decorrente, junto às escarpas, fez com que, por
compensação isostática, esta se elevasse,
aprofundando a erosão, em um processo que
permanece atualmente.

Litoestratigraficamente, segundo o IPT
(1981), a área em estudo divide-se em dois grupos.
O Grupo São Bento é composto pelas formações
Piramboia, Botucatu e Serra Geral. A primeira
depositou-se entre o Triássico Inferior e Jurássico
(de 250 Ma a 200 Ma, aproximadamente). A
origem da Formação Botucatu remonta ao
Jurássico (200 Ma), porém, a partir do Jurássico
Superior (150 Ma, aproximadamente) sua história
confunde-se com a da Formação Serra Geral, cujos
derrames alternaram-se com a continuidade da
deposição do arenito. Os referidos derrames
sucederam-se até aproximadamente 120 Ma, já no
período Cretáceo. O Grupo Bauru, constituído
pelas formações Santo Anastácio, Caiuá,
Adamantina, Marília e Itaqueri não possui
representação na área.
As formações Piramboia e Botucatu, de
acordo com o IPT (1981), resultam de variações no
ambiente deposicional de um mesmo ciclo de
sedimentação. Durante a acomodação da
Piramboia a condição climática imperante era
quente e úmida, sendo estes arenitos de origem
predominantemente aquosa, depositados em canais
meandrantes e planícies fluviais, com eventuais
pequenas lagoas. Esta formação é caracterizada por
camadas arenosas vermelhas de granulometria
média a fina, em que o diâmetro das partículas
aumenta paulatinamente para o topo, em
consonância com o gradativo recrudescimento das
condições ambientais. A estratificação é
predominantemente paralela (ambiente lêntico),
ocorrendo, contudo, estratificações cruzadas
(ambiente lótico) com alternância de camadas mais
ou menos argilosas e siltosas. No topo a
estratificação cruzada (de dimensões média a
grande) torna-se comum em virtude da eolização
dos depósitos.
Uma modificação climática para aridez,
segundo o IPT (1981), levou à deposição de
arenitos eólicos sobre os hidroclásticos, em uma
transição geralmente gradual, estando a face eólica
individualizada como Formação Botucatu, a qual
situa-se às faldas e nas escarpas basálticas,
imediatamente abaixo (ou em meio) dos derrames
vulcânicos. A granulometria da Botucatu varia de
fina a média, com grãos bem selecionados e de alta
esfericidade. Apresentam estratificação cruzada de
grande porte, tendo sua origem associada à
divagação de dunas (campos de ergs). Em ambas
as formações encontram-se sedimentos lacustres,
de granulometria areno-argilosa, aos quais se
denominaram “fácies Santana”.
Ao final deste ciclo deposicional derrames
basálticos intercalaram-se com as areias da
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Botucatu, conformando-se a Formação Serra Geral
(IPT, 1981).
O contato entre as formações Piramboia e
Botucatu faz-se de forma gradual, concordante; ou
discordante, quando esta formação é embasada por
arenito conglomerático (seixos de quartzo), cuja
gênese decorre de violentas corridas fluviais em
um ambiente já predominantemente árido
(planícies de reg aluvial). O contato entre as
formações Botucatu e Serra Geral é interdigitado,
em que os campos de dunas são recobertos pelas
lavas desta última (IPT, 1981; Facincani, 2000).
Faz-se o adendo de que o início das
extrusões que formariam as camadas da Serra
Geral não implicaram no estancamento da
deposição das areias da Botucatu, uma vez que as
condições de aridez permaneceram prevalecentes e
os derrames estenderam-se por um intervalo
temporal de quinze a trinta milhões de anos, não
sendo contínuo, mas intercalados por mais ou
menos prolongados períodos em que as areias do
“Deserto Botucatu” continuaram a ser mobilizadas.
Por isso é bastante comum na região intercalações
entre camadas de arenitos de alguns poucos
centímetros a vários metros e espessos derrames
basálticos (arenito intertrapiano) (IPT, 1981;
Facincani, 2000).
Almeida (1974) pontua que algumas
camadas
basálticas
superam,
sem
interestratificações, cinquenta metros de espessura
e enfatiza que pelas condições climáticas
preponderantes entre os períodos Jurássico e
Cretáceo estes derrames estenderam-se sobre
lençóis dunares profundamente rugosos e de forte
gradiente altimétrico. Desta maneira, uma mesma
camada efusiva pode aflorar em cotas diferentes,
rejeitando o autor a explicação tectônica para
grande parte destes desníveis.
Os basaltos possuem textura afanítica e
coloração de cinza escuro a negro. Cada derrame
possui espessura variável entre poucos a uma
centena de metros. A porção central dos derrames
é maciça, microcristalina e fraturada por juntas de
contração que dividem a rocha em colunas quando
expostas ao alívio de pressão (IPT, 1981).
Associam-se aos derrames de basaltos
corpos
intrusivos
diabásicos
de
mesma
constituição (sills). Os derrames afloram na porção
superior das escarpas da cuesta e dos morros
testemunhos delas isolados, sustentando-os (IPT,
1981). Os diques de diabásio são comuns na área
de estudo e sua violenta penetração através das
camadas sedimentares levou a falhamentos.
Depósitos cretáceos do Grupo Bauru
comumente capeiam a Formação Serra Geral no
reverso das cuestas, encobrindo os basaltos.

Contudo, nas proximidades das bordas do planalto,
bem como sobre planaltos residuais e morros
testemunhos, a intensa atividade erosiva fez com
que estes depósitos muitas vezes fossem
completamente exumados. Desta forma, na área
sob enfoque não se apresenta litologia associada a
este grupo.
As superfícies planas no reverso das
cuestas, preservadas da erosão pós-cretácea,
indicam o momento em que cessou o prolongado
evento deposicional paleo/mesozoico e teve início
a exumação ensejada pelos soerguimentos
terciários. Usa-se a expressão soerguimento no
plural, pois este evento foi bastante desigual ao
longo da periferia da Bacia do Paraná, com blocos
elevando-se a distintos patamares. Assim, nos
campos de Vacaria (RS), por exemplo, encontra-se
o topo dos derrames sobrelevado a cerca de 1 500
metros, enquanto no estado de São Paulo este
raramente alcança 1 100 metros, e mesmo aqui,
alçamentos diferenciais fazem com que setores
próximos coloquem-se em altimetrias distintas
(Ross e Moroz, 1997).
Porção considerável do setor estudado é
recoberto por depósitos neogênicos e quaternários
associados a processos coluvionares decorrentes do
trabalho de agentes erosivos sobre as feições
positivas de relevo, como a Serra da Atalaia. Estes
depósitos constituem a Formação Santa Rita do
Passa Quatro.
Para Facincani (2000) estes depósitos estão
diretamente correlacionados à ação dos
lineamentos neotectônicos, uma vez que estes
constituem linhas de fraqueza através das quais os
agentes erosivos atuam com maior vigor.
Outrossim, esta cobertura ocupa áreas já bastante
afetadas
por
deslocamentos
crustais
e
basculamentos, podendo muitas vezes suavizá-los
na paisagem. Também respondem a condições
paleoclimáticas recentes variáveis, com oscilações
no ambiente de sedimentação e geração de fácies
sedimentares diferenciadas.
Massoli (1980, 1981, 1983 apud Facincani,
2000) caracteriza a Formação Santa Rita do Passa
Quatro como constituída por areias finas,
inconsolidadas ou mal consolidadas, de
composição quartzítica, pobremente selecionada e
espessura pequena (de centímetros a poucos
metros). Seu contato com formações pretéritas é
discordante, pois o início de sua deposição deu-se
quando há muito a região não era submetida a
processos de sedimentação e estava exposta a
eventos erosivos pós-cretáceos.
No setor sob análise os sedimentos desta
formação derivam de depósitos rudáceos de tálus,
os quais são compostos por seixos e matacões de
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basalto e arenito silicificado rolados das próprias
escarpas associadas à Serra da Atalaia e
submetidos a processos diagenéticos recentes.
Pelo seu caráter colúvio-eluvionar esta
unidade não se apresenta estruturada em camadas e
sua distribuição granulométrica tende claramente
para matriz arenosa (de 77 a 94% dos grãos são de
granulometria arenosa), estando bastante suscetível
a processos erosivos como ravinamentos e
voçorocas (Facincani, 2000).
Facincani (2000) assinala que a Formação
Santa Rita do Passa Quatro apresenta nítida
associação à superfície topográfica atual,
relacionando-se aos níveis planálticos da área com
topos aplanados e baixa densidade de drenagem.
A região abordada por esta pesquisa
mostra-se intensamente marcada por lineamentos
que podem indicar a presença de falhas ou de
simples diáclases.
Para Soares et al. (1982) um lineamento é
definido como uma feição linear mapeável,
simples ou composta, contínua ou descontínua, da
superfície terrestre, cujas partes estão alinhadas em
um arranjo retilíneo ou suavemente curvo e que
difere distintamente dos padrões de feições que
lhes são adjacentes e, presumivelmente, reflete um
fenômeno de subsuperfície.
O termo lineamento restringe-se a feições
estruturais na superfície as quais refletem um
fenômeno de descontinuidade em subsuperfície
(Soares et al., 1982).
As falhas decorrem de deformações rúpteis
da litosfera, em que há deslocamento relativo de
blocos. Isto é, regiões de litologia resistente a
deformações, quando submetidas a intensos e
repentinos esforços, tendem a quebrar-se em
blocos, os quais podem se movimentar uns em
relação aos outros (perpendicularmente e/ou ao
longo da superfície), formando as falhas (Machado
e Silva, 2000).
As diáclases são fissuras ao longo das
quais não houve movimento apreciável e decorrem
não apenas de esforços tectônicos, mas, as de
menor escala, podem refletir planos de fraqueza da
rocha, a qual se fratura quando submetida a alívios
de tensão, a irregularidades térmicas etc. As
fraturas, por sua vez, englobam os dois tipos de
descontinuidades: diáclases e falhas (PRESS et al.,
2006).
Estes processos tectônicos, em associação
aos morfoclimáticos, individualizam grandes
setores
geomorfológicos
de
conformação
aproximadamente homogênea.
Desta maneira, o relevo do estado de São
Paulo é, segundo Almeida (1974), dividido em
províncias
geomorfológicas
que,

aproximadamente, acompanham as variações
geológicas regionais. Estas são subdividas em
zonas, as quais muitas vezes desdobram-se ainda
em subzonas. Não se pode considerar o relevo
paulista de forma individualizada, pois este, ao
corresponder a um substrato geológico de escala
macrorregional e mesmo internacional (Bacia do
Paraná), apresenta suas feições extrapolando os
limites estaduais, constituindo os limites de São
Paulo “(...) uma simples parcela do mesmo
conjunto geológico e dos mesmos fenômenos
responsáveis pela gênese e modelado do Planalto
Meridional do Brasil” (Áb’sáber, 1956).
Interessam neste trabalho as províncias da
Depressão Periférica Paulista e das Cuestas
Basálticas, uma vez que a Serra da Atalaia marca
imprecisamente a zona limítrofe entre estas.
Para Almeida (1974) a Depressão
Periférica coincide à faixa de manifestação
superficial das camadas carboníferas e triássicas do
estado e desdobra-se em três zonas: a do Médio
Tietê, ao centro, cujas águas são drenadas pela
bacia deste coletor, manifesta-se como a mais
ampla e mais profundamente dissecada; a do MojiGuaçu, ao norte; e a do Paranapanema, ao sul. Para
o IPT (1981) a Depressão Periférica corresponde à
faixa de afloramento de rochas infrabasálticas
paleozoicas e mesozoicas, com interpenetrações de
corpos intrusivos como diques e sills de diabásio.
Enquanto a depressão é marcada por
pequena movimentação topográfica, de no máximo
50 a 60 metros de desnível absoluto, a província de
cuestas evidencia-se como um relevo acidentado,
no qual os desníveis podem alcançar meio
quilômetro (Áb’Sáber, 1956).
A despeito da discordância de muitos
autores,
as
Cuestas
Basálticas
foram
individualizadas por Almeida na década de 1950
por
nesta
serem
discerníveis
feições
geomorfológicas particulares, não manifestantes
nas províncias adjacentes (Almeida, 1974). São
estas formadas por escarpas com vertentes
dissimétricas (cuestas), em que o reverso decai em
fraco mergulho em direção à calha do rio Paraná
(eixo da bacia homônima), planaltos residuais e
morros testemunhos sustentados litologicamente
por camadas de maior resistência à erosão (basalto,
diabásio e arenitos silicificados) e soerguidos
localmente em decorrência de reativação tectônica
pós-cretácea (Penteado, 1968).
De acordo com o IPT (1981) o limite entre
a depressão e as cuestas é bem marcado onde
ocorrem cuestas festonadas, isto é, nas
delimitações das percées dos rios Tietê e
Paranapanema. Na região de Analândia, entretanto,
este limite é ambíguo e desfaz-se em uma zona de
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relevos residuais. Por isso, optou-se por incluir
indistintamente o setor em estudo na província das
Cuestas Basálticas, uma vez que este consiste
precisamente em um feição residual e seu entorno
morfologicamente influído por sua evolução.
Ross e Moroz (1997) classificam o setor
de cuestas encaixado entre as percées dos rios
Moji-Guaçu e Tietê como Planalto Residual de São
Carlos, onde se destacam colinas de topos
convexos e tabulares. O entorno da Serra da
Atalaia é caracterizado por mediano grau de
entalhamento dos vales (entre 40 e 80 metros),
bem como por medianas dimensões interfluviais
(de 750 a 1750 metros), indicando um nível de
fragilidade do terreno de alta a muito alta.
Em São Paulo os derrames basálticos
sustentam elevadas e intensamente dissecadas
cuestas em decorrência do fraco caimento para
noroeste, da pequena espessura relativa entre a
litologia efusiva e a sedimentar e da elevada
densidade de drenagem que nasce nas escarpas,
especialmente no contato entre litologias de
resistências distintas. Assim, os processos erosivos
atuam com maior efetividade no seu recuo,
deixando escarpas residuais extremamente
festonadas e um “campo de morros testemunhos”
que na depressão periférica e entre as duas frentes
principais atestam sua proximidade (Almeida,
1974; Penteado, 1976). As maiores elevações
superam 1100 metros no nordeste do estado
(regiões de Franca e Ribeirão Preto) e na Serra de
Itaqueri (proximidades de Rio Claro). Na Serra da
Atalaia a altimetria é máxima no Morro Grande
(1042 metros) e mínima junto a cursos obsequentes
que a entalham (cerca de 600 metros), perfazendo
um desnível de mais de 400 metros.
Almeida (1974) distingue dois derrames
principais, os quais sustentam duas frentes
escarpadas: a exterior e a interior. Ambas
apresentam-se
intensamente
dissecadas
e
festonadas. A primeira manifesta-se apenas no
setor nordeste do estado enquanto a segunda é
contínua, atravessando São Paulo de nordeste a
sudoeste. A Serra da Atalaia consiste em um
extenso testemunho da frente interior e situa-se em
uma região de derrames com expressões isoladas e
pouco espessos em relação aos arenitos (cuja
espessura na região pode ultrapassar 300 metros
em afloramentos) e por isso tão marcadamente
dissecada. Na Serra de Santana, frente à qual está a
Serra da Atalaia como testemunho e, por isso,
presumivelmente
àquela
correlacionada
estratigraficamente, os derrames ocorrem em uma
espessura de 110 metros em quatro estratos,
separados por lentes de arenitos intrabasálticos.

Em toda a província e, especificamente, na
área em estudo, sucessivos derrames apresentam-se
intercalados com camadas mais ou menos espessas
de arenito, os quais ao aflorarem na escarpa são
diferencialmente atacados pelos processos
desnudativos, gerando ressaltos e patamares
estruturais. Mesmo as rochas efusivas são
diferencialmente alteradas, pois seus estratos
superiores e inferiores apresentam-se intensamente
fraturados, sendo mais eficazmente transformados
(Almeida, 1974).
Ao sul da Serra da Atalaia predominam os
“morrotes alongados e espigões”, formas com
interflúvios sem orientação preferencial e topos
levemente angulosos, com vertentes retilíneas
ravinadas. São bastante dissecados pela densa
drenagem em vales fechados que desce da “serra”
(IPT, 1981).
Nas demais faces do setor aparecem as
“colinas médias”, com interflúvios relativamente
amplos (de 1 a 4 km²), topos aplainados e vertentes
suavemente convexas, drenagem menos densa e
vales mais abertos, com restritas planícies aluviais
(IPT, 1981).
Björnberg (1969) afirma que o leste do
estado de São Paulo expõe perturbações estruturais
que se traduzem em irregularidades na superfície
crustal, as quais intensificam e orientam os
processos erosivos e controlam a sedimentação na
região, pois cada alçamento no nível de base
possibilita “rejuvenescimento” do relevo, o qual
enseja retomada na erosão.
De acordo com Björnberg (1965, 1969);
Facincani (2000) são dois os tipos de falhamentos
que afetam a região. Em um primeiro momento
predominaram regimes distensivos associados à
ruptura gondwânica e abertura do Atlântico sul, os
quais conduziram à formação de falhas normais
com direção preferencial NE-SW. Posteriormente,
o evento de rotação do continente sul-americano
para oeste levou à gênese de falhamentos
transcorrentes (rejeito horizontal) com direção
preferencial NW-SE, sendo estes mais expressivos
que os primeiros. Este sistema de cisalhamentos
fragmenta e comparte a crosta terrestre,
estruturando-a em polígonos que se submetem a
esforços tectônicos. Por isso a frente escarpada das
cuestas apresentam-se em feições alinhadas
perpendiculares com eixos NE-SW e NW-SE,
correlacionando-se com as direções preferenciais
de faturamento e cisalhamento (Penteado, 1968).
Não somente as macrofeições relacionadas às
grandes escarpas regionais, mas a rede de
drenagem e, consequentemente, feições menores
como
pequenos
escarpamentos,
meandros
abandonados, cotovelos, facetas trapezoidais e
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triangulares, capturas e assimetrias de drenagem e
boçorocas são controladas pelas descontinuidades
crustais associadas a estes dois eventos tectônicos,
bem como a suas reativações neotectônicas
(Facincani, 2000).
Estas feições lineares orientam a
morfogênese, fundamentalmente nas direções (E –
W, NE – SW e NW – SE), desempenhando um
papel marcante na preservação e destruição dos
depósitos cenozoicos e na esculturação da
paisagem regional (Facincani, 2000).
Facincani (2000) distinguiu os lineamentos
regionais em principais e secundários, estando os
primeiros relacionados aos decorrentes de regime
transcorrente (E – W e NW – SE) e os segundos
associados aos decorrentes de regime distensivo (N
– S e NE – SW). Assim, as feições estruturais do
setor são representadas por blocos abatidos ou
soerguidos que respeitam estes direcionamentos,
atingindo tanto o relevo como a rede de drenagem,
os quais respondem topograficamente e através de
um padrão discernível à atividade neotectônica.
Penteado (1968) atenta ao fato de que nos
morros testemunhos a inclinação superficial, da
ordem de 5° a 6° para NW, é superior à inclinação
da superfície do reverso das cuestas, entre 2° e 3°
na mesma direção. Soma-se a este fato a presença
de sedimentos cretáceos e terciários capeando a
Formação Serra Geral nestes morros, bem como no
reverso da cuesta, o que indica que os
adernamentos ocorreram por atividade tectônica
após a separação destas feições residuais. Estes
adernamentos, nas palavras de Soares (1973 apud
Facincani, 2000), consecutem da epirogênese
positiva agindo em pulsos sofrida pela margem
leste da Bacia do Paraná a partir do final do
Cretáceo.
Facincani (2000) atenta para a ocorrência
de adernamentos afetando também a Formação
Santa Rita do Passa Quatro, fato indicador de que
reativações tectônicas tiveram lugar não apenas
contemporaneamente ao ciclo deposicional Bauru
(Cretáceo), mas prosseguiram e foram ou são
concomitantes aos depósitos neogêncios e
quaternários aqui discutidos.
A abundância de depósitos de tálus no
sopé das escarpas, isto é, de detritos que se
depositam na base das escarpas em decorrência de
sua erosão e regressão, bem como a constância dos
coluviamentos com superposição de depósitos e a
presença de solos litólicos, pouco espessos,
atestam movimentos epirogenéticos positivos para
a Serra Geral (Fúlfaro, 1989). Mesmo na
Depressão periférica, nas proximidades da cuesta,
o autor (Fúlfaro, 1989) ressaltou a ocorrência de
barramentos da drenagem e formação de planícies

aluviais relativamente extensas em resposta a
falhamentos e a movimentos ascensionais.
A região que engloba a área de estudo
expõe dois ciclos de aplainamento representados
pela Superfície Sul-Americana (Paleoceno) e pela
Superfície Velhas (Mioceno) (King, 1956 apud
Facincani, 2000).
Para Ollier (1981 apud Facincani, 2000, p.
160) uma superfície de aplainamento é definida
por “(...) porções continentais de relevo plano ou
suavemente ondulado, modelado pela erosão
subaérea e que trunca indistintamente estruturas
geológicas de resistência diferenciada e
desenvolvimento superior a 2 – 10 Ma”. Uma
condição fundamental para a gênese de uma
superfície de aplainamento é a ocorrência de um
extenso período de calma tectônica possibilitada no
interior de placas litosféricas, bem como de climas
áridos que ataquem indistintamente litologias
diferenciadas. Entretanto, mesmo estas regiões são
afetadas por reativações periódicas, fazendo com
que superfícies distintas correspondam a níveis
topográficos diferenciados e separados por zonas
de entalhe (Valadão, 1998 apud Facincani, 2000).
Pelo exposto, o ciclo de aplainamento mais
antigo, paleocênico (66 – 56 Ma), correlaciona-se
aos altos topográficos da região (serras de São
Pedro, Itaqueri, Cuscuzeiro e Atalaia) e apresenta
caimento para NW, sentido da obliquidade das
camadas e da drenagem consequente (Facincani,
2000).
Os topos das colinas que circundam a
Serra da Atalaia e desta estão topograficamente
separadas pela dissecação dos cursos obsequentes
correspondem à Superfície Velhas, mais recente
(Mioceno – 23 a 5 Ma). Também apresenta
caimento para NW e regionalmente é melhor
caracterizada pela Serra de Santana e pelo Platô de
Itirapina (Facincani, 2000).
Cartas de declividade, densidade de drenagem,
profundidade de dissecação e lineamentos
Este trabalho utilizou a base cartográfica
fornecida pelo IBGE (1971), folha SF-23-Y-A-I-2
(Corumbataí), escala 1:50.000, na confecção das
cartas de declividade, densidade de drenagem e
profundidade de dissecação, as quais são
apresentadas na mesma escala, além de uma carta
de lineamentos, a qual se baseia na base
supracitada e em imagens aerofotogramétricas
(1988), escala aproximada de 1:40.000, disponíveis
no Departamento de Planejamento Territorial e
Geoprocessamento (UNESP – Campus de Rio
Claro). Esta última carta também é apresentada na
escala 1:50.000.
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A elaboração dos mapas realizou-se
ferramenta de geoprocessamento, contudo
através do software de geoprocessamento ArcGis
interpretada visualmente com base na citada carta
9.3 disponível nos computadores do Laboratório de
topográfica do IBGE (1971) e imagens
Geomorfologia (LAGEO), Departamento de
aerofotogramétricas.
Planejamento Territorial e Geoprocessamento
As técnicas para confecção destes
(DEPLAN), Universidade Estadual Paulista
documentos fundamentam-se nas propostas de
(UNESP), Campus de Rio Claro.
Hubp (1988), as quais, entretanto, foram
Os três primeiros mapas foram elaborados
desenvolvidas para aplicações em meio analógico,
automaticamente através do ArcGis e submetidos a
tornando-se necessário, portanto, suas adaptações
ajustes manuais nas classes e na gradação
ao meio digital.
cromática representativa de cada classe. A carta de Para este trabalho foram definidas seis classes de
lineamentos foi elaborada através da mesmadeclividade segundo De Biasi (1992), conforme a tabela 1.
Tabela 1. Classes de declividade definidas para a pesquisa. Elaboração dos autores.
Classes de declividade
≤ 2%
Áreas Inundáveis
2 l– 5%
Áreas de possível inundação
5 l– 12%
Mecanização agrícola possível
12 l– 30%
Urbanização possível
30 l– 45%
Manejo florestal sustentável
≥ 45%
Área de Proteção Permanente

A Carta de densidade de drenagem ou
densidade de dissecação do relevo objetiva
expressar o resultado da atuação da drenagem
sobre o relevo, através da indicação do
comprimento total de talvegues por unidade de
área. Ou seja, a densidade de drenagem é um
indicador do grau em que o relevo encontra-se
dissecado em uma determinada área (Hubp, 1988).
Seguiu-se, na confecção da carta de
densidade de drenagem a metodologia proposta por
Hubp (1988), quem propõe a segmentação da área
em células (quadrículas) de mesma área. O
comprimento total da drenagem no interior de cada
célula é então dividido por sua área, fornecendo a
densidade. Neste trabalho foram criadas células
com cinqüenta metros de aresta.
Os valores para cada quadrícula foram
marcados em seu ponto central e o mapa resultante
gerado a partir da interpolação das medidas com as
células anterior e posterior (interpolação linear).
Deve-se salientar que os mapas de
densidade de drenagem complementam outros
mapas e estudos de disciplinas relacionadas a
parâmetros hidrológicos, tais como infiltração e
escoamento, bem como análises sobre litologia e
estrutura geológica, além de permitirem inferir
processos de erosão fluvial, gravitacional e,
quando pertinente, cársticos (Hubp, 1988).
Hubp (1988) assevera que de forma
antagônica à densidade de drenagem, “a qual
considera o processo em plano, a profundidade de

dissecação (do relevo) o considera em perfil”,
correspondendo à diferença altimétrica (perfil
transversal) entre o interflúvio e o talvegue. Este
valor é conseguido seccionando-se o mapa base em
quadrículas equivalentes entre si e quantificandose a diferença altimétrica entre o menor e o maior
valor de curva de nível por quadrícula. De forma
análoga ao mapa de densidade de dissecação, todas
as quadrículas possuem as quatro arestas iguais,
medindo cinqüenta metros.
Nas palavras de Hubp (1988), a
profundidade de dissecação responde à ação do
tempo, sendo mais pronunciada em algumas áreas
em função de condicionantes litológicos,
estruturais, tectônicos e climáticos. Este tipo de
mapa, pois, importa ao estudo da localização e
tipologia de fenômenos que contribuem para mais
pronunciada ou mais discreta dissecação, sendo,
todavia, sempre fundamental o conhecimento
prévio da região em termos geológicos e climáticos
e a capacidade do pesquisador em associá-los aos
fenômenos observados.
A Carta hipsométrica consistiu na
definição de doze classes, de modo que cada uma
compreendesse uma amplitude de quarenta metros,
correspondendo à primeira classe os valores de 600
a 640 metros e à última classe os valores acima de
1040 metros.
A cartografia de lineamentos foi também
realizada através do ArcGis 9.3 por meio de
interpretação
visual
das
imagens
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aerofotogramétricas. Estabeleceram-se quatro
classes hierárquicas de lineamentos: para os canais
Resultados e discussão
pluviais, para os canais fluviais de primeira ordem,
Primeiramente realizou-se uma abordagem
para os canais de ordens superiores e para as
genérica como forma de se apreender os
cristas. Esta hierarquização justifica-se, pois
fenômenos atuantes sobre a geomorfologia
lineamentos mais extensos (comumente associados
regional. Em seguida, a análise da evolução
a deslocamentos crustais ou falhas) tendem a
morfoestrutural do setor da Serra da Atalaia foi
ajustar drenagem de maior nível hierárquico.
efetivada a partir do estudo de recortes, os quais
Em seguida os dados cartografados foram
são apresentados por meio da figura 3.
analisados e manualmente elaborados na forma de A figura 1 apresenta os mapas hipsométrico e de densidade
um diagrama de rosetas, através do softwarede drenagem da área de estudo, mostrando os setores mais
CorelDraw 7, de forma a distribuir a recorrênciaatacados pelos processos erosivos, três dos quais já mostram
destas feições em dezesseis intervalos de 22,5°.processos avançados de desmembramento em morros
Este intervalo indica a orientação dos pontostestemunhos, bem como os setores alçados topograficamente e
colaterais. As rosetas apresentam os valores emmais protegidos dos ataques degradadores.
dados absolutos e cada anel corresponde a dez
unidades.

A

B

Figura 1. (A) Mapa hipsométrico do entorno da Serra da Atalaia. (B) Mapa de densidade de drenagem da
Serra da Atalaia e adjacências. Elaboração dos autores.
A Serra da Atalaia pode ser particularizada
em dois setores erosivos. Nas faces meridional,
ocidental e setentrional o contato entre as
formações Serra Geral e Botucatu são aflorantes,
enquanto à face oriental a exposição desta última
não ocorre. Penteado (1968), Almeida (1974), IPT
(1981), Facincani (2000), dentre outros autores
asseveram que a marcante diferenciação no
coeficiente de permeabilidade entre estas
formações faz com que a zona de contiguidade

entre as litologias Serra Geral e Botucatu atue
como local de afloramento de águas subterrâneas.
Este fato implica maior densidade de drenagem
onde os estratos sedimentares afloram, levando à
maior intensidade de entalhe, degradação da frente
e dissecação do relevo.
A figura 2 apresenta os mapas de
profundidade de dissecação e de lineamentos para
toda a área de estudo.
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Diáclases
e
falhas
marcam
descontinuidades ou lineamentos que condicionam
as principais feições morfológicas e da drenagem
na área, através de abatimento de blocos, migração
lateral de canais fluviais, escarpas, dentre outras.
Soares (1982) afirma que os lineamentos
presentes na Bacia do Paraná refletem estruturas
profundas,
provavelmente
fraturas
do
embasamento cristalino, as quais durante a
sedimentação dos estratos fanerozoicos em
ambiente de relativa quiescência tectônica, foram
projetadas através das camadas, alcançando a
superfície.

A

Entretanto, estas estruturas atuam como
meio para que a tectônica ressurgente possa se
manifestar periodicamente, em intervalos mais ou
menos longos de ativação do relevo, entremeados
por períodos de calma. Estes movimentos
neotectônicos podem ocorrer tanto nos limites das
placas como no interior destas, manifestando-se
em áreas de antiga atividade marginal (Facincani,
2000).

B

Figura 2. (A) Mapa de profundidade de dissecação para o entorno da Serra da Atalaia. (B) Mapa de
lineamentos para o setor da Serra da Atalaia. Elaboração dos autores.
Ocorre maior recorrência na densidade de
lineamentos onde o arenito Botucatu aflora (figuras
2 e 3). A constatação destas formas é efetivada,
como já descrito, através do traçado de canais,
sendo que a maior presença destas traz como
consequência densidade de drenagem mais
elevada.
Ainda assim, atesta-se maior ocorrência de
diáclases e falhas nos setores sul e oeste, estando
estas relacionadas a processos localizados de
epirogênese, com soerguimento da estrutura da
serra e subsidência das zonas pedimentares
ocidentais (Facincani, 2000), como será discutido.
A presença frequente de lineamentos nesta
área favorece o ajustamento pelo sistema de
drenagem, aprofundando a erosão e expondo os
substratos constituídos pelas formações Botucatu e
Piramboia. A face leste, todavia, aparenta
demonstrar maior quiescência tectônica, estando o
substrato menos sujeito a movimentações crustais e

resistindo melhor a processos degradadores se
comparado à face oposta. Nota-se, através do mapa
geológico, que nesta porção o contato entre a
superfície de origem coluvionar da Formação
Santa Rita do Passa Quatro ocorre diretamente
com a Formação Serra Geral, não aflorando as
litologias subjacentes a esta (formações Botucatu e
Piramboia).
Partindo-se da inferência desta possível
diferenciação entre as movimentações tectônicas
em ambos os setores da área de estudo e de suas
repercussões no relevo, realizou-se uma análise
pormenorizada de cada caso específico que
representa anomalias nas formas, indicativas de
ajustamento dos processos às influências
tectônicas.
A figura 3 apresenta a localização dos
recortes discutidos para a análise das influências
tectônicas na área de estudo.
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No recorte 1 o diferencial litológico entre o
substrato de topo constituído pela Formação Serra
Geral (composição basáltica) e o substrato da
escarpa, constituído pela Formação Botucatu
(composição arenítica) faz com que a drenagem
obsequente trabalhe a superfície de forma a
promover a regressão da escarpa com manutenção
do gradiente de declividade.
A figura 4 ilustra uma forma resultante do
processo de regressão da escarpa com manutenção
da verticalidade.
Observa-se através das figuras 4 e 5 que a
remoção do arenito infrabasáltico, mais acelerada

que o desgaste da cobertura efusiva, promove a
erosão desta através do fenômeno por queda de
blocos, o que preserva a verticalidade da escarpa
durante seu recuo. Desta maneira, tem-se,
coincidentemente ao afloramento da Formação
Botucatu, a presença de declividades superiores a
45%, o que contrasta com declividades mais
suaves (em torno de 30% e menores) nas áreas de
afloramentos efusivos e areníticos neocenozoicos.

Figura 3. Apresentação dos recortes a serem discutidos. Elaboração dos autores.
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Figura 4. Escarpa oriental da Serra da Atalaia, mantida por regressão em função do diferencial de resistência
entre as formações Botucatu e Sa. Geral. Foto: PINTON, L. G. (2014).
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Figura 5. Recorte 1. (A) Mapa de declividade; (B) Mapas geológico e de lineamentos. Elaboração dos
autores.
A
reativação
tectônica
cenozoica
promoveu o ajustamento da drenagem a antigas
falhas e diáclases do maciço criptozoico refletidas
através dos estratos fanerozoicos (SOARES et al.,
1983). Desta maneira, junto a estes lineamentos os
processos desnudativos mostram-se com maior
efetividade.
A figura 5 B apresenta a ocorrência de
lineamentos, os quais orientando tributários de
primeira ordem no sentido norte-sul, promovem a
dissecação da escarpa perpendicularmente a este
eixo (sentido E – W). O mesmo fenômeno repetese na face sul da Serra da Atalaia e orienta o

direcionamento de ambas as escarpas no sentido
Leste-Oeste.
Importa observar que a acelerada erosão
regressiva em ambas as faces do planalto,
catalisada pelo ajustamento a lineamentos,
possibilita o estrangulamento da grande feição
residual em testemunhos que tendem a se isolar
gradativamente. A figura 5 B ilustra este fenômeno
de erosão em estágio avançado, com provável
captura de drenagem, uma vez que o canal tende a
prosseguir seu entalhamento acompanhando o
lineamento que se expõe superficialmente em
ambas as escarpas do planalto, mas que indica
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movimentação crustal a qual apresenta,
provavelmente,
continuidade
espacial
em
subsuperfície.
Processo semelhante pode ser observado
no segundo recorte (figura 6), ao sul da Serra da
Atalaia. A drenagem ajustada a lineamentos de
direcionamento NE – SW entalhou vigorosamente
o substrato geológico concomitante a acelerado
recuo das cabeceiras, o que promoveu o
destacamento de um antigo esporão da serra em

um morro testemunho já rebaixado pela intensa
dissecação local. O mapa geológico do setor revela
a completa exumação da formação efusiva
capeadora, bem como da Formação Botucatu,
restando tão somente os arenitos Piramboia, fato
testemunho da rápida erosão a que o setor
meridional da área em estudo está submetido. Este
testemunho coincide com a ocorrência de um dique
de diabásio, o qual sustenta a elevação estrutural.

Figura 6. Recorte 2. (A) Mapas geológico e de lineamentos; (B) Mapa de profundidade de dissecação.
Elaboração dos autores.
A orientação geral dos lineamentos em
áreas de afloramento da Formação Piramboia
corrobora com os dados encontrados por Facincani
(2000), para quem estas feições na referida
formação apresentam-se preferencialmente na
direção N50°- E60° e estão associadas a falhas
normais com origem a partir do regime distensivo
decorrente da cisão gondwânica.

A figura 6 revela tendência à captura de
drenagem, possivelmente comandada pelo canal
orientado longitudinalmente a leste do morrotestemunho, sendo este afluente do rio Corumbataí
e canal de maior hierarquia na área.
A figura 6 B expõe um acréscimo na
profundidade de dissecação junto ao morro
testemunho, com valores que excedem 120 metros
no topo e alcançam cerca de 90 metros no cut-off
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que o separa da estrutura maior da Serra da
Atalaia. Pela regressão da drenagem de cabeceira a
tendência é de elevação na profundidade em todas
as faces do morro, especialmente naquela orientada
à serra. Deve-se presumir um entalhe
especialmente vigoroso onde ocorre o processo de
estrangulamento do morro (cut-off).

Processo análogo verifica-se no setor do
recorte 3. A drenagem, ajustada por lineamentos de
múltiplas orientações, promove rápido entalhe e
dissecação de um esporão a oeste da Serra da
Atalaia. Neste contexto, contudo, o processo
mostra-se incipiente, com preservação de
considerável extensão de afloramentos da
Formação Botucatu.
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Figura 7. Recorte 3. (A) Mapas geológico e de lineamentos; (B) Mapa de profundidade de dissecação; (C)
Mapa de densidade de drenagem. Elaboração dos autores.
Em oposição à situação anterior, presumese neste caso ainda maior velocidade de exumação,
pois a cobertura efusiva já foi desgastada e não se
verifica a estruturação de um dique a preservar
declividades constantes e resistência ao
rebaixamento topográfico.
São visíveis na área em estudo diversos
cotovelos de drenagem, formados pela conjunção
de lineamentos perpendiculares, aos quais se
ajustam os cursos d’água, um destes manifesto na
figura 7.
A figura 7 C mostra, no flanco sul do
esporão, densidades de drenagem que superam 10
km-1, em contraste com densidades menores, de 5 a
7 km-1, na vertente norte. Em decorrência à
simetria de afloramentos em ambas as faces do
esporão (norte e sul), levando a substratos
semelhantes, uma possível explicação para a
drenagem mais generalizada na vertente
meridional é a ocorrência de maior densidade de
falhas e diáclases, o que fragiliza o terreno e o

expõe a processos mais intensos de desgaste. Estes
lineamentos são orientados no sentido N – S e
coincidem com o direcionamento de maior
exposição destas feições na área, as quais
contribuem para o aspecto morfológico do edifício
estrutural da Serra da Atalaia e orientam as
direções gerais de suas escarpas.
Em consonância ao maior desgaste do
flanco sul, esta vertente mostra-se mais
profundamente dissecada, apresentando valores
que ultrapassam 120 metros, enquanto ao norte a
dissecação máxima tão somente alcança 100
metros.
A frente do esporão exposto na figura
anterior localiza-se o morro testemunho ilustrado
na figura 8. Observa-se que a energia com a qual a
drenagem chega à base da Serra da Atalaia,
associada a seu ajustamento a falhas e diáclases,
promove forte entalhamento, com gênese de relevo
intensamente movimentado.

Figura 8. Morro testemunho a oeste da Sa. da Atalaia. A drenagem em segundo plano mostra-se ajustada a
uma falha, apresentando forte entalhamento, com formação de vale encaixado limitado por vertentes
íngremes. Fonte: Pinton, L. G. (2014).
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O quarto recorte expõe o processo de
captura de drenagem e cut-off decorrentes de
acelerada erosão de cabeceira, catalisada pelo
ajustamento a lineamentos e responsável pela
secção da Serra da Atalaia nos dois “morros” que a
conformam, isto é, o Morro da Pedra Vermelha, a
leste e o Morro Grande, a oeste.
O processo descrito de ajustamento da
drenagem aos lineamentos expressivos de
estruturas tectônicas associadas a falhas e
diáclases, seguido por veloz erosão regressiva e
entalhamento do talvegue, ocorre, no setor

ilustrado pelo recorte 4 (figura 9), da forma mais
explícita em toda a área de estudo, sendo provável
um processo de captura entre a drenagem
obsequente que desce o flanco norte da Serra da
Atalaia e a drenagem que o faz no flanco
meridional. Observa-se que este processo é ainda
incipiente e realiza-se através de canais efêmeros,
os quais conectam as duas sub-bacias. Todavia, a
tendência é de maior rebaixamento deste segmento
em relação às adjacências, promovendo a
segmentação da serra nos “morros” apontados.
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Figura 9. Recorte 4. (A) Mapa geológico; (B) Mapa de lineamentos; (C) Mapa de densidade de drenagem.
Elaboração dos autores.
A drenagem que desce das vertentes de
cada um dos morros concentra-se no eixo do
lineamento, promovendo uma zona de forte
adensamento aproximadamente meio quilômetro a
norte da escarpa. Assim, como mostra a figura 9 C,

densidades de drenagem da ordem de 5 a 6 km-1
junto à escarpa e ainda menores (2 a 4 km-1) no
topo dos morros, contrastam com uma área de
concentração com valores que alcançam 8 km-1.
Desde este ponto de convergência fluvial parte o
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curso secundário que acompanha precisamente o
eixo da falha.
Através da figura 9 A é reconhecida uma
intrusão de diabásio possivelmente responsável
pela gênese das falhas que repercutem na secção da
Serra da Atalaia. Esta intrusão não se manifesta
superficialmente no topo do edifício da serra,
aflorando somente a norte e sul de suas escarpas
setentrional e meridional. Sua presença em
subsuperfície, todavia, permitiu movimentação
tectônica, seguida pelo entalhamento da drenagem.
Facincani (2000) afirma que a tectônica
influi no padrão da drenagem e em anomalias que
esta possa manifestar. São estas a formação de
desvios bruscos (cotovelos), meandros e planícies
localizadas.
A figura 9 demonstra estes fenômenos
manifestos na drenagem. A redução repentina da
energia cinética em decorrência da passagem de
um curso fluvial pela descontinuidade angular
entre a escarpa e a zona de pedimentação
(Facincani, 2000) não parece ser suficiente na
explicação de tão expressiva amplitude de
meandros como os presentes. Este fenômeno
sugere, como propõem Penteado (1968) e
Facincani (2000), a ocorrência de evento tectônico
contemporâneo, o qual suscita movimentação
epirogenética junto à falha. Desta maneira, um
lento basculamento superficial repercute na
migração lateral do curso d’água, gerando os
meandros visualizados nas figuras.
Planícies
aluviais
localizadas,
perfeitamente individualizadas em meio a um
ambiente de elevado gradiente topográfico e com
predominância erosiva, também se verificam para
a drenagem meandrante da figura 9, bem como
para outros casos regionais. Estas planícies, ou
alvéolos, podem estar associadas a pulsos
tectônicos e a bloqueios localizados da drenagem,
relacionados a falhas.
Os mapas da figura 9 apresentam, também,
um importante afloramento de diabásio de sentido

aproximado NE – SW, gerado pela intrusão de um
dique e responsável pelo alçamento tectônico de
faixa alongada do terreno. Björnberg (1965, 1965)
e Facincani (2000) sustentam que esta direção
corresponde à série de falhas normais que atestam
a ruptura crustal que ensejou a separação entre
África e América do Sul.
O alçamento linear localizado, bem como
o desgaste diferencial entre a litologia intrusiva e a
litologia sedimentar circundante possibilita a
gênese de marcada crista, a qual chega a se elevar
de 30 a 50 metros relativamente aos talvegues
adjacentes. A erosão localmente acelerada em
conjunção à tectônica positiva levou à completa
remoção da cobertura cenozoica (Santa Rita do
Passa Quatro) e exposição do arenito Botucatu
subjacente.
Na figura 9 A observa-se que o dique
sustenta uma crista separada da estrutura da Serra
da Atalaia em função de processo erosivo fluvial.
Assim, à oeste, define-se um canal adaptado à
falha, o qual rebaixa o eixo do dique; à leste,
contudo, a inexistência de erosão por atividade
fluvial possibilita a manutenção do eixo em
sobrelevação. Este fato pode sugerir uma sucessão
de eventos que exige a preexistência da falha.
Assim, a intrusão diabásica exerceu pressão sobre
a superfície, originando deslocamentos ou
reativando antiga falha; esta, por sua vez, adaptou
a drenagem obsequente, a qual se superimpôs aos
estratos das formações Serra Geral e Botucatu. A
adaptação pode ser constatada pela presença de
cotovelo de drenagem.
Na figura 10 evidencia-se a família de
lineamentos de orientação geral NNE – SSW,
discutida anteriormente, cuja repercussão espacial
em superfície e longitudinalmente a toda extensão
da Serra da Atalaia, levou ao processo de captura e
fragmentação do edifício nos morros Grande e da
Pedra Vermelha.
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Meandros de possível origem tectônica
Mo. Da Pedra
Vermelha

Mo. Grande

Família de lineamentos NNE SSW

Figura 10. Secção da Serra da Atalaia nos morros Grande e da Pedra Vermelha. Fonte: Google Earth (2015).
A figura 11 apresenta um exemplo de
meandros fluviais de provável origem tectônica,
comuns no extremo ocidental da área de estudo. O
substrato homogêneo e arenítico grosseiro,
mobilizável, constituído pela Formação Santa Rita
do Passa Quatro, facilita o processo de divagação
fluvial, contudo a coincidência destas feições com
trechos de menor declividade e ocorrência
localizada de planícies aluviais sugere uma
possível origem tectônica decorrente de
basculamento de blocos e migração lateral do
curso.
A elevação na densidade de drenagem em
direção ao norte indica uma tendência de
confluência de tributários oriundos da Serra da
Atalaia e rebaixamento topográfico do trecho. É
verossímil a hipótese de tectônica refletindo em
epirogênese positiva junto aos setores falhados,
intrudidos e elevados da feição residual e
epirogênese negativa nos setores orientais, mais
rebaixados e aplainados da área.
O fenômeno observado na figura 12
corrobora esta hipótese e repete, em escala bastante
elucidativa, o verificado nos dois casos
anteriormente discutidos.
A drenagem proveniente da escarpa
meridional da Serra da Atalaia mostra-se
visivelmente desviada para oeste ao interceptar
uma área de movimentação topográfica decorrente

da existência de um dique diabásico aflorante,
estrutura correlata a que se manifesta ao norte da
área, analisada no recorte quatro. Ao decorrer da
trajetória de desvio o curso fluvial apresenta
traçado
meandrante,
indicando
possível
basculamento recente para oeste.
A declividade mostra-se localmente menor
(5 a 12%), possibilitando maior extensão de
planícies aluviais, fato não verificado a montante e
tampouco imediatamente a jusante, onde o
gradiente clinométrico é mais acentuado, da ordem
de 12 a 30%, favorecendo o surgimento de vales
estreitos e processos de entalhamento fluvial. Esta
redução local da declividade pode significar a
atuação de processos tectônicos pretéritos ou
atuais.
A análise das direções preferenciais de
lineamentos para a área da Serra da Atalaia
concorda com o estudo efetivado por Facincani
(2000) nas regiões de São Carlos, Rio Claro e
Piracicaba, quem encontrou as direções mais
expressivas nos sentidos NW – SE (30° - 40° W),
NE – SW (50° - 60°) e N – S (0° - 10° NNW –
NNE).
A presente área de estudo revelou
concentração pouco expressiva em direções
preferenciais. A roseta geral de lineamentos (figura
13 A) indica certa predominância na direção NNW
– SSE (0° - 20° W), correspondendo a 12,9% do
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total, seguida pela direção NE – SW (40° - 60° E),
com 12,5% do total.

Figura 11. Recorte 5. (A) Mapa de declividade; (B) Mapa de densidade de drenagem. Elaboração dos
autores.

B

Figura 12. Recorte 6. (A) Mapa geológico; (B) Mapa de declividade. Elaboração dos autores.
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Foi construída uma roseta para os
lineamentos identificados em canais de primeira
ordem (drenagem de cabeceira) (figura 13 B), pois
muitos destes, ao descerem as escarpas da Serra da
Atalaia, atuam de forma predominantemente

erosiva, ajustando-se nitidamente a falhas e
diáclases, entalhando a paisagem e possibilitando
que os lineamentos não se mantenham ocultos ou
se exponham de forma atenuada pela interferência
de materiais depositados, como colúvios e alúvios.

Figura 13. Rosetas de lineamentos geral (A) e para canais de primeira ordem (B) identificados na área de
estudo. Elaboração dos autores.
Para estes lineamentos ocorre, também,
predominância na direção NNW – SSE (0° - 20°
W), possuindo expressividade superior se
comparado ao total de lineamentos (15,7%). Em
seguida, os lineamentos de direção E – W (80° 100°) são os mais expressivos (13,6 %).
Foram mapeados 465 lineamentos, dos
quais 236 (50, 8 %) correspondem a canais de
primeira ordem.

Conclusões
A Serra da Atalaia, grande testemunho
destacado da frente cuestiforme localmente
denominada Serra de Santana, teve sua evolução
pós-cretácea orientada de forma peculiar através de
processos tectônicos locais que proporcionaram a
elevação de sua superfície acima da altimetria
média das cornijas circundantes. As duas direções
preferenciais de lineamentos (N – S e E – W)
coincidem com os sentidos de afloramentos de
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diques diabásicos, os quais atuam como eixos
direcionadores e sustentadores da feição residual.
Detectaram-se movimentos epirogenéticos
localizados, uma vez que falhas atuam como
ascensoras do edifício estrutural, ocasionando
intensa atividade erosiva, sobretudo no setor
meridional, enquanto a oeste da área, altimetrias
mais modestas, relevo menos movimentado e
planícies aluviais mais marcantes na paisagem
podem indicar epirogênese negativa.
Este trabalho procurou mostrar que não se
deve concordar com a ortodoxia dos proponentes
de um modelo genético único para o relevo da
província de cuestas no Estado de São Paulo.
Aceita-se a abordagem a partir de processos de
circundesnudação, os quais se iniciaram a partir da
superimposição da drenagem consequente em
depósitos cenozóicos, expondo camadas de
resistências desiguais, ensejando um processo de
erosão diferencial o qual rebaixou vasta área
atualmente
compreendida
pela
Depressão
Periférica Paulista e colocou em saliência as
franjas cuestiformes limítrofes entre esta província
e o Planalto Ocidental, sustidas por derrames
basálticos.
Entretanto, concorda-se, também, com os
autores que assumindo o modelo anterior como
verídico, propõem a reativação de sistemas de
falhas pretéritos a partir da subsidência do setor
central da Bacia do Paraná, em decorrência à
marcada sedimentação que durante o Cretáceo
originou os estratos do Grupo Bauru. As cuestas e
seus testemunhos, portanto, não seriam feições
decorrentes de processos puramente erosivos
diferenciais, mas resultados de processos mais
complexos que envolvem atividades tectônicas
com repercussões evidentes na paisagem.
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