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1NTRODUÇÃOCAPÍTULO I.

influenciafoiNosso estudo d a d ao

1 i to logia escolhida,modelado do relevo. Aes truturae a r e a porno

denominada de Dona Catarina devido a d a FEPASA,e s t a ç a onos pequena

graníticoinclui NE do d esetor encaix a n-suaso

me tass ed iment a res trecho d e camadasW ,t e s ae 9 pe q ue n o

sedimentares palezoicas. propicia d edeTrata-se , aoa s s i m , a r e a

d iassociadassenvo1vimento de f o r ma s relevod e caracteristicas , a

ferentes litologias estruturas.e

ma c i ç oSecundariamen te , d e contato entrepor ser região

também acr is talino sedimentar, justi fica escolha, ja que,

guardariam registrossegundo Tricart (1968), faixas dessa natureza

geomorfológi cosgeologi cos de interesse de eumparae

outro compartimento.

S aoacordoDe

bordos crissitua-sePaulo proposta por Almeida (1964), nos

Planalto AtlântiSerranias de Sao Roque,tali nos das co n-co , nono

Depressão Periférica Paulista,tato a zonacom

I tu, Sao Roquedentro do polígono formado pelas cidades S o r o c ad e e

Domínio Morfoclimãtico dosPara Ab'Saber (1967), enquadra-seb a • no

regiões florestadas do Brasilti d e Sudes te ,"mare s dasde morros nos

core”.limites de a r e asua

diversos estudiososHa algum tempo , com

caracteri zamtraços gerais que de contaa zona

Saocris talino E s t a d o d e Paulo, 4n o t a n-eentreto o

ge orno rfologicas.feições geológicas Esses estudos,comoto
carater generico,maior parte desuae m

corre laçoes identificaçõesfatos ,d e datacomo eparat r o s

tectonicos,geológicas identi fi caçaoeventosf o r maç oe s e ed eç o e s
superfícies interferenciar amen t eMo s t r amd e erosão. ad e restos

relevo, d emodelado do apesarnocia que , para a ge orno r

principal fatoragentes d eexternos e s c u 1f o 1 og i a, os

estabelecimento dos

principal objetivo

es trutural

d o Me d i o

tem se preocupado

cons t i t uam o

com a

em suas

em direção

a a re a

o sedimentar,

apresentam alguns parame -

Tiete na

divisão geomorfológica do Estado de

Sorocaba e

a historia

e b a c í a
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relevo, característicasdeste variando funçãot u ra ç ao suas d ae m

q ue1es •

Martonne (1943/44) de adaptaçao arefere-se relevosa e s

series(nast rutura me t amo r f izadas d e des imenos e

gual) , dos relevos apalachianos mais caracterís t icostratarao d o
interior do Estado. iiDes cre ve-os verdade iras mono c 1 i -como c ris tas

nai s , frequentemente arestasmas cujo

ate esboçarpode encurvar-se semi

-elipse, sinal de dobra cujo r a p i d aelevauma s e

Ab 'Saber (1955) tratar a 1g uma sao e xp oe

das relações desenvolvimentoentre o

d e de quedas apa 1achianas. aindaRefere-seuma zona a as-

contatos geológicos,locais dospe c tos transiçaoa

Bacia sedimentar do Para-entre os ae

na radical mudança, que s e

grandes linhas da topografia,concerne as quanto pr in

refere as formas de detalhe dos e

geomo r f i cas•das zonas

tamb em,Assinala,

principalmentemaciçosdi ferencial de pr ed onos nas a r e as

mínio das "Serie Sao Roque",dob radas d aes truturas

Almeida (1964) ressalta que diferenças entre es cudoas e

de formas topográficas"estabelecem diversidadesbacia, entre am

merce de movimentoss uavi zadas ,todasb os , emb ora de re

dima imperante".golitos, peculiares expli cação dasParaao fora

também, s uces s i vos itconsidera, d e di-os erosãomas que em

ocasioes atuaram, Estes me 1h o rversas s e

rochas maissobre ascons e rva r am

graníticos

Serranias ressa 1 ta a”mui to
acentuada adaptação topográfica as locais". Enquantoes truturas o s

desta c am,s e as de f i li tosa r e ascorpos

maciços antigos cristalinos

simetri cas,

de Sao Roq ue,

resistência

"ciclos

resistentes (p.ex., interfluvios

a drenagem e

com vertentes

e caracterizada por brusca e

re1 evo”

me n te "

linha ou

abaixa ou

ou quartzíticos) ,

a importância da frequência

Com respeito as

deixando seus

d a uma

"tanto no que

traçado nao e jamais

eixo se

da mes ma area,

assinalando que

massa dos

da erosão

retilíneo e

a estrutura para

era ca-

e quartzíti cos

cipalmente no que
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montanhosae

Direções de

ribe i roesdem pelo traçado dos

H as u i Pe n a 1vae
(1967) indicam que

ra»

condicionando partes dos vales

Tiete , Ba rue r i , So

rocaba e Pirapora.

Abreu (1973) relevo

da area do medio vale do Jaguari-Miri 20-

Depressao Periferina de contato de

destacou o papel da es truturaca ,

estabeleceu,

para

Ab’Saber (1973)

fatos dedosge ns re

al em,superficial da paisagem. Vai mais es tabe

admitindo

das características do embasamento no desenvolvimento

Itu-Sal to,Modenesi (1974, 1974a) es t ud ando de

emb as amento, adzona

vales , nos

de
hidrográfica, a t u-

diversas litologi-al,

as
Coltrinari (1975) referem-se apenas

s i t uados no

maciço

clinados •

"mares

influencia litologica e

da area xistosa.

a influencia

como o

fratura NNE e

es tudando os

os vales ,
1 evo e

calcãrios desempenham papel discreto na configuração

ou condições

distinguir subdivisões

e da tectonica em seu modelado.

nação a estrutura geologica.

e Titarelli (1975),

NW res pon

e mesmo em certas

do Planalto Atlântico no alto Jaguarí,

Dentro das divisões que

da zona,

da area.

de borda de bacia sedimentar em contato com o

em trechos

a região

a uma

ao analisar parcela mais interiorizada

da rede

linha de fragilidade no modelado,

subordinação dos vales ã estrutura,

antigo cristalino com a

dos me s mos•

ceram os elementos

Da mesma forma

tectonica na forma dos

arranjos das

m no Estado de Sao Paulo,

e na densidade

de estrutura

lhe permitiu separar de início as

e corre gos

a litogia e

inserida dentro das paisa

ante a morfogenese •

a tectonica forne

mi te uma

lecendo modelos estruturais para

vertentes, na presença de cristãs

Quanto a isto, por exemplo, Hennies,

de morros”, estabelece relações entre

a faixa do falhamento transcorrente de Taxaqua-

a hidrografia, que mostra grande subordi-

formas de detalhe do modelado

formas do

de rios importantes que provem daquele,

fatos que

importante fato tectonico no maciço cristalino, e atualmente

sustentando morros de perfis suavizados, ãs vezes bem in-



respectivamente.vale
Ainda, fazem

escultura

con
do substrato.

foram estabelecidas

e
c 1 i ma t i cas va r iave i s •

Cholley (1950),

fato

e ros i vas , das

rochas (estrutura propriamente dita)

composição química (resistência,ca ,

características ,

adi ci onamos

faz ver,Aquele autor

partir de determinada dominância climatica,vida a

coordenada, dos

leitos fluviais,pelos aspectos dos pelas

também,Birot (1958) mo r f omos tra,

aspecto estático. A dinamizaçãologi a, destaas s ume um

indica que

duras

Young (1972)

importantes
aqueles provocados Seque

exibe mui tas f e igundo esse

notaveImen te

disposição

"sob

"a

a estrutura

do Paraíba e

a natureza

e propriedades físicas

tologico e

permeabilidade)". A essas

mineralógica e

guiada direta ou indiretamente pela natureza e

ção sistemática e

a respeito do condicionamento li

do Parateí em Sao Paulo,

e e s t r u

a partir

e e s

conjunto como mais

a maior parte dos

coesão, homogeneidade,

me n ç ao em seus

e dos

Es s as menções

exprime uma a

de estudos

"que se

pelos agentes externos e

e sua

a tectonica e

estrutural na morfologia,

por cada tipo de rocha individua1mente.

que as sedimentares".

reflete na uniformidade

também, que a morfologia desenvol-

diversos estudiosos das Ciências da Terra

que no que concerne a

ressaltando que dois

posição de estratos de

formas dos vales

res sao susceptíveis de orientar,

çao climatica,

diferentes litologias são mais

topos"

turais no desenvolvimento da morfologia,

afirma, que os efeitos decorrentes da super

contrapôs os aspectos climáticos

petrogrãfica das rochas.

tal como resulta da tectoni

valores das vertentes,

trabalhos, aos aspectos particulares da

a natureza das rochas:

a morfologia resultante, em muitas condi-

facilitar ou contrariar as açoes

ções em comum com uma era xisto, mas ambas diferindo

ções mantém íntima relaçao com as características litologicas

truturais locais. Por exemplo, em termos comparativos,

autor, uma vertente simples em arenito

em diferentes areas, com características geológicas

climas as rochas cristalinas se comportamno
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formada por xisto ,maisve r t e n t e compos ta, arenitod e q ue capei auma

vertentes simples evo 1uem de d i ferenmodoscompos tasasq ue e

t e s •

s i mples , influenciaNas litologia f or mavertentes a a e

declívidade, ma isonde rochas apresentam perfismaisa coerentesas

1ngremes que coerentes•as menos

tipo simplesMas de forma de -um

clives pode caracterizar-sesuaves , por

meia vertente I mp 1 irochas mai s resistentes•duasentreaparece na

lento eisto quanto mai s res is tente ma i srocha,ca que , a recuoo

das formadas ela.ve r ten te s por

Também para Viers (1967) e demod elado de detalheo nao

todo independente da Cita, xistos idae xemplo,estrutura. por que a

mi caxistos), erochas crista lofi1ianas (gnaisses, fatordasde um

erosão acelerada, a mai s f ã c i 1graças p eneq ue

traçao da agua. diaclasesrochas,Entretanto, asnessas s ao que

papel importante de enfraquecimento. Por lado,outro nas r o

chas filíti cas, fragilidade frentemi cas aumen tam—lhes a a e roas

climas.sob todos oss ao

Ainda Pippan (1964; cit. Young, 1972) nas

regiões falhas , i mb r idob r as ,estrutura complexa,de estruturasas

outras feições tectonicas , for masacavalamentoscadas , e

das ver tentes •

conj un tosTricart (1968) observou que, d e falhasos q ue

assinalam por blocos basculados, a normaImen t e e 1 e-s e

região onde me dia e 19) ,109 podem tervados (p• an umaex. , uma

importância geomorfologica considerável, no tad amen te origi nando mo

influcnciandovi goros os,noclinais curtos dasou oe

forte dissimetriaintroduzindo uma vales .nosvertentes e

e preciso dasMas s u p e r f i -esquecer que a aç ao aguasnao

partirprincipalmente, do materialfazciais a alterados e

rochas•recobre asque

Moniz (1972), considera que pelas aas formas produzidas

afeiçoamento

vertentes mais íngrernes,se

rocha que

com declives

constatou que,

contribuiria para a

tem um

afetam as

numa vertente
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superfície dependem , em grandeg ua s que

do ma te ri a 1 também,e » vo 1 ume f lud oreza

t r es fundamentaisNosetc.xo , decasos ma t e

condiçoesriais, argilosos,arenosos ,

clive, velocidade, lar gu

ramif í -

caçao das cabeceiras•

impor LanciaBigarella (1965) conferem grande

formas d o

Meridional, cons iderando

aprofundamento da decomposição, d anatureza

rocha diacla-a re as me nos

s ados ma i s r e s i ss ao a s

tentes

ori gi-

e depressões •nando vales

Tri car t quen

tes s e

intercalam bancos a

gua subterrânea, aprofundam-s e ma —

afeiçoa -is • Os escorregamentos d o

incLinaçoespermitindo-lhesfortes, cons e rvar

medias de 309 dos talvegues.

Gerlach (1964), estudando es corregamen

nos Carpathos, sobvertentes c 1 i maum

arenitose

pela

maiora o —

condiçoescorrenc i a c i tadas , aos

elevados.anos

1972) acrescentaMalton (1957; cit. Young, valo
acham-se, também,dos v i n c ur e s

a decomposição,

í n

velocidade da agua,

com grande porosidade

ou nucleos

alcançam a

Mousinho e

a 509,

volume de agua e ter-se-iam comprimentos,

s ao os

e poder de imbibiçao,

grau de

a ve1 o c i d a —

apesar do entalhe rápido

favorecem o avanço da decomposição,

que esses

a decomposição química no desenvolvimento de parte das

relevo no Brasil de Sudeste e

sao extremamente favorecidos

a importância dos

nas mesmas

e do sistema de diaclases. As

que os

pela estrutura geologica regional, que alterna xistos

mento das vertentes

ângulos de inclinação das encostas

siltosos e

e Cailleux (1965a) assinalam que em climas

da declividade do canal,

e de textura mais uniforme (tipo granito),

e maior alteração, os talvegues

de arenitos que permitem maior circulação de

atingia índices mais

clinação geralmente forte das vertentes. Correlacionou

temperado umido, observou

de do

ras e

e umi dos, nas

e amplitude do processo, sobre as

como também,

clasadas ou fraturadas,

em que a pluviosidade

profundides de canais diferentes, bem como o

regiões xistosas

e salientam-se como elevações

processos dominantes

como função da

As muito dia

tos na evolução atual das

pouco metamorfizadas, onde

parce, da natu-

d e de-
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lados a capacidade maior o

s amen to•

formas ver te n t e se
descritos para granitos; desde formas nuas ou

re 1 acionadas^asr e cob e r t as

condições es truturais tipos
de climas atuais ,

alterados por intemperismo, remo

argilas, localiza

grosseiros

e imporpelo fluxo subsuperficial. 0 espaçamento das juntaszos os ,

consequentemente, parae »
culturaçao do relevo.

Verague (1973), ma c i ç odo

tais como :

areni zação);d as

presença de

b io ti tas denumero

xenolitos caso ,

juntas ,

d e

uma
1972) atribuici t • Young,Jahn (1964;

alongadoscos
tensão alargadas.fendas de1 i to em

formascertas ao comporta
diferencial das e s t and oro ch as relacionadasmento a

atribuiu

a subsidencia

estaria ligada a ablaçao morfoc1imãtica

"pluton"

em superfície

tem sido

a e s

face ã erosão,

a estrutura mineralógica,

nao dizem respeito

a resistência relativa

remoção e seletiva para as

e s uaves,

litologia do emba

e plagioclãsios facilmente alterãveis; grande

por alteração em profundidade.

a alteraçao maciça

tante para

de quartzo fissurado. Ainda neste

(causa essencial da evolução da

afetando os mate-

No entanto,

ou menor de infiltração do regolito,

por espesso manto de alteração

juntas no

formando-se os mesmos

e de

Os mais diversos tipos e

e cumes,

e abruptas,

Esse processo afeta os feldspatos

graos mais

ou como resíduos de paleoclímas.

granítico de Athis (Baixa Normandia),

e mineralógicas, sob os mais diversos

zona de arenizaçao antiga.

'‘amêndoas ”

a formação de matacões estaria relacionada ã repartição da rede de

genas , que favoreceram a açao intemperica,

das entre os

vidos era solução. A

nitos, por escoamento superficial são seletivos,

sua vez, e fortemente influenciado pela

Young (1972) assinala que os processos de erosão em gra—

residuais, essencialmente quar£

a condiçoes estãticas, endo-

a presença de sul

que, por

em ãreas graníticas,

de relevos

do rego-

a textura granular da rocha;

riais alterãveis que são removidos por transporte vertente abaixo.

Sua a

a repartição
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processos paleoclimaticos.

Besançon (1972),

afirmam
Que ,

a f e i ç o ame nto

çoes

cal,

limitar-se-iam ãs
de fornecerem por finos: areias,produtos bastante

grânulos• fortemente cimentados, e

rochas granitoides,as

Modenesi (1974;

e m

independia grandemente das diferen-c1i mas

litologicas presentes.ç as

c1i ma s

1954 , 1956 , 1969a, 1969b ,1940 ,do (Mar tonne,

1969c), e um
da referida faixa.

Significa que,

1ad o r a s externas .
1969a, 1969b , 1969c, 19 71)toce no,

da (1964), a a

semi-aridez, sobretudo

ge r a i sAs diversas observações dos a u-
fund amen t amt o r e s

dominantemente semi-ãridos imperantes regionalmente naquele perío-

segundo Ab’Saber (1956,

semi-ãridos pretéritos,

referidos anteriormente,

elemento importante para

es culturaçao,

evolução geomorfologica

climas tropicais umidos,

responsáveis pelo

responderiam a

"glacis",

e A 1 me i

em principio,

com curtas

ou de detalhe

a ocorrência de níveis,

ao discutirem proble-

a hipótese

a partir do Pleis-

Na faixa onde se enquadra a região de Dona Catarina,

e melhoracrescentam que o

reentalhe e

sua elaboração.

cristalino encontra-se exposto diretamente ãs

a definição dos

e justificam

a aç ao de

pelo menos a partir do Terciário Superior

rochas susceptív eis

a i

1943/44; AbfSaber,

o rebordo

çao seca acentuada. Mas estes

Raynal e

testemunhos de superfícies elaboradas

Estas estiveram relacionadas,

a natureza do substrato nada tem de decisivo na

essas condiçoes.

a ç oe s mod e

traços da

c1imato-geo 1ogicas ocorressem. Por exemplo, sob clima tropi

Por outro lado,

No caso, os arenitos quando não

retomadas para

dentificação de restos de superfícies de aplainamento (Neogenica)

mas referentes

desenvolvimento dos glacis seria favorecido quando certas combina-

a cones rochosos, pedimentos e

1974a) observara na região Itu-Salto,que

sobre, diferentes corpos rochosos, originadas sob

das ãreas cristalinas.

os glacis formar-se-iam nas regiões onde existisse uma esta
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regiãoiniciais,e objetivo efet uadod o trabalho <1 e C a t a r iDonan a

S aoEstado de Paulo .na, no

De modo secundário, trabalho contribuieste c o n h epara o
cimento de de maciços antigosrebordos Brasil deno

interesse assinalou Ab’Saber (1954).Sudeste, cu j ofato

das diferentes litologias frente ãe suas a

c1imã t i ca, de importância parapode revestir-seçao

evolução quartenãriasdimento de algumas formas dedas recentes,

arranjos regionais atuais.

verificarprocurou-se a sque

nível trabalho,pe c t o s atee q ue o

tou respostas morfologicas próprias segundo suaexternas,açoesas

condiçoes• Em outras palavras, indagou-se d i f e-c o mo as

impacto dos agentes modeladoresrenças do substrato o

responsáveis pelo desencadeamento dosexternos , processos e , e m

consequência, formas resultantes•das

Questões desta natureza nortearam todo o pe s

reflexao, entend imento.na busca de dados

Nas investigações analised erecursosrecorreu-se »
possíveismais facilmente,que permitissem, es tabelecer relaas

foram estabelecidas infeParalelamente,elementos•entre osçoes
correlaçãorencias, fatos observados,dosbaseadas comp araç aona e

literatura.na

trabalho foi organizado dedesseDentro contexto, modoo

fatos, a t i na

objetivos propostos aoos

duranteo

pesquisa. t e c —cada passo, foram empregadasdesenvolvimento da Ao

nicas de gabinete tempo que permiticampo que,ou c o n
início da Mui tosd e outra. doso d ac 1 u s a o uma etapa, preparavam

de técnicas de gabinete,atravésdos obtidos i ns eencontram
ridos de modo específico t e nd o sidotexto,no presente

mais gerais regiãode informações sobre ondeaapenas

uti lizados

No capítulo II apresenta-se

reações particulares

caminho percorrido

com explicações encontradas

reagiram sob

dentro dos diversos

na obtenção

Dentro da ãrea em estudo,

na escala do

ao mesmo a m a

quis a e

uma parcela dos

0 estudo

para seu melhor

process o de

o melhor e n t e n

natureza e

tornar posssível, por superposição progressiva dos

ao emprego de

nao se

substrato apresen-
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compreende-inseres e

delirai ta-la.-la»

resultados d eos

padrões de drenagem, cartas topográficas,das dos a u r e o s ,mos aicos

etc.

No capí tulo III,

características,Dona Catarina,

estruturais (1ito 1ógicas , consa

da área1 ossatura1 f a-

explicaçaogeológicos condicionariam d atos

geomorfológica (Tricart, 1965) .
Evidentemente, ela

fundamentadotraços do relevo mas no

que foi exposto anteriormente, d orespos tasas

segundo

di ve rs os e1emen t os•

para analise comparativa (capítulo IV), permi--nos

juntos aparentemente homogéneos. de decli-Foram cruzados dadosos

topografia e drenagem. modo quevi dades, geologia,

conjuntonum

(influenciando inclusive numa declividade inicial),

da deflagração d e

co ns e q uen

nesta anã 1í s e, consti tui um

elo de ligaçao, fatos a b o r

mo rf o]ó-

gí ca.
e tapas que s e

Na primeira, IV,c omplementam. a-

f o i emprega-n a í i s e

ainda integrando ocapítulo

estabelecimento da compartimentaçao

decomposição morfológica

um ponto de

substrato apresentadas frente aquela açao, poderiam variar

com a

"a

t i t uem a

tindo o

a declividade

ou estariam na base

um p r o -

do o

a causa passiva

e do modelado,

considerou-se que

E do mesmo

o quadro geológico

da região de

em p r a n-

A seguir,

de estudo,

nãmica interna pode ser responsável por macro-formas

recurso que denominou-se

analisã-la e

da distribuição das

contribuindo para melhor

a d i

um dado a mais

ou a

cia do mesmo. A variãvel declividade,

tentou-se ressaltar as

considerando que muitos

o fator dinâmico de

a area de pesquisa,

ao ser estabelecido

cesso específico (implicando em formas especificas)

Esta analise encontra-se elaborada em duas

a elaboração da carta de declividades forneceu

o clima constitui

analise de

boraçao dos

da região segundo con

de uma vertente pode ser

Entre esses, por exemplo, encontram

-se os perfis topogrãficos/geológicos,

formas por compartimentos,

tectonica sempre que possívcDque

dados na geologia, serviu de precioso auxiliar na analise

apoio a mais que, a par dos
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*t onde cadach as f o r mas exibi amem uma , que

maior proximidade processual.

ma i s faciImente, estabelecer

visãocorrelações f o r ma,entre i —as es trutura e numa
estatica. aimaistempo, tornara m-s e

a 1gumas diretas aq ue1es e1emen tos ,entre d aatravés o-

algumas formas dentro de
determinados compartimentos, cl i wa t i canao esquecendo a

Assim, de dados permi
tiu identificar preferenciais de desencadeamento dominante dezonas

determinados processos.

Nas duas primeiras pranchas forencontram-se mapeadas as

esculturaçao mais diretamente ligadasdemas co n c en

trado, fundos d e vales,vertentesperene ou nao , nas e o u

de movimentosf o rmas resultantes f o rmas evo 1u e mou , que

pela açao combinada de ambos. Na terceira prancha r e s s a 1tentou-se

morfologicas particulares mais d i re t amen t e vi ncu1a-t ar as

elementos estruturais (p.ex., escarpasdas linhas f ad eaos e m

lhas) , formasde t am

a influencia combinada di-do concentrado,es coamen t o

quarta prancha e possívelfuso analisarNamas s a•

dis tribuição , amplitude dos interfluviosarranjoforma, (topos,a e

considerandopatamares, etc.), resultantesaspectos d aesses como

ação modeladora que maior intensidade longo dasage com ao verten-

de vaies.fundostes e
analise morfológicaNo cap11 u1o V, comp le t a-s ea

do esboço morfológico integrado. Des tacam-s etudo associaa i as
constituem conjuntosformas quedeçoe s

ço.
Nes se capítulo, diversosprocurou-se e1emen-

possívelfornecidos desde otos c a r a c
função de ma i se mcada ser o u me nos

específicos.propício desencadeamento de processos Nesteao caso,

ligações

Esse procedimento permitiu

fosse

individuali zãvci s

declividade,

influencia

a evolução

bem s u

ainda que

seja ele

foram mapeadas aquelas

dessa natureza esteja

um dos compartimentos

de mas s a,

ao es co amen t o

pelo e s

ou da vegetaçao.

nicialmente isolada e

correncia aparentemente preferencial de

Ao mesmo

d e mo do que

a progressiva superposição

integrar os

e movimentos de

no e s pa-
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conclusõeshi po teses foram es t a b eleci das partirparciaisas ou

da analise d omi nan tes e ve n t ua i sf o rmasde cada compar timento.o u e m

capítulo VI,Enfim, balizarprocurou-se tempono asn o

esculturaçao da area, identi f i c a ça opartindo-sed e d a de

climas semi-aridos ( na oformas herdadas ma i s atuantes) ,de contra-

umi dos ,climaselaboradas sob d epos tas as q ue a aç ao

ma i s atuais •

teriam sido



CAPÍTULO II. MATERIAIS E MÉTODOS

relaçõesO objetivo desta pesquisa, determinar entreas

formas de todoas a norteou

obse rvaçoes

ci tados anteriormente ,autoresversos corpos r o

compo s i çoe sch os os , diversas , reagem d i —com

ferentemente as c1 ima ticos •dos agentesaçoes

validade dessa hipótese nos seus

caracterist i -diversos reconhecimento das

es truturais q ufedo substrato,cas e

d i ferenças encontradas topogra

declividade das vertentes,fia,

N ao esquecidas ,d o mo de lado. f o ram

a 1 em disso, c 1 ias

atuantes,mas que

0 Desenvolvimento do Trabalho1.

trabalho desenvolveu-seexposto, o no

correlaçõesdados necessários que

aludidos comportamentos diferenciais.

De início, trabalhosos

alem da delimitação definitiva da areaonde , f o —

cartográficosdocumen tos

da ã re a, foram considerados, p r i n c iPara

caracteristi cas indicadaspalmente , es truturaisas

t opog r ãtendo sido, elaboradali teratúra,

foifica basica. f i gu rad a naA drenagem corri-me s ma,

res ti tuiçao fotografiasgida a e r e a s •a

voItaram-setraba lhosseguida, conhecimentoEm os

aspecto e fundamental tomada pa-

analise morfológica.r a a
técnica de geológicada0 emprego

li tologi a

aerofotointerpretaçao

também deixaram seus

em seguida,

forma e

nao mais

a delimitação

para as

o n o s -

refletiam-se na drenagem,

permitissem caracterizar os

Tendo em vista o

na opção

e mo rfológicas

relevo e

e es truturas

da geologia,

sentido de obter-se os

me d ida as

que ocorrem determinadas feições

de base sobre

para o

completada e

a mesma.

estereoscópica de

investigando em

e estrutura,

ram elaborados os

jã que este

foram essencia 1mente de gabinete

a carta

dos d iso procedimento. Esse objetivo esta baseado nas

aspectos, partindo-se do

que indicam que os

a ser pesquisada,

litologicas e

Procurou-se verificar a

na frequência relativa com

influencias exercidas por açoes pretéritas de



14

a elaboraçao serviu de guiad e que tr apara os

aindab a lhos de com largaDurantec amp o• os mes mos ,

fotografias foram acrescentadasaereas , cons tataçoesnovas corree
esboço prévio, esboço geológicoob tendo-se d e f iaoç oes o

0 comentárionitivo. estabelecido deste, en f oc ando de mo

do primordial e1emen t os objetivosos q ue p ropo s

correlaçõesprimeiras topografia ,tos , as entre

geologia.drenagem e

Em continuação, procurou-se verificar medidaem que os

t amb e mrefleti ri amvalores das emb as amenvertentes as

ja que, segundo Tricart (1965) seriato 9 este

gi co efeitosf und amen tal, d e todaque ae

morfogenese, fatores d otempo que essenciaise po

tencial morfogenetico e1ab o r aç ao grãfica da cartaatual". A de de-

analise descritiva,clividades haviasua em comparaç aoe q ue

a geologia, p e r mi -sido obtido final dos trabalhos concernentesao

atravésrealizart i u d e corum

relações simples diretas entre elementos. Aqui, i nd ago u-s e,essese

caracteristicasde modo geral, corres pons e

analogos nasderiam a valores de declividades vertentes.

e s t u

verificarprocurando-sereferentesdos como

Verificadodiferenças f a-e s t eas

compartimentaçao anteriorconfirmar-se-iato , tempo,e »a

0 desenvolvimento dessa etapa iniciou-se elabora

çao do esboço morfológico, de aerofotoidenti fi
aerofotointerpretaçao. ana logo a geologia,De modocaç ao e serviu

controlede guia detrabalhos paracampo,aos

possibilitando es truturaçaoa

mor f o loA partir deste,

foram reunidas afinidade.gicas parciais, onde por Naas a
verificarnalise dessas pranchas, p rocurou-se como as p o d e -

da area,esboço de compartimentaçao

ut i1i zaçao das

conduziu

formas

com o

um dos

com os

um esboço,

permitiu realizar

a partir

da estrutura

foram elaboradas quatro pranchas

com isso

ao mesmo

a pesquisa completou-se

"um fator geomorfoló

com a

faziam sentir.

ao modelado do relevo,

a partir de técnica

final do esboço morfológico.

do embasamento se

similares do substrato

a hipótese de trabalho.

Na etapa seguinte,

ao mesmo

interessavam aos

integra os
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Enfim,

d a

o

r e-

as pa

po i s nem

con f i ro s

2• As Principais Técnicas Empregadas

traba

foram empregadas técnicaslho,

elaboraçao daqueles necessáriosres ultando aona

i mpo r t an te s r e a

Base

A partir da

topográfica p o s si_

n 9 5folhas

SP-1963),Auto Estrada do Oeste (DER, e

10 Asm • suces-

d e

elaboramos e m pa-

ob te - las

20 correla-m,

çoes posteriores. para

referencias da Folha defoi efetuada

Itu, de 20 m

1973).(IBGE,

delimitação

equidistantes de

utilização de materiais

sivas do setor delimitado, permitiram

pel vegetal ,

em equidistancia de

b a s i c os

f o r m a

com a

com curvas

da area de pesquisa, procedemos

massem com maior rigor.

suficiente para os

a obtenção da escala

uma primeira copia

e 6 do Ante Projeto da

com as

para a

em escala de

- Elaboraçao da Carta

a elaboraçao da carta

0 recurso a literatura foi de grande importância para

a escala em

nosso estudo. As mais

formas dominantes em cada compartimento,

a analise da dinamica responsável pelo conjunto de

aos elementos

utilizando-se as

trabalhos de

a carta base,

1:25.000, ja que era esta

melhor entendimento ou explicação daquilo que foi observado na

de gabinete ou campo, ora de

ao des te foram:

isolada, ora conjuntamente,

interaçao das variaveis envolvidas.

riam estar relacionadas

Como foi visto, no desenvolvimento das etapas de

(A transferencia de coordenadas geográficas

basica. Sua realizaçao foi

interpretações propostas

fotografias aereas. Com isto,

reduções xerograficas

vel através da reunião das

ra os processos devem permanecer ao nível de hipóteses,

eliminando curvas de nível alternadas, para

1:50.000, com equidistancia de curvas

3, 4,

que iríamos trabalhar

existentes, ou

sempre foram efetuadas observações

vaveis processos preferenciais, que se desencadearam em função

e medidas diretas que

caracteristicos do substrato.

fornece uma ideia dos pro

giao de Dona Catarina. No entanto,

numa escala de 1:10.000
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A drenagem desta complementada a

da analisetraves es tereos copi ca transposição pafotosde aereas.A

auxílio decarta base foi feita luz, laborara a no
tório

S ao Paulo*

Posteriormente, carta morfológica,d apara

construída, de nível equidistantesbase foi 100d enova

para maior clareza do produto final•m,

- Elaboraçao da Carta de Declividades

elaboração carta de declividadesda de vertentes,

técnica proposta por De Biasi (1970),b as eamo-nos ondena peras

de declividades estabelecidas dacentagens ou graus s ao

desnível de duas níveldeentre o curvas e ,
consideradas, q uan t o ma i o rçamento das onde, espaçamentocurvas o

a declividade ,menor

construída desta forma eA car ta

precisãode r e 1 a 11 va.trabalho, deparamas ,

ã própria técnica empregada,problema relaciona-se cons i-Es se que

posiçoesdera onde possam ocorrer rupturascurvas asas e nao nas

Por exemplo, ãreas fundos de valesdevertentes• topos ,e nao cor-

necessariamente, inferes pondem,

jã que, foi dito,riores 4Z curvasas nem semprecomoa correspon

dem ãs limitam setores de com declividadesvertentesrupturas que

homogéneas•

de carta, ne ces s a
curvas ,

fotosexaustivo controle porassoeiado pelo menos.ae re as ,

trabalhoEntre tanto, o e x

tremo detalhe, mo 1 -o nos
ô suficiente para tentativa defoi executada, a corre lade s como

ja mencionados.diversos fatoresmais gerais entre osçoes

de Gemoraorfologia do Instituto de Geografia da Universida d e

estabelecimento da carta de declividades

em escala de maior detalhe,um menor

ou mais

com o

com curvas

a analise morfológica,

com declives uniformes

um instrumento precioso

espaçamento entre

e vice-versa.

como em nosso

carta foi corrigida e

mesa de

Para a

a setores

nao procuramos

o e s p a

a um

a elaboraçao

a partir

Para maior precisão deste tipo
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Técnicas

As todas

interpreta-em que

çao de fatos geologicos morfo logicos. A observação das fotograe

foi feita sob estere-

detalhe
fatos procurados.os

03,8763
a 69 da Região 7 no866e »

para

Os fonte de ob

Em alguns trechos,

para

nossa

trabalho. Forneceu-nos informações previas importantes a

respei to de

A

Pe t r i ,Miller, 1965; R u e 1 1 a n ,
foram levados1973). Assim, amp1i tude1967 em e

movimen taç ao densidades de drenagem, p a d r o e s

es truturais, etc.
mapeamento dasNa

do Grupo Sao Roque)b aixo grau de f o
critérios propostos pelos ci tados :au t ores tipos

literatura sobre fotogeologia permitiu

metamorfismo (me tassedimentos

identificação e

sua estrutura global.

area de

interpretação e

e Hennies (1969) o Grupo Sao

-Fotointerpretação geologica - Foi extremamente facilitada pelo es

(Miller e

tona li dade e

e RBmer,

ne cess ãrio a

a fotointerpretação foi dificu 11ada pe

conta a

a carta base por transparência.

que permitia identificar com maior

interpretações, bem como para a elaboraçao de legenda

a 72,

tudo efetuado por Hasui, Penalva

rochas metamorficas de

ses para as

la presença de vegetação mais densa, ou pela existência de manchas

se fazia

textura das fotos,

técnicas de aerofotointerpretação acompanharam

ram utilizados os

teiros de pesquisa no terreno.

estabelecimento de ro-

o r e

de nuvens nas fotos.

oscopio Zeiss de bolso,

as etapas

la Aerofoto Natividade Ltda. A analise destas fotos, permitiu

do relevo, padrões e

gistro dos dados em ”over lays”, posteriormente transferidos

trabalhos de fotointerpretação, alem de

com escala aproximada de 1:25.000,

adqui rir as ba-

Estado de Sao Paulo, oriundas do recobrimento efetuado em 1962 pe-

Roque, em escala de semi-detalhe, englobando integralmente

tenção direta de informações, facilitaram o

visão estereoscópica, utilizandofias aereas

1961; Ray, 1963; Ricci e

Foram utilizadas as fotografias aereas n9 8701 a
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as s i me trias de vales alinhamentos deve ge t aç ao ,e pe-

interfluvios , tonalidade da superfície,lombadasq ue nas e

vimentaçao do relevo, etc.

ígneas a analiseintrus ivas , foi semelhante, a

lem de comparativa anterior, ainda,observando,

a 11 e r nan ci amatacões , topos,

relevo movimentadode trechos de s uaves •

principaisPara ele-os

tenues sinais deforam osmen tos vertentes, re-

"outliers" sedimentareslevo colinoso, amplo e tabular• Os nao s e

devido as pos ides tacaram, nos estereogramas, suas

cris talinosterrenos extens oes.çoes as pequenase

fotos a

ereas, trabalhos de campo ,

as comprovaçoes , correçoes

interando observações do propriotações de fatos, campo

ne te •

delimita

rochas cristali-dedas ar easçoes
feições de maior metamorfismo,combinavam-se provocado pelanas ,

vari avei s,en cai xante s, decom espessuras e

Na area de recobrimento sedimentar maisf alhamentos• extenso, nas

emb as aa en tobordas tor

a similitude do relevodevidoes tereogramas,nosna-se

foidois setores. 0 aspecto quenos
de direções de xistosidade, perceptíveis rochasnas me-a presença

tas s ed imen tares•
fotointerpretação, possívelfoiAinda, por

falhasde xis tos idade, fraturas , etraços
retilíneos, cristãs agudas, alinhamento de 1 om-de vales es carpas ,

0 mapeamento de falhas ebadas , etc.
tamanho, lide diagramas polares, decomç ao

técnica proposta por Riccisegundo adaptaçao de Pe trieneares ,

auxiliousua melhor demarcação

diques, pela observação

identi ficar

fraturas permitiu

imprecis a

0 esboço preliminar,

As maiores dificuldades encontradas foram as

com outros mais

a presença de

a oeste,

intrusão nas

a identificação de sedimentares,

com a

maior mo

a orientação dos

Para as

acamamento nas

frequência e
a elabora

arranjo dos

sobre os

mostrou-se valido para

a linha de contato com o

ou reinterp re

e de gabi-

e ver ten tes,

a partir do que efetuamos

contato. Algumas vezes entre as

entalhes menos profundos,

resultante desta analise de

e o
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(1965)

reçoes dominantes.

— 0 registro dos fatos morfolõ-

por fotointerpretação,gi cos

(1970)C.N.R.S.

preto e branco.

o

d e

fini tivos•

Dentre

de modo comparativo:trar,

Formas,

tamares

- Aspectos especiais de vertentes,como escarpas, vertentes

rupturas em degrau.

por

e

onde

Ravi nas

oriundos da

identificadas por formarem entalhes

- Fotointerpretação geomorfologica

a partir das apresentadas por Tricart ( 1965 ),

a de f i

o esboço morfologico

e elaboraçao do esboço morfologico i-

e alinhamentos de topos,pa

e voç o ro ca s,

e Coltrinari (1975),

poder—se-ã ou nao encontrar um nicho de nascente.

uma ruptura convexa bem marcada,

retilíneas abruptas e

— Anfiteatros Com dimensões variaveis, limitados no alto

te a

verticais mais ou menos profundos na superfície,

foi possível através da elaboração

e cristãs.

amplitudes, proximidades

os aspectos de detalhe, houve preocupação em regis

e levando em conta os objetí-

estabelecimento de ãreas de verificação

das da vege taçao • Desenvo Ivera-se de modo linear ,algumas vezes

que, a semelhança do procedimento para

As fotografias aereas foram de extrema valia para

niçao dos fatos morfologicos

suas vertentes internas apresentam-se comumente íngremes

e Gorchkov e Yakouchova (1967), onde foram avaliadas as di-

para a extrapolaçao. Someri

apresentando ramificaçoes,deixando a descoberto pequeno tre

formando um semi-círculo ;

vos deste trabalho, sua escala e

de legenda preliminar,

côncavas, convergindo em funil para um ponto central,

daí, foi executada a legenda e

açao do escoamento concentrado sobre vertentes desprotegi

as limitações de representação em

a geologia, permitiu-nos

niciale A partir deste, efetuamos os roteiros de trabalho de campo
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cho do perfil de solo (ravinas) ou aprofundando-se
vando diferentes camadas

me s mo

outra.

Cicatrizes de deslizamentos, identificadas pela forma oval,

interpretada

alterado Esse materi a 1

onde o s

detritos deslocados distribuem-se

Varzeas

f und o s dos

va 1 es , com

de dejeção foram reconhecidos pelaOs cones

forma em leque, normalmente r esua

tilínea, com

em ge

r a 1 ,

do de

formasOs

faze-lo semevi tando-s epermi t i a,

apresentavam dimensões extremamente reduzidas*

Trabalhos de Campo

Durante odesenvoIvimento dos procurou

-se

gicos preliminares,

As areas a

carta topográfica,

sendo marcados

pontos de observação.os

Ã vo11a das excursões, correçoes eram

da analise

de rochas alteradas (voçorocas),ao

um vale receptor.

côncava e

escala do trabalho o

a serem percorridas eram delimitadas sobre

e mais larga repousando,

e extensa dos

forma um deposito em leque,

com superfície convexa e

sem triagem.

a semelhança de cone,

e e s ca

foram sempre considerados to-

sobre depositos aluviais mais

exibindo uma ruptura côncava marcada no contato

alongada no sentido de maior declive da vertente,

estabelecendo-se os

dos esboços preliminares e

superficial em direção ã sua base.

registros dessas

p re que

da vez que a

ra de um eixo de escoamento,

encontrar uma forma passando a

tempo que ampliam-se muito lateralmente. E possível

e cones

d e campo,

a parte mais estreita concetada ã desembocadu-

de dejeção. As primeiras foram identifica -

trabalhos de campo,

aperefiçoar e complementar os esboços geologicos e geomorfolo-

das pela forma mais ou menos plana

as ver tentes•

como consequência do deslocamento do material

fotos ae reas,

ou menos extensos do fun

roteiros a partir

as observações ou
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acrescidas concomitantemente,esboços, pe rmi t i aaos maior
rapidez de trabalho,

levadas a
efeito durante as se cons

dos tipos litologicos presentestataçao e n

f ili tostr e graus

de bemc amp o , como

faixas de Do mesmo modo, espessura doscontato.as ma

t amb emteriais alterados nos ose

De grande importância nestes a observa çã ofoitrabalhos

linhas de falhas. denunciadas pela presença de catadas i tos, rúdas

loni tos Essese »

cristalinos.terrenos

s imilares, traba-reza,

tidesenvolvimento dos trabalhos de todoslho» campo, os

do modelado foram objeto de observações diretas.formas Deudep os

an f iaos-se

por representarem resultado de processsos complexos.teatros ,

só foram possíveis determinar pela observação

iniciaram pela

diferentes setores litologicos,

Geologia - Diversas observações importantes puderam ser

ou especifi cos

a natureza e

dificultou nosso

dessa na t u--Geomorfologia - A escassez de estudos geomorfolõgicos

alguns dos "outliers” anichados sobre

e me tareni tos,

o que,

na ãrea. As variações

e extrapolações mais seguras.

sido anteriormente referidos em trabalhos geológicos,da mesma for-

especial atenção ãs vertentes retilíneas abruptas e

Durante o

pesquisas geolõgicas, que

para ãreas

de mergulho por exemplo ,

ma que

e rumos

materiais das varzeas.

as vezes, espelhos de falhas. aspectos nao haviam



CAPÍTULO III. GEOLOGIA

estudoem

tas sedimentos do Grupo

Rochas sedimentares d o

embasamento rochoso e d e

segundo

lógico.

Por fi m, ao

f o rmam e ,
n9

constituída:

PERÍODO LITOLOGIAERA

QuaternárioCENOZÕICO

PALEOZÕICO

prE-cambriano Superior

combinando feições de xistos idade, falhas.area,

1 .

f o r ma por f i
1i tos , com metarenitos espes

Permo-
Carbonífero

var ze a s 
cascalho)

Li to1 ogi a

domi nan t e

do Ribeirão do Varejao

zes, descontínuas (Esboço Geológico - Fig.

Grupo Tubarao recobrem o

a oeste,

Todo o

Sao Roque e

e naturezas,

e próximo ãs

a area estaria assim

a posição e

d imen tares que

Dentro de um quadro geocronologico,

recoberto por coluvios

fraturas e

muitas v e

embasamento cristã

A area

varzeas globalmente estreitas

subordinados, justapostos em faixas de

- depósitos de 
argilas e

- coluvios
• sedimentos pró-glaciais do Gr^j 

po Tubarão (conglomerados, are 
nitos, siltitos e argilitos)

- metamorficas de contato (xis - 
tos )

- intrusivas acidas (granitos) 
posteriores ao Grupo Sao Roque

- metassedimentos do Grupo Sao 
Roque (filitos, metarenitos e 
quartzitos).

diferentes espessuras

(areias e

1 em anexo).

chas ao longo

lino em pequeno trecho

a- Metassedimentos do Grupo Sao Roque

longo dos cursos d’agua existem depósitos se

suas nascentes.

Diversos fatos lineares também sao observáveis em toda a

o tipo lito

Estão representados no setor, de

granitos intrusivos posteriores.

constitui-se, predominantemente, de me-

e ocorrem, ainda, em pequenas man-
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SEe

e

e
ter-se-iam originado da metamorfizaçao de sedimentos dominantemen-

e
(19 72) .Haroa

zaçao planar, confere boa xistosidade a rocha, A passagem gradu al

caracteride quartzo,

a

alternância granulometrica da rocha alterada

metassedimentares ressaltam-sezonas

muita evidencia. Apresentam nítidos alinhamentos detos ae reas com

assimetria de vertentes lombadas lineares salientopos t

indicando alternancias litologicas de xistosidade.tes ,

registraram-se mergu —Onde

lhos es tratos , a

quadrante sul ora para

Veios de quartzo leitoso

concordantes

Indi cam, como ob

s ervaram Hasui, Penalva

Lentes de quartzito geralmente concordantes bastantee

existem de modo restritofraturados , do

sucess ivos•

b- Intrusivas Ácidas

com direção

talvez uma filiação magmatica,

A area metassedimentar e

a N do Ribeirão do Varejao,

80°

c Hennies (1969) e Hasui

e Hennies (1969)•

a E

variando de 45°

o norte.

e pequenas

e direções

zam faixas de quartzito sericítico ou metarenitos.

segundo Hasui, Penalva

centímetro a metro), principalmente

e a pequena espessura

e discordaii t

co intrusivo,

te argilosos ,

em medi a » vol-

situados geralmente em topos ou altas vertentes, e possível distin

e nao mapeaveis na escala

guir pequenos minerais de quartzo e

suras variaveis (de

foi possível efetuar medidas de campo,

atravessada por "stock” graníti

dos estratos,

sao comuns, mais abundantes pro

aproximada NE-SW. Corresponde a parte NE

ou brusca para zonas de maior concentração

as intrus ivas,

sao responsáveis por pequenos saltos em degraus

sericita. Esta, por sua organi

ximo a zona de contato com

acentuados dos

global dos solos, as

tes da xistosidade.

Em raros afloramentos pouco alterados por intemperismo ,

nas f o

trabalho. Por vezes

tados ora para o

Devido aos fortes mergulhos e orientação

Os filitos apresentam granulação extremamente fina

do Corrego Olhos d’Xgua
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He nníes(19 69),

1972) .Hama,m. a.

Amara 1 ( 1966) *
tais ausênciacomo :

margens

Hennies (1969).

claro

lho nu.

micasdos , formando as

che

tidade importante de cascalho,

quando do não afloramentoní ti cas, relativo grau de segurança,com

da rocha.

central da intrusãoNa parte

semi enterrados,sobre ou

(Foto 2) •

ifraturas ortogonais,

'li ação 1968,1967 ,

lEm cortes profundos, massa

fis emi-alterada•

de orientação de minerais, presença de diques ãs

esferoidal) (Christofole11i ,

ti >

carater discordante, homogeneidade litologica,

indica que

Segundo critérios apontados por Leinz e

a estrutura original.

“stock

a o

a alteraçao foi mais intensa e

gou a des truir

com idade aproximada de 600

a uma

a rosado),

(Hasui e

A rocha (Foto 1) e muito homogenea, mesocrãtica (cinza

e aureola

como indicativo de sua

chegando a formar “campos de

•conservam um certo arranjo linear (Foto 25),

patos estão bem desenvolvidos, principalmente os plagioclãsios(com

zonas preferenciais de ataque químico (esfo -

sao comuns blocos métricos

também foram assinalados anteriormente na ãrea por Hasui, Penalvae

com textura hipidiomor f i ca granular, onde os felds

ima tacões ”

“arenas”

«origem estrutural a partir de alteraçao ao longo de um conjunto de

sura glebalmente maior que nas ãreas me tass edimen tares • Contem quari

granulaçao ate 20-25 mm); quartzos e micas também sao visíveis

de metamorfismo nas encaixantes, e apresentados por esse

Os solos que recobrem a rocha alterada apresentam espes-

o mesmo constituiria corpo intrusivo acido. Estes fatos

constituem núcleos saos em meio

No geral os granitos apresentam-se parcialmente altera

o que permite identificar ãreas gra

descoloridas. Em alguns setores

do Maciço de Sorocaba, estudado por Hasui, Penalva e

Facilmente discerníveis nas fotos aereas, esses blocos

1972; Modenesi,1974).

com os feldspatos caulinizados e



e

se-

mm) ;
s ao

Foto 1 - Granito 
homogeneo, me socráti
co , onde os feldspatos 
estão bem desenvolvi - 
dos, principalmente os 
plagioclasios (20-23 

quartzos e micas 
também visíveis.

Foto 2 - Matacoes no topo da intrusão grani, 
tica. Em primeiro plano aparecem alguns 
mi-enterrados•
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oeste.

e

q ue

em

torno do e

intrusiva são traçadospatamares baixos. Seus com

relativa facilidade, me t as s e

Por esta d a

de

Penalva e Hennies (1969) haviam indicado tam bem

chegamos a identificar talnao

ocorrência. Penalva (informação verbal, as pec

fseca’, nao chegandointrusão muito"deto pelo fato

metamorfismo tão intenso nas encaixantesa promover

rar gnaisses".

fina predominantemente a 1 te-

iden ti fi cação de

Ha-

d a

É bas-IBacia Sedimentar do Paranã, ocorre

itante ao

longo dos rios que provem do Planalto Atlântico.

de

dimen tares.

«sequencia sedimentar que

A intrusão granítica deu origem a

1974) justifica esse

:ração apresentado por esta rocha nao permitiu a

a oeste da ãrea mapeada.

ter sido essa

uma faixa irregular

o mesmo nao acontecendo em relação ãs

e xistosidade desenvolvida. 0 grau de

Nas poucas

razao nao foram representadas no esboço

exposições próximas a essa linha, observou-se

:sui, Penalva e Hennies (1969).

d- Sedimentos do Grupo Tubarao

se inicia por camada espessa, maciça,

Algumas linhas de cristã caracterizam faixas de aflora

a ponto de ge-

descontinua de rochas que apresentam maior grau de metamorfismo

as encaixantes do Grupo Sao Roque. Caracteriza zona rebaixada

Os xistos chegam a ser micãceos (biotita), de granulação

«outros minerais componentes (p. ex.

0 limite das rochas sedimentares do Grupo Tubarao,

feldspato), observados por

• quartzito. Hasui,

corpos restritos

contatos com a

mentos de diques pegmatiticos, especialmente nas bordas do corpo,a

c— Metamorficas de Contato

granítico, acompanhando baixas vertentes, colos

irregular, alongando-se para oeste nas baixas vertentes

a presença de gnaisses; entretanto,

Predominam aí xistos, com alguns



26

seguida por siltitos acinzentados. a-
presentando fratura conchoidal, terminando camada de arenítohepor

terome trico, r a

ca 1cí fe ras • hã,argilos osr as concreções

arredondados maiorNa

foi possível observar o
embasamento cristalino.

Foram identificadas , de sedimentospequenas no

afastadas alguns quilómetrossetor cristalino, algumas vezes d o

Na altura do Km 68 da rodovia Presidente Castelo Branco,

sobre metassedimentos proximos a intrusão granítica,

Penalva e Hen

de topo a 840-860 e n tre

, Ribeirão do Varejão e Corrego 0as

lhos

com alternância deApresenta espessura de 20 camadasm,

camada conglomerãticasiItosas , basalcom

des contínua ,

Carmo (1972)

te predominam seixos de quartzito, secundados por granito

Sãose; na

tem forma discoide do-maio ri a arredondados, facetados ;com poucos

ab und ante, arenos a

conjunto sao horizontais, com

tanto quanto foi observado,e. nao apre

sentam deformações consideráveis.

Dona

ob

Outros

Baci a, ladeandoautores ,t ros

co 1 i

nies (1969). Ocupa posição

d’Água

ocupando posição

cabeceiras do Rio Aputribu

similar na paisagem,

e /ou achatados•

classificada por Landim e

"outlier", anteriormente mapeado por Hasui,

com estratificação cruzada

m de altitude,

ocorrem ainda seixos de quartzo, metarenito

o médio curso do Ribeirão do Varejao.

crita e

mergulho suave para oeste

como diaraicti to•Nes

e mal selecionada»

Catarina e

alguns apresentam estrias, A matriz e

Situam-se era topos de

"ilhas"

e outros.

por vezes,

nao observados anteriormente por ou

o contato com

e siltosos

minante e

Em outra ocorrência vizinha, proximo ã Estação de

contato com a Bacia.

era discordância erosiva com os metas sedimentos, des

Os estratos no

ao contato com

ocorre um

arenosas, argilosas e

parte dessas exposições não

e gnais-

servar apenas

"outliers”

camada arenosa era corte raso.

e contendo pequenas e

Nos estratos

argilas de coloraçao rosada,

seixos pequenos

estão mais proximos ao contato com a

foi possível
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nas

dos sedimentos da Bacia.

posição

Pequenas ocorrências analogas de sedimentos do Grupo Tu-

e

Bacia do Parana,

tem sido propostas para explica-losDiversas hipóteses

teria criado emba-

deposiçao de sedimentos

suspensos 9

"línguas glaciais” principais; preenchimento de vales pre-glaciais

por sedimentos transportados por aguas

por

tectonica contemporânea e/ou posterior

justificando posiçoes altimetricas diferentes daque

Km 68 da Castelo Branco foi in

Carmo (1972)

forma que

19 72) .verbal,

Ab’Saber (informação

expressão areolar comparável a das outras litologias.

terpretado por Landim e

Mau e

como resultante do preenchi

em cer-

0 deposito existente no

ciamentos do soalho, propiciando a

"outliers” nao chegam ater

tato com a

fundos de vales,poa 640-660

delimitã-las pelas fotos aereas.

resíduos sedimentares de vales ao longo de

observações de campo, em decorrência da pequena extensão e

A presença dos "outliers" foi registrada inicialmente por

m de altitude, patamares baixos e

irregularidade no fundo preterito da Bacia, que

Em pequenas exposições foi possível identificar apenas a

aos depôsi tos ,

ter pequenos seixos de quartzo muito dispersos.

Registramos esses fatos com mais detalhe por considera

e gelos de degelo* Suas pre

-los importantes testemunhos de maior extensão para leste da Bacia

no de Santa Catarina, ao longo da faixa cristalina próxima do con-

presença de camadas arenosas sub-horizontais (Foto 3), podendo con

na paisagem. Apos essa identificação, foi possível reconhece-las e

servaçoes seriam consequência de condiçoes particulares, como

mento de vale preglacial, da mesma

barao foram assinaladas por outros autores (Knecht, 1946; Martin ,

tos trechos;

las atualmente observáveis na Bacia.

exemplo, interferencia de

e Bittencourt, 1952; Almeida, 1964;D£

laney, 1964; Ebert, 1971; Abreu, 1973), no Estado de Sao Paulo

siçoes correspondentes 2s

Bjtírnberg, 1959; Melfi

Sedimentar do Parana. Entretanto, esses
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zeas )

se

dominantemente argilo-siltosos, algumas vezes

podendo conter pequenos fragmentos de filitos mistura comem

Esses materiais, passam abrup-terial da base do perfil. em geral,

a rocha sotoposta. apesar de alterada,Esta, encontra setamente

exibindo de modo bem nítido suas cara c te-

A parte leste do compartimento Sudeste, roais elevada(860

vizinhanças da intrusão granítica,a

ainda que de modo descontinuo,linha ferrea FEPASA, podem ocorrer,
NNW,a

compartimento Noroeste (650

baixas vertentes e> por vezes,nao

atingem 20 toem ,

pos •

Foi possível constatar que, de

fotos

d aalterados com espessuras

tas suavizadas,

pios apresentam espessuras que podem atingir ate

do descontínuo.

stone lines”,iiAs

* si

percorrida pela

cm ou pouco mais. Nas partes W

o ma-

ou a afloramentos

principalmente em

silto-fino arenosos,

substrato e

que ocorrem de forma quase generaliza-

e distribuem

e depositos de vãrzea

inferiores a 50 cm,

as ãreas cujas direções

posição nas vertentes. Os que ocorrem

dia), nao ultrapassam 150 cm nas

a 720 em me

sobre os

100 cm,mas de mo-

rísticas estruturais.

posições de altas vertentes e

aereas , correspondem a materiaisxistosidade sao visíveis nas

espessuras em torno de 100

zonas mais rebaixadas no

840 m), nas

- Materiais de Alteração, Coluvios

constituem os materiais mais recentes, produtos prováveis de pro -

me tassedimentos , independentemente da posição ocupada,sao

preferencialmente segundo os compartimentos geologicos.

prias segundo o

ainda bastante coerente,

Os materiais alterados, coluvios

forma que nos topos estreitos ou que exibem cris

e nas vertentes muito íngremes. Os topos mais am

e- Materiais de Alteraçao, Coluvios e Depositos Aluviais (Var

rocha, da mesma

cessos externos atuantes durante o Quaternário,

Os materiais alterados apresentam características pro
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si tuam-se globalmenteda,

Sat compostas pordo uma linha sinusoidal

que

redis tribuiçãose fragmnetaram durante dos

como observaram Ab’Saberlongo das vertentes, (1969d)

A espes s ura das

tos, variam segundo

linhas, oriundos de

veios ti stones lines” de sei

xos

posição desses fragmentos indicama

reza coluvial dos materiais alterados* Entretanto,

tenham recebido contribuiçõestexturais destescas nao sugerem que

parecendo corresponder mais dosexternas,

detritos originados da alteração do substrato, principalmente por

conterem ainda pequenos fragmentos de rocha.

Por outro lado, por mate

riais alterados em que

normalmente, alteração parcialgradual, apresentando estas,

tensa.

Nos

espessura desses materiais e

150 m nas partes e,

de menorvertentese
chega a apresentar valores muito inferioreslhas ,

cascalhentos,

de 50t ros cm,

NE da intrusão),e

fragmentos angulosos de quartzo

com menos

a veios

a natu-

rolados, praticamente inexistem na ãrea.

cimeiras mais elevadas (800-820 m

e Queiroz Neto (1975).

a proximidade e/ou espessura do veio fornece -

a remanejamentos locais

rocha nao se encontra cataclasada,a

a in

a esses,

a espessura nao

e parecem vinculadas

a alteração da rocha e

e de espessura variavel.

linhas de pedras e o tamanho dos fragmen

ao centro

A presença e

podendo u1trapassã-los, principalmente nos sopes.

100 cm nos topos mais baixosno extremo

o trecho granítico distingue-se

sos, menos

830-860 m

as característi

extremamente areno-cascalhentos . Nos pontos

como os que se observa na Foto 4. As

trechos em que a

declive. Mesmo nas escarpas formadas por fa

e sobre alterações profundas, ocorrem ou-

tornando esses setores bem visíveis em fo

relativamente constante, podendo atin

dor. É possível encontrar enormes blocos nessas

foi possível a observação, passam a rocha alterada de modo claro a

de houve efeitos de cataclase. AÍ, ao lado de recobrimentos espes-

no contato com a rocha alterada, forman-

detritos ao

As variações de espessuras se fazem sentir nas faixas ori



H

Foto 4 - Um dos 
quartzo que 
e que explicam 
ti cipando de 
deposi tos

aspectos da natureza dos veios de 
ocorrem em meio aos filitos alterados, 

a ocorrência de grandes blocos par 
stone lines” próximas, bem como de 

de pseudo-terraços.

Foto 3 - Conjunto de 
camadas sedimentares 
arenosas do Grupo Tu 
barão, ilhadas sobre 
o cristalino^ próxi
mo ao ribeirão do Va 
rejão.
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nítidas devido

Nesses

acumulo de cascalho miudo em peque

princi-

obs e r va dos

Modenes i ( 19 73)•

do

e m

"outliers”, situando - s e

do

em

baixas vertentes,geral nas

margens do Ribeirão do Varejão -foisituam proximos ãs

possível verificar

de fragmentos

ra,

Modenesi (1974,

tentes

ximos

-Depositos Aluviais (Varzeas)-

As composi ça o

comum a

"outliers” - proximo a Estação de Dona Catarina

s t o

Grupo Tubarao apresentam textura arenosa e

com orientações

em Itu-Salto por Queiroz Neto e

a presença algumas

”in si tu”.

contato dos sedimentos do Grupo Tubarao com outras litologias,

a organização e

ao afloramento do

palmente em trechos de media

trechos graníticos não e

tornando-se levemente mais argilosos.

areno-argilosa, são

espessura desses materiais diminui, em geral, nas proximidades

Sobre os

e seixos de quartzo quebrados, separando o

vezes de horizontes A en

sobre essas

a existência de horizontes A enterrados ou

a baixa vertente, como os

vel processo de remanejamento e coluvionamento dos mesmos,

a natureza coluvial do recobrimento. Apenas uma analise mais acura

substrato rochoso quase em superfície.

tografias aereas,

Por outro lado, nos cortes mais profundos existentes nas

presença de ”sto

e os que se

terrados e/ou

ne lines”. Entretanto,

Os materiais de alteração que recobrem os sedimentos

rochas nos trechos da Depressão Periférica pro-

1974a), analisando materiais de recobrimento exis-

ne lines”

balhamento, estando poucas vezes associados a alterações

da e com maior numero de amostragens poderia garantir este fato.

colinas sedimentares, apenas uma concentração mais arenosa, grossei
— t

geral espessos nos topos, mesmo sobre os

descontínua, na base do perfil de solo espesso, parece indicar

recobrimento das camadas sedimentares.

a Itu-Salto, observou que os mesmos exibiam sinais de retra-

características de distribuição, forma e

em torno de 200 cm ou mais na maior parte dos cortes observados. A

nas faixas ou linhas dentro desses materiais, evidenciam um possí-
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varzeas, variam segundo o setor geologico.das

zonas me tas sedimentaresNas

soleiras rochosas

o substrato rochoso. 0
perfil longitudinal passa

das

cima.

mui tas

de filitos alterados. Ape

pe

Nos lei t

de fragmentos bem pequenos de quartzo (2 a

fragmentos sub-angulosos

de filitos ate 6 leitos dosnoscm.

cursos •

Os materiais das de

instalados sobre faixas de contato entre metassedimentos ecursos

superficiais de areia gros-grani tos , sao compostos por 10 a 20 cm

cm

(profundidade de sondagem), onde aparentemente a percentagem de

e mais importante. Esses materiaiscascalho por

fragmentos angulosos

placas de mica. Nosnas

de granito ate

te bem mais

os materiais

dos por varzeas

interrupções podem ocorrer por espaços com

configuração de gargantas, e

corredeiras, geralmente

i 
i

O s

a montante das faixas de falhamentos •

ou pela ocorrência de pequenos saltos

a sondagem)

a sub-angulosos de quartzo, filitos

sao constituídos

e peque

e seixos arredondados e

varzeas que se desenvolvem ao longo

a 50 cm superficiais ocorre

as varzeassao bastante es

a mostrar declividade suave logo abai xo

também estreitas, mas extremamente descontínuas.As

terminando em pequenos saltos ou corredeiras ,

3 cm no mãximo),

quena percentagem de areia fina, algumas vezes media.

leitos dos cursos hã acumulo de fragmentos

que constituem as varzeas.

3 cm, em mistura com outros de quartzo e

teor de cascalho, seguidos por mais 90

ocasionadas por lentes de quartzito. Os cursos

vezes exibindo fragmentos milimétricos

mais ou menos longos,

fili to , es

Os materiais das varzeas sao dominantemente argilosos, a

te 120 cm (profundidade ate onde foi possível

Esses materiais formam "bancos”

nas numa espessura variãvel de 10

que lhesdao origem entalham profundamente

treitas, alongadas,

arredondado. Sob esses depositos no leito, reaparecem

cabeceiras, poucas vezes interrompido pelas soleiras citadas a

sa a media, com pequeno

dos cursos, hã acumulos

Os cursos que nascem nas areas graníticas sao acompanha-
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Nos

de mai s de areia

também espessa (observações de escavaçao). ao

para

ção civil, co

19.mo

Estrutura (xistosidade,2. fraturas

1 i t o 1 o g £

cos

fraturas gra

lhes

ENE. En tre tan

trechosto, em pequenos

Has ui,
tensa do Grupo Sao Roque, abrangendo este setor de pesquisa, cons

tataram direções regionais dominantes para

próximas daquelas aqui observadas.

direção dominante da xistosidade para rochas•

de direção de xistosidade (N-S)As anomalias

c i onad as sua

estão ligados aosvez,

posteriores ã metamorfizaçao do Grupo Sao Roques i ncroni cos ee

granitos intrusivos.seus

Nas

t os i da de 1ombad a s

contínuas,e

formasparecem influir acentuadamente nas

8 alientes

e /ou

ocorrem deposítos

a cons t r u

a sudes te e

como a

tanto em rochas do Grupo Sao Roque como nos

as mesmas

e falhas)

acamamento reliquial aparecem como pequenas

sao posteriores.

a oeste podemos encontrar dire

dos morros

As direções dominantes da xistosidade no compartimento

metassedimentar Noroeste sao ENE e WNW,

e si me t r i a s

e ã s ude s te,

go do medio e

trechos de vãrzea roais extensos,

a xistosidade, bastante

Na região de Itu-Salto, Modenesi (1974) também indica ENE

a dobramentos

a xisvertentes mais suaves sobre os metassedimentos

e variados mergulhos dos estratos

Diversos elementos morfologicos, topográficos e

constituem indícios da ocorrência de direções de xistosidade ,

retilíneas a levemente curvas no conjunto

nitos que

e falhas,

ou usados na fabricaçao de telhas em olarias locais,

baixo curso do Ribeirão Piragibu,

150 cm de espessura, sobre camada de

Em diversos pontos

tectonicos que foram

longo dessas varzeas, seus materiais são explorados

a que se ve na Foto

Penalva e Hennies (1969) estudando ãrea mais ex

processos intrusivos e

por exemplo ao lon-

es t ao rela-

(Foto 5). As direções, os fortes

çoes que se aproximam de N-S.

e falhamentos complexos, os quais, por
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s ao

espesso.

entre
lombadasfas

maior facilidade de deslizamento entre blocos quando de falhamen -

dimi nuindotos ,

faixa de ocorrência de cataclase,

mente eventuais esforços de tração

1966). Ao sofrerem falhamentos,e Amaral, apresentarao um aspecto

da rocha original.

obse rvaçao cfeEste fato constitui

príncipalmente quando as direções destas coincidemfalhas , ascom

dominantes da xistosidade.
características de falhamen

metassedimentos foi ainda dificultada pelo elevado grau de

pequenas exposiçõesdescontinuidade e as

sofre ram des

locamentos ,
rochas pode apenas

de declividades elevadas contrarias,a direção de mergulhotentes

comb i nados,foram fatores que,

dimentar Sudeste.
linhas de0 as

direções de xistosidade, de forma quase absolu-fraturas

lineamentos maiores,atribuídos ãs falhas, a comp ata,

ENE, a

longo de linhas que possivelmente

dominantes da xistosidade (WNW e

origem e

> a

cortam as

em muito o

setor metasse

e alinhadas ,

ou compreensão da crosta (Leinz

a identificação das

uma dificuldade para a

ser infe-

e poucoe o recobrimento coluvial

esboço geologico (Fig. N9 1) mostra como

enquanto os

por zonas de cataclase.

norte e

alteração das

a presença de ver

foliar semelhante ao

testemunhados, por exemplo,

A presença de falhas nessas

Na parte sul do compartimento SE, as direções de xistosidade

No campo,

fotos aereas,

reforçaram a hipótese de falhamento, por exemplo, no

nham de perto as direções

abundantes em minerais planares orientados, apresentam

sao formadas por faixas com dominância de metarenitos.

tos nos

muito nítidas nas

a sudeste da area, respectivamente) •

Formam linhas em ressalto que correspondem a estratos do —

minantemente filiticos, enquanto as partes mais rebaixadas,

rochas , a

rida. 0 alinhamento de talvegues, ao longo de lineares, bruscas nui

danças de direções de cursos sobre os mesmos e

atrito entre os lados e, em consequen

dos afloramentos ao

dos estratos das rochas

por absorverem mais facil

Essas rochas de baixo grau de metamorfismo, foliares por



p re

■ s

Foto 
onde 
quenas

Foto 6 — Fratura em metassedimentos (filitos dominari 
tes) discordante da direção da xistosidade. Observar 
a pequena espessura do recobrimento coluvial e a 
sença de fina ”stone line” descontínua, de fragmen - 
tos de quartzo angulosos»

metassedimentos, 
sobressaem as direções de xistosidade» como pe- 

lombadas semi-parale 1 as na vertente.

5 - Parte
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linhas de fratura foram mais facilmente identificadas,As

direção per -com

pendicular ou diagonal direções de xistosidade (Foto

6).

Os diagramas polares A B (Fig. n9 2) representame

metassedimentares, a

circulares indicadas

f ratu

etc.),

Petri,

comprovação de falhamentos foi decisiva a presen-Para a

formam faixas

através sa

Da

mesma forma para tanto

existência dos espelhos.

»

cursos

formas,mogeneidade etc. ,

quais sao aceitos

(1966) GorchkovTaker (1962), Lei nz e Amara 1

Yakouchova (1967) entre outros.e

ou a

a nature

intrusão granítica no

Nem sempre foi possível verificar a

seu extremo NNE;

em relação as

o com

tónica quebrável por

falha que secciona a

e extensão das

e contínuos, originando ou nao escarpas

principalmente por se apresentarem de modo geral

falha que se situa ao longo do Ribeirão Mato Dentro (foto 7)

a determinação da natureza dos falhamentos,

que atin-

portamento de falhas e fraturas nos setores

combinação de alguns

ci e

ça de cataclasitos em diversos pontos, que

A identificação por fotointerpretação, de falhas e

devido a alteração das

ras do Ribeirão do Varejão e Corrego Olhos d’Ãgua;

Sao os

as quais seriam devidas ã estrutura tectoni-

za dos mesmos, foi inferida por indícios puramente morfologicos

rochas como pela dificuldade em observar a

no esboço da Fig. n9 3.

— falha com direção aproximada NNW, que

os seguintes:

1973, etc).

feitos de cataclase, devido a ausência de afloramentos sãos.

mostradas nas ãreas

existência desses e-

gem por vezes dezenas de metros, podendo-se citar

ras nos granitos, guiou-se pela presença de formas retilíneas (va

les, e s carpas ,

Nestas situações, a presença dos falhamentos ou

saltos ou corredeiras em

as cabecei-

1965; RBmer,

casos, principalmente, das falhas indicadas como

desses elementos, os

como: desníveis abruptos

que atravessam alguns lineares; ho

ca, muitas vezes realçada pelos processos externos (Ray, 1963; Ric-

como fortes indícios de tec
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normai s, abatimento de blocos, que formam grosseiramentecom um
semi-círculo voltado graníti ca.centro da area Ao

a existência de ca taclasitos ,longo dessas linhas,associados ocor
rem des níve i s abruptos da ordem de 60 a 100 porm, ve-

exibem declives de 20

40 Z em me dia. Estes indícios sao considerados Petrie

(1965) , Gorchkov e Yakouchova (1967), Tricart (1968)

elementos de identificação de falhamentoscomo

direção aproximada NNW,f alhamentosApenas os com q ue

e Corrego Olhosco r tam nascentesas

margem esquerda do Ribeirão do Vare -bem como aquela que domina a

j ao direção aproximada L-W, formando uma vertente longa,com

bem espelhos de falha contendo estrias subhorizontais que mergu

lham levemente em

terada • Esse fato

do Km 70 da rodovia Presidente Castelo Branco (Fotos 8

9) , Kmose

74.

contato das encaixanteslinha de

aspectos conjugados indicam

que ,

preferenciais de transcorrencia.zonas

ae reas

atribuídos ãs aqueles considerados fraturas,falhas , com

expressão no relevo,tem menor

pela profundidade do entalhe que propiciam, s eja

1965) .

setores de vales retilíneos pouco profun

correspondem ãs linhas de fratura.dos ,

ori ginando,

veri ficou

do Ribeirão do Varejao d 1Ãgua,

"que

por Ricci

bra"

entre outros,

a 40Z

bem como no

normais em rochas

e maís que

em algum momento de açao tectonica,

e visível na extensa faixa cataclasada que aparje

para oeste ao

e intrusivas apresenta uma

72 e

continuas que

-se que estes

ce em torno

corte existente na mesma rodovia, entre

direção ã Depressão Periférica, em rocha não al-

brusca em angulo marcado. Estes

ou ambos, nao

Assim, pequenos

os lineares nos granitos

zes , es carpas

Comparando-se nas fotos

Andre Cailleux (cit. Tricart,

No local dos prolongamentos das falhas com direção NNW, a

essas linhas atuaram como t

seja por extensão, se

traduzindo por fortes desníveis topográficos, como bem assinalou
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normai s, com abatimento de blocos, que formam grosseíramente um
semi-círculo voltado ãrea granítica. Ao

a existência de catac1asitos ,longo dessas linhas,associados ocor
rem desníveis abruptos da ordem de 60 a 100 ori ginando,m, por ve-

exibem declives de 20

40 Z em medi a• Estes indícios sao considerados Pe trie

(1965) , Gorchkov e Yakouchova (1967), Tricart (1968)

de identificação de falhamentoscomo elementos

direção aproximada NNW,f alhamentosApenas os com q ue

e Corrego Olhoscortam as

margem esquerda do Ribeirão do Vare -bem aquela que dominacomo a

j ao direção aproximada L-W, formando uma vertente longa,com

bem espelhos de falha contendo estrias subhorizontais que mergu

lham levemente em

fato e visívelterad a• Esse

do Km 70 da rodovia Presidente Castelo Branco (Fotos 8

9) , Kmose

74.

zonas

atribuídos ãs aqueles considerados fraturas,falhas, com

tem menor expressão s e

pela profundidade do entalhe que propiciam,ja s e

traduzindo por
1965) .

linhas de fratura.correspondem asdos ,

veri ficou

d’Ãgua,nascentes do Ribeirão do Varejão

bra"

entre outros,

por Ricci

a 40Z e

bem como no

continuas que

para oeste ao centro da

na extensa faixa cataclasada que aparje

normais em rochas

mais que

-se que estes

intrusivas apresenta uma "que -

ce em torno

no relevo, seja por extensão,

72 e

corte existente na mesma rodovia, entre

direção ã Depressão Periférica, em rocha nao al-

setores de vales retilíneos pouco profunAssim, pequenos

Comparando-se nas fotos aereas os lineares nos granitos

brusca em angulo marcado. Estes aspectos conjugados indicam

que, em algum momento de açao tectonica, essas linhas atuaram como /

linha de contato das encaixantes e

zes, escarpas

Andre Cailleux (cit. Tricart,

fortes desníveis topográficos, como bem assinalou

ou ambos, nao

No local dos prolongamentos das falhas com direção NNW, a



Foto 
e m
n ao 
t r i a s 
picas 
rente. 
Presidente 
co) .

proximidades 
suas 
va 1 e ,

8 - Espelho de falha 
granito cataclasado, 
alterado, exibindo 
subhorizontais, 
de falha transcor 
(Km 70 da rodovia 

Castelo Bran

da foz do Ribeirão 
nascentes. Mostra a 
desenvolvido sobre

Foto 7 - Tomada das 
Mato Dentro em direção as 
natureza retilínea de seu 
uma "linha" de falha.



rei ta 
co) .

rocha nao alterada.
A fenda onde se encontra a lamina, constitui 
espelho de falha que separa o granito cata - 
clasado, ã esquerda, do mi 1onítizado, a di - 

(Km 70, rodovia Presidente Castelo Bran

Foto
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também amostradosD (Fig. n? 2)

comportamento dominante das

to»

Os diagramas polares C e

fraturas que ocorrem no maciço

dominância dos lineares para NW. Modenesi (1974) observara dire

embora haja ocorrência de múltiplas direções, existe uma aparente

granítico. Observa-se que,falhas e

no esboço da Fig. n? 3, assinalam o

ções semelhantes para falhamentos importantes na região de Itu-Saj.

mais ao norte.



ANÁLISE MORFOLÕGICACAPITULO IV.

re s :
Geral

es
trutura definidos anteriormente e complementados por observações de
campo.

declividade das vertentes ,

logi co •
De talharaento

dissociadas em pranchas para facilitar correlases compartimentos ,
Através da comparaçao dessas pranchasinterpretações. com

feições de detalhefoi possível verificar em que medida essaspo,

escala de 1/25.000) estão relacionadas a compartiraejn

a hipótese inicial do traba-taçao estabelecida mesmo tempo,ao

lho .

Compartimentação1.
o

esboço
tro da

pela

Esta analise foi elaborada em dois níveis complementa

a cada compartimento.

a ocorrèn-

sao analisadas algumas formas do modelado des

e em

çao praticamente corresponde a setorizaçao observada no esboço ge£

a certas feições mor-

Noroeste e Sudeste, separados

conjunção com observações de cam

que individualizam cada um dos setores.

a compartimentaçao foi estabelecida com base na anã
1 i s e e interpretação da carta de declividades , na litologia e

çoe s e

Esses elementos estão relacionados

com características uniformes, cujos limites aproxi

ferentes compartimentos. Nestes percebe-se, claramente,

que conferem homogeneidade de aspectos

(mapeãveis na

cia de dominâncias cromáticas, associadas as litologias locais.

geologico (Fig. n9 1), permite destacar alguns conjuntos den

Nessa escala de analise, constata-se que a compartimenta

0 comportamento dos cursos d’ãgua faz parte das feições

mados encontram-se esboçados na Fig. n9 5, definindo assim, os di

as outras cartas elaboradas,

A comparação da carta de declividades (Fig. n9 4) com

Dois compartimentos,

fologicas, tais como forma, extensão e
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regular•

com

fortes mergulhos,

exibindo um padrão subretangular.discordantes da dominante,

de va

les profundos S ude s t e,

Mais proximoNE do compartimento Noroeste.

características sao atenuadas, embora

estejam ainda controlados pelas direções do substrato.

pratícamente desde prõOs

de modo mais contínuo sobre decli-

Em alguns trechos,cada vez maisves

corredeiras formadas por lentes de quar£terrompidos por saltos ou

compartimento Sudeste.zito,

subdividida em tres compartimentos,A intrusão granítica,

distribuição das classes de declividades .

do qual

nagem grosseiramente radial no conjunto,

mais rebaixadas vizinhas, exibindo,

vegues

Os entalhes que

madas pela alternância de estratos filíticos

intrusão granítica, foram caracterizados sobre rochas metassedimen

a homogeneidade da rocha,

e metareníticos

com declives fortes.

em pri ncípio,ta 1

e patamares com direcionamento

e dendrítica no detalhe ,

sao i n

e estreitos, principalmente no compartimento

se dispersa uma dre-

simetricos algumas vezes,por topos

A interaçao desses elementos favorece a formaçao

fraturas e falhas, com direções algumas vezes

alinhamentos que obedecem a direções dominantes. Estes so ocorrem

condiciona um relevo em leve abobada,

cabeceiras, escoam

litologicos, domínantemente

L-W. Aproveitam linhas ou faixas de menor resistência erosiva for-

0 carãter intrusivo do corpo e

suaves em direção a W.

e no trecho N e

cursos, nesses compartimentos,

formam os vales mais profundos, ocorrem

pela sua posição topográfica mais elevada, associada a ausência de

A drenagem, em ambos, acompanha de modo mais ou menos ní

dimentos paleozoicos, essas

aos se-

Nordeste, Central e Sudoeste, do mais ao menos elevado, destaca-se

ximo ãs suas

fato esse registrado apenas no

para as ãreas

nas faixas de falhamentos, mas sem exibir uma orientação geral,sen

sobre zonas de falhas ou fraturas, acarretando uma menor declivida

tido os direcionamentoa estruturais e

res. Ambos apresentam nítidos alinhamentos, compostos por vales dis
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dade dos talvegues, nos com
partimentos me tassedimentares.

Essas descontinuidades ocorrem em trechos onde os cursos

permo-carboníferos forma

titoento unico, Caracteri za-seNW.

alinhamentos nítidos,amplas ,mas suaves, s em

com ausênciafica marcadamente menos elevada dee

de c1ives fortes •

Os

tensões reduzidas•

Nesse compartimento,

ne a r

Os seuscursos

ao

foram observados desníveis abruptos oriundos delongo desses nao

formas sem salq ue

corredei ras.tos ou

das características gerais dos compartimentos £

a analise mais detalhada de cadacima definidos, um, s e m-passa-se

0 compartimento metassedímentar Noroeste envolve em semi

Central, a N,

praticamente das proximidades de

foz.nas centessuas

baixos ,de patamares grosseiramente paralelos, deamplos, topos a-

com declivi—longados,
topos dos patamares4Z.dades inferiores Dos firaa

através ense laduras•nito, sul,ao

rami ficaçoes,

compartimento granítico

nao parecem estar condicionadas

ao eixo de drenagem,

a nenhum elemento li

cruzam faixas fraturadas ou falhadas, formando por vezes

a drenagem principal, bem como suas

um compar

do substrato.

situado no extremo W e

de colos e

quase ab soluta

desses sedimentos que se encontram sobre o

sado pelo Ribeirão do Varejao,

aspectos referidos no inicio.

círculo o

pre—cambriano nao chegam a

por for

saltos e/

a sua

ou corredeiras.

em posição topogra-

mergulhando em direção

A area dos sedimentos

embora de modo mais descontínuo que

d’ãgua escavam vales abertos, exibindo

formar sub-setores, devido as suas ex

A margem esquerda desse curso d’agua apresenta uma série

passa-se para o

pre associando os

leitos declividades baixas desde as proximidades das nascentes;

marcantes de litologia e/ou tectonica,

"outliers”

NW e W. E através-
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e ,
20Z) mais acentuadas ape

tuar declividades mais baixas (4 a 8Z).

patamares da margem es-

compartimento das rochas s e-

dimentares ,

Na margem direita do Ribeirão do Varejão,

bastante alongados, se-

formadores daquele curso

e

Seus

limita todo

constituído por topos de baixas de clividada ãrea

ligados entre si por colos(menos que 4Z) ,des

relacionados ã proximidade de cabeceiras de drenaou menos amplas,

gem laterais.

proximidades do compartimento granítico Nordeste,Nas es

740-760 m .toposs es
altura do medio curso do Varejao, am-

de altitude. Segue-

co ta

de 680 m •

declividades descontínuas ,são irregularmenteni t o ,

dois terçosde 40Z nos

declives superiores a 40Z.trechosguns com

s upe ri ores,

compartimento granítico porbrusca mudança

ou enseladuras mais

atinginrem 720 m

Passam para o

o setor norte

s o medio ,

o seu cur-

8 a

(4 a

são mais estreitos e estão numa altitude de

como sera visto mais adiante.

baixa declividade (menor que 4Z) ate atingir a

topos sao suavemente inclinados para W e

pliam-se consideravelmente ao

de declividade e

na realidade,

de modo geral de declividades suaves

0 espigão mais alongado, que

As vertentes laterais desses patamares sao convexas

este comparti-

e as

-se p a t amar de

mento apresenta dois espigões justapostos,

do gradativamente altitude nessas direções (declividades inferio -

nas em pequenos

Ha grande semelhança entre esses

colinas que ocorrem no

convexas, com

do lado sul, no

res a 4Z) •

trechos. As pequenas "ilhas” de sedimentos do Gru-

ocorrendo apenas na base al

querda do Varejao, principalmente os que se voltam para

trecho mais próximo ao gra-

W, obedecendo as

As verte n te s

vertentes côncavas.

NW, perdeii

Prolongando-se para W, ate a

d’agua. Orientam-se acentuadamente para WNW

parados entre si pelos principais ramos

po Tubarao pouco modificam essa situaçao, parecendo apenas acen

direções de xistosidade dos me tas sedimentos onde se desenvolvem.
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Em alguns pontos do médio

atinge 8Z, apos um

e

ramos

espigão ma i s

longo descrito anteriromente

680

de,

ças de sua parte terminal.

a

partir do 8topo.

407. e

ainda que irregularmente. Ha nítida subordinação40Z, da

de

do ultimo trecho descrito acima.

trechos mais elevados desse compartimento,Os

de media de 820-840 m,

Cristais onde se e ncont ra

respondem a

sentido N-S.amplas , alinhados no

eles ligam-se pequenos deA

diminuem altitude para W, atingindo 700, cujos topos m

Ribeirãoconfluência do Ribeirão Mato Dentroproximo a dos

Cristais. Esses topos sen-s ao ,

obedecem ã mesma direção,tido L-W, passam a patamares que c omu-e

declividades (ate 20Z) .mente apresentando menores

As

S apresentam declividades fortes, 20 a 40Zas voltadas e

formadores do Ribeirão do Varejão,

com o

"outlier” do Grupo Tubarão.

com a 11 i t u

engomar”

a S atinge valores maiores,

situam-se a

"ferro

para o

espigões em forma de

m de altitu

20 a

ma i s que

No compartimento metassedimentar Sudeste os valores

Enquanto a vertente N mostra declividades entre

0 outro espigão referido, situa-se entre os dois

ligados por enseladuras mais ou menos

Este espigão exibe dissimetria marcada nas vertentes

devida a presença de camadas quase horizontais de rochas sedimenta

ver tentes sao,

e os patamares vinculados ao comparti^

leste, no divisor das bacias do

ou seja, entre o

e 20Z de modo dominante,

forma aos mergulhos dos estratos do embasamento.

res de um

em geral, estreitos

regra geral, nitidamente dissimetricas:

e maiores que 40Z, valores ana-

e do Aputribu ,

topos estreitos,

mento granítico Central.

Seu topo apresenta-se continuo, de 740 a

a varzea com declives mais suaves, entre 4 e

logos aos

setor concavo onde

a via ferrea FEPASA. Cor-

e alongados no

declives de vertentes sao 20 a 40Z

com declividade para W inferior a 4Z,que aumenta nas vizinhan-

a declividade alcança 20 a 40Z. Essa ruptura

curso do Varejao, esse espigão
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40Z,mai s que

As

porem ir regulavoltadas para

res, ultrapassar 40Z, como em

a

fraturas .

as

longo do Ribe£

extenso,

alinhamentos das direções de xistosidade.

de

declives mais suaves.

Esses topos

des for tes , atingindo 40Z

das cabeceiras do Rio Aputribu,

lhada •

compartimento central por

declive, transcorrentes.

720 m de altitude W.700 e820t re a

d*ãgua na sua parte central, a

20Z. As declividades podem

onde hã grande aproximação de cabecei-

entalhes da drenagem sao mais profun-o u,

esboço geologico (Fig.

f a ilinhas de fraturas ou de falhas. Nasrespondem normalmente a

faIhamentos,principalmente normais, podem aparecer declives

tares circundantes,

dades mais

0 compartimento granítico

situações, segundo o

e elevado em relação ãs me t as s e d i me n-

ser s uperiores

onde os

W e

rao dos Cristais

a qual acompanha uma zoma de falhas

Esse bloco central

m no seu trecho L, e

superiores a 40Z situadas ao S e

são circundados por vertentes de declivida

uma ruptura de

e nas proximidades dos limites ocorrem declivi

acima (L-W), em especial ao

que se localiza sobre uma zona fa-

cide com zona de falhamento provável e

Nordes te distingue-se por apre

ou mais, principalmente nas proximidades

podendo em alguns trechos atingir e

a 20 ou 40Z,

SE do trecho.

800 e

e baixos cursos de seus afluentes. Esta faixa coin

xa s de

c ip aIme n t e as

As vertentes dos cursos

o N exibem declividades menos fortes,

No compartimento granítico Central

e onde sao mais ni

maior amplitude e

fortes, principalmente nos trechos voltados para N,

0 conjunto mostra alinhamentos nítidos,que obedecem

presentam declives dominantes entre 4 e

dos. Essas

sentar-se mais elevado (ate 860 m) , com topos mais contínuos,

algumas vertentes que formam cabeceiras de erosão relacionadas

Limita-se cora o

frequentemente com regularidade do topo ã base, prin

n9 1), cor

ras de nascentes

tidos os

os topos oscilara en

mesmas direções citadas

maiores que 40Z.
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SW.

dominando o baixo curso do Ribeirão dos Cris
tais classes de declives a partir dos topos (780as

800) continuamente fortes (maiores que 40Z), s uavi zando-ses ao no
(680-700 m)

t i t ude) , o nd e conca-

oriunda deva, um po u

onde , da borda

Na face N desse compartimento granítico,

40Z) ,de falhasnas zonas

ver tentes

com des ní ve i s inferiores

e mao

linhas deoutras

s e tores .sos

comp ar t imen-Ainda sobre

S udoes te,

aposso do Ribeirão Piragibu,

700 m,Se us

correspondem a patamares de baixas declividjaEstesoutros m •

des (ate 8Z) ,

W do PiragibuA ocorre,

descendo em patamares para WNW,

Ostes • patamares

(640-660 m), ma i s para

Bacia Sedimentar do Paraná.W» e m

As vertentes q ue

apresentam declividades fortes (domi -compar timento,este

nantemente maiores que

fato nascentes .

atingem

terço inferior

ligados por colos estreitos com

um es p i

a multiplicidade de

voltadas para o

da escarpa (a 700 m) e menor.

fundo do vale (a 650-660 m

e med i o e

ate o

co ma is para W,

topos estão a

a confluência com aquele.

recortado por nascen

20 a

vertentes e

a área da intrusão destaca-se o

compreendendo o trecho situado ã margem es-

gao alongado,

a s udoes te,

transcorrentes saoainda acentuadas (20 a

baixo cur

corta o

na mesma altitude.

alongados e amplos ã medida que se dirigem

40Z) do alto ã base, em ambas as margens.Um

longo do Ribeirão Mato Dentro, bem como

Por exemplo,

to granítico

de a 1-

40Z. Corresponde a uma escarpa

falhamento normal. Fato semelhante repete-se

contudo, o desnivelamento a partir

falhas que cortam este trecho granítico em diver-

tornam-se menos íngremes (ate 8Z), mais baixos

côncavas, mas

de forma contínua em alguns trechos, mas nao originam o abrupto das

a 680

querda do baixo cursodo Ribeirão dos Cristais,

tos sao encontrados

marcante nessas

descritas acima. Marcam, ainda, vertentes

a 60 m. Aspectos semelhantes aos descri

as de c lividades

a partir de 700-680 m,

Piragibu, no trecho em
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A

20Z de declive,vertentes levemente entalhadascom de

escoamento bastante es paçados•

NW, a-

parece apenas (Fig.

n? 5) .

Apresenta formas amplas , altitudessuaves, va

riam de 640-650 (topos de colinasm m

(fundos vales) •de extensas e

contínuas ,

predominam classes de declivesNas 8vertentes entre e

20Z, se cundados por 4 locais pouco extensase 9

ocorrem declives baixasde 20 geral nas ve rem

proximidades de cabeceiras de drenagem. E tambémtentes o u comum o

de declives mais fortes onde os metassedimentos d o

terços inferiores das vertentes.

A drenagem e mais espaçada que

formando vales mais abertos e

Pis tribuição das2.
Resultantes do Escoamento SuperficialFormasa-

de Massa

Na Prancha I (Fig.

dejeção, cicatriravi namentos e voçorocas,

de deslizamentos.zes

Voçorocas e

distribuição aparentemente preferen -porem apresentando umatudo ,

ciai.
efetuadomapeamento dessas,Para ao

1962, a 1 gupartir

toda a areadessas formas aq ue-mas em

anteriores, haviam sido aplainadas, estando atualla da ta; outras ,

culturas•mente o c upadas por

a 8Z. Em situações

abaixo da confluência do Varejão

Formas por Compartimentos

apare ci men t o

Pi ragibu

com e

com o

sem vegetaçao e

o Ribeirão dos Cristais

W e

Grupo Sao Roque afloram nos

haviam se desenvolvido apos

mos t rou que

nao encaixados.

da interpretação das

e patamares altos)

e Movimentos

termina por

com declividades inferiores a 4Z.

face voltada para

ravinas sao encontradas em toda a

por eixos

a 40Z ou maiores,

nos outros compartimentos,

onde as

Nos primeiros sobressaem ãreas mais

area de es

0 compartimento Sedimentar situado no extermo

a 580-600

fotos aereas de

n9 6) acham-se cartografados cones de

o controle de campo
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a

trabalho permitiram.

sentadas formascomo

inicial.mape amen t o

foram também mapeadasInversamente, como formas sem vege
taçao, das

ae reas ,fotos mas

zadas

dade , impede estarem sujeitas frentenao

r iodo

Co 1 trinari, 1975) .

Voçorocas concentradas na area

granítica, principalmente junto aos

partimento Central.

formass a s

esporádicas,s ao

encontramos nos

toda

trechos correspondentes do esboço geologi-

(Fig. n9 1)co

observados em

camp o,

carta de declivida

des (Fig. n? 4)

declivida d e s

10).casos

Foi notado também, ravinas, principal

que forammente sem vegetaçao,as

agricultura ou pastagem.ocupadas com
que as o-

correncias de voçorocas linhas de f ra tu —e

ultrapassado (Foto

Nos compartimentos me tassed imentares observa-se

sem vege taçao.

Em poucosconvergindo para um eixo de escoamento.

a maior parte dessas desenvolve -se

nao chegando a

e mais espaçadas. Nos outros compartimentos

o material encontrava-se mais pro

No segundo caso,

A mesma comparaçao estabelecida com a

foi mantido o

trechos mais elevados do com

a p e

criar a feição de concentração que

a nova reativação,

que as voçorocas e

e relativamente ondulado, apresentando as vertentes

ao longo de linhas de fraturas. Em alguns dos casos

por densa vegetaçao secundaria. Apesar da aparente estabili-

constatamos que

que na epoca do controle de campo estavam coloni

e ravinas acham-se mais

encontravam-se situadas em ãreas

Comparando a distribuição de ravinas e voçorocas de

sao menores

as voçorocas e

a area granítica com os

ravinas estão ligadas a

ravinas foram repre-

mostra que essas formas situam-se onde o modelad o

No compartimento metassedimentar Sudeste, es

que vão ate 20Z,

escala de

esse valor e

aquelas que mostravam-se ativas no momento da tomada

possível verificar que

de pluviosidade excessiva apos prolongado estio ( Vieira, 197 5;

fundamente alterado que nas circunvizinhanças.

No primeiro caso, sempre que as observações de campo e
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eixos predominantes de xistosidaderas,

filíticos esboço

SOS •

12). Ape
antropico, desenvolvido aproveitandoconstituir ravinamento

cortando
mergulho dos mesmos•

Ob s erva-se ,

havendo depositosf í1i t os, escuras),(faixas mais estreitasaos e
metareni tos,fundos escavados nosarenos os como

Nao foi observado nenhum

deposito fino intercalado.
Cons tatou-se,

mentos metas sedimentares localizam-se em vertentes que apresentam
A

Foto 13•pecto,
No compartimento sedimentar

correspondem, geralmente

sobre camadas predominantemente arenosasareno-argiloso,

so ultradeclividade media das vertentessub-rhori zontais ,
convergência doscabecei ras •nas

escoamento superficiais concentrados,cana is de
fato também observadoformas maiores,dos quais por

Braun (1961)

correspondendoe bem mais abe rta,çao

Mesmo este encon tra-se

agrícola e pecuãria.

abandonado da estrada, exemplifica

a partir da j unção

ocorrem as

comparaçao dessa prancha com o

(Fotos 11 e

em Brasília.

as ocorrências de voçoro cas

a direção dos estratos em sentido

e ravinas em comparti^

a ãreas de recobrimento espesso,t

o corte

estratos filíticos em ressalto.

e alternancias de estratos

a vegeta-

arenoso a

comparação da prancha com

sobre os

ainda, que voçorocas

a carta de declividades mostra esse as

contrario ao

s ar de

e onde a
Nestas, acentuam-se a

fotografado na estrada velha para Mairinque
0 terceiro caso foi observado com mais detalhe no local

claras)encontram-se mais erodidos em relaçao

e me t a re ní t i cos • A

a uma formaçao de cerrado.

e ravinas

nas fotos citadas acima, que os metareni tos

declividades superiores a 20Z, algumas vezes ultrapassando 40Z.

esse tipo de ação de es

tanto nos pequenos

desfeito em diversos trechos, com ocupação

coamento concentrado,

geologico indica as ocorrências relacionadas aos dois primeiros ca

passa 20Z

como também a

(faixas mais largas e

Nas vertentes onde se instalaram essas formas,
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Os

. . J

Foto 11 Ravinamento entalhando embasamento 
metassedimentar, aproveitando o leito da an
tiga estrada para Mairinque. Alternam-se fi- 
litos e me t a r e ni t os , estes últimos inais sen
síveis a maior entalhamento, mostrando-se 
mais escavados»

Foto 10 - Morro modelado em granitos, com to
po a 810 m, onde houve desf 1 orestamento exte£ 
sivo. Os múltiplos ravinamentos que o entalha 
depositam seus materiais,formando pequeno co
ne de dejeção ao fundo. Observa-se, ainda, a 
feição que adquirem os escorregamentos que se 
processam nestas vertentes (cicatriz estabili 
zada a direita).
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Foto 13 
tassedimentos, 
transpor te 
de dejeção

- Aspecto de de^ 
dos fatos descri- 
foto anterior.

Foto 12 
talhe 
tos na

morro
desenvo 1 vi d os sobre 

de material pelas aguas, 
na base, que se limita no

modelado em me - 
vertente desmaiada, u 
origina pequeno cone 
corrego ao fundo.



Em alguns sedimentares

argilosasmais

çam rochas me tas sedimentares alteradas sotopostas.

camadas arenosas

de nascentes •

extensão, 500

dos ribeirõesdo que as uma

acima , sejam bastante generalizados os

cones

bocaduras de nos

compartimentos graníticos

tas sedimentares•

Alem disso ,

que provem das escarpas de falha, geralmente flores-quenos cursos

trechos mais íngremes,

Ribeirão Piragibu, SE do compartimento central. Os pou-tais a

cos cone s

com declives j ãquando em trechos de baixas

menos acentuados.

que dao origemcompartimentos graníticos,Nos
estão instalados sobre ãreas que foum modo geral,deaos cones,

conti nuamente desmatadas ,

declividades •

de modosao recobertas
existe ampla ramificação de pequenos sulcos colecalhento arenoso,

tores • Estes

deNos

cones de dejeção ligam-se

em toda a ãrea cristalina,

Na ãrea os

uniforme por espesso manto de alteraçao cas

que dominam o Ribeirão dos Cris -

vertentes e

e comum a existência

formado um cone.

compartimentos metassedimentares ha menor numero

a cursos de pequena

e as mais argilosas,

os cursos

nao se

e o

distribuem regularmente nem existem em todas as desem

que se intercalam ãs arenosas,

e córregos onde desembocam, havendo

ou em cursos que provem dos mesmos, prin

Nos contatos en

Nessas vertentes

posições, correspondem a setores desmata

de cabeceiras, que aproximadamente,

t re as

observam-se poucas ocorrências na foz dos pe^

qual pode ter se

dos, mesmo

ruptura de declive no local de confluência.

todos os pequenos afluentes. São mais frequentes

m em media, em sua maior parte apresentando escoamen

casos os entalhes atingem camadas

apresentando estas, baixas

e em outros, alcan

ram quase que

tadas nos

Muito embora cursos de pequena extensão como os citados

formados nessas

convergem para um eixo maior de drenagem, no final do

to intermitente. As declividades desses canais são mais elevadas

cipalmente no compartimento central, do que nos compartimentos ma-
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dão

exibem sinais de terem sofrido desmatamento em alguns trechos, mas

r ados que recobrem esses lugares apresentam textura dominantemente

cos; ou como

lines”, quando nos

formadores doss os

ãrea (Foto 13) .fato que,ras ,

Nesta prancha também foram cartografados alguns aspectos

referentes na

area,

mos tram que, nos

Ocorrem normalmente na base das vertentes,

terço inferior, vertente•

Com grande frequência,

de escoamento temporárioou talvegues mas

com fortes declividades.

Tais

trizes apresentam mais de 20 de

^aca declividade (menor que 8Z) ,

apresentarem fragmentos de quartzo dispostos

declividade ,

compartimentos metassedimentares (príncipaImente o

"stone

junto a base dessas vertentes e

as maiores quase toda a

fina e

nores ocupando o

plano aproximado de maior inclinação dos es

As analises das fotos aereas

aos movimentos coletivos do manto de alteração que,

arredores ocorrem veios desse material. Os cur

tos sao mais abundantes.

e as observações de campo

Noroeste) predominantemente filíticos, as cicatrizes de deslizameri

as cicatrizes de deslizamentos

formas podem ocorrer nas mais diversas condições de

A comparação da localizaçao das cicatrizes com o esbo ç o

sao pouco espessos. Eventualmente, podem exibir textura mais

as formas me-

sao representados por cicatrizes de des lizamentos.

cones possuem poucas ramificações nas cabecei

em declividades superiores a 40Z, essas cica-

a partir de 4Z, sendo entretanto mais comuns naquelas

principalmente nas partes mais elevadas e topos. Os materiais alte

tratos da rocha.

de certa forma, e comum a toda a

mais acentuadas, onde inclusive formam-se as maiores cicatrizes(Fo

tes concordantes com o

grosseira, ate arenosa, quando correspondem a estratos metareníti-

origem situam—se em vertentes com declividades elevadas, as quais

xistem cursos d’ãgua,

geologico, mostra que a quase totalidade desenvolve-se nas verten-

cones de dejeção. Nas poucas ocorrências, os canais que lhes

m de comprimento. Nas vertentes

to 14). Por exemplo,



49

frequentes quando mergulhos dastornam-se camadas do substratoos

concordantes com aquelass ao sejae

cicatri zes ,dessas supe rpos tas

outros Fotos 14 15.processos, e

Parece de declívidade,as
s o c i ados t ex

fina,t ura s ao

mento do processo, quando aquelas condições

çao pluvial.

Nos compartimentos graníticos cicatrizes de deslizaas

S ao,tamb em,mentos

localizadas, proximidades de canaisextremamente

com declives acentuados.

desenvolvem essas formas,ondeAs vertentes a p r e s e nse

que aumentam gradualmente do topo ãtam declividades base (4 87.a

Sao nestes40Z na base)• trechostopos ,nos

fenomeno, mais de 15 a 1tura(Foentanto,no-se o

to 10) •

formas

declividades são mais baixasonderem, as

a 1 te rado.mente

No compartimento sedimentar, onde os solos bastantesao

desli zamentos d eos sao ocorarenososespessos ,

renci a restrita.ainda mais onde os

afetar mai satingem mais que 20Z,de c1ives q uenao

também, paredes internas das voçoro -10 m de altura. Ocorrem, nas

mapeãve is.extensões, naocas , com pequenas

Os deslizamentos nesses compartimentos provocam ci catri-

pouco íngremes, caracterizadas apenas por um d e s co1 ame nzes rasas ,

deslizado nao afastou muito,to ci rcular de onde se e apeo pacote

aba te u-s e levemente•nas

CAPH-FI3LI0TECA

Nos terços superiores

superiores a 45°.

s em atingir,

sao menores

como mostram as

Situam-se em baixas vertentes

condiçoes do substrato e

situando-se nas

nao chegando a

m de

das encostas essas

que desencadeia

a sua

indo a

que as

sao dinamizadas pela a

Qualquer que

nao ocor

a areno-argilosos,

no mais das vezes

fatores locais de grande importância no desencadea-

e ocorrem com frequência bem menor.

a pequena espessura do solo e

e o substrato profunda

as mesmas podem ocorrer
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Foto 15 ~ Vertente íngreme em 
triz de deslizamento que foi 
serve-se os sulcos que convergem para um ponto na base, 
propiciando a maior concentração do escoamento, sobre 
um terreno praticamente sem proteção vegetal eficiente 
(cultura de milho).

>•• - - . • 7’v^í • -

Foto 14 - Cicatrizes de deslizamentos em vertentes com 
deciividades maiores que 40%, em morro modelado em metas 
sedimentos. 0 material deslizado forma pseudo -cone na 
base da cicatriz e, o material alterado que permanece 
nas vertentes, em condiçoes de instabilidade, passa a se 
movimentar em pequenos conjuntos, sob a forma de terra- 
cetes. A retomada mais recente da erosão da-se sob a 
ma de ravinamentos, como a incisão que reentalha uma 
cicatrizes mais antigas à esquerda.

me tassedimentos, com cica- 
retificada para cultivo.Ob 

um ponto na 
escoamento,
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1 uç ao

do-terraços (correspondentes

nichos de nascentes oi
evolução complexa, onde
foram importantes. Como

de
saltos formas foram representadas.

carta de declividades esboço geo

lógico.

ampli tude ,

me tas s ed imen

turas tectonicas leitos dos cur

originando saltos
níveis de base locais a montante dosçao de me s

mos •
compartimento sedimentar, ãrea em

que

alguns trechos inferiores 4 7.,a

continuidade daquelas for

mas •
ha outros que particulari

varze as.
varzeas acompa-Nos
desde próximonh am, prati camentc,

densidade daquelas, variam em tnaioroume

a d is t rib ui ção ,

ou barras rochosas atravessando os

a uma

e pseu-

prancha com a

ii „ n •• s ecos ,

continuidade e

e de Processos de Disso

para a deposição

e com o

a formas de acumulaçao e solapamento

a formae corredeiras, parecem propiciar

nao observando-se nenhuma interrupção na

o relevo e pouco movimentado e onde existe a junção das aguas

Com respeito as varzeas, observa-se que as declividades

zam cada compartimento no tocante as

Dentre esses aspectos globais,

De modo geral, em toda a ãrea granítica e

presentam declividades baixas, em

sos e

que provem do pre-cambriano, as vertentes que ladeiam as varzeas £

Algumas constatações sao possíveis ao compararmos as fo£

compartimentos metassedimentares, as

os processos de dissolução, possivelmente,

Em contraposição, no

Na Prancha II (Fig. n9 7) estão mapeadas varzeas

des elevadas, que algumas vezes ultrapassam 40Z. A presença de ru£

mas dessa

dominantes das vertentes que as ladeiam, bem como

todos os cursos d’agua perenes

fluviais respectivamente) e, anfiteatros com

b — Formas Resultantes da Açao Fluvial

e corredeiras,ainda aqui essas

como formas correspondentes

muitas vezes as varzeas podem estar condicionadas a presença

nor grau segundo os compartimentos.

tar, as varzeas encontram-se limitadas por vertentes de declivida -
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Sao estreitas faixas de depositos aluviais, situadas ao
fundo de vales es trei tos ,

desembocaduras dos

tro tributário.

locaImen t e

pontosnos

te s escoar

sobre

compartimento Sudeste e um dos exemplos.

Ao longo dos cursos mais importantes (como o Córrego Ma£

trecho superior do Ribeirão dos Cristais no compartimento

Ribeirão do VarejãoSudes te, observa-e

tambémcerta continuidade fato

Nos compartimentos graníticos, ocorrem apenas

formaram sobre linhas de fraturaslongo de canais que f aao ouse

Ih as .

do Ribeirão dos Cristais

(Foto 19) (que abrigam vãrzeasRibeirão Piragibu

tantes ) , outrosos

1 a

trechos compreendidos no compartimen-Cristais

to Sudoes te •

ou

quando, roao

ex. Ribeirão Piragibu).

e o

e descontínuos depositos aluviais.

as varzeas

no compartimento Noroeste)

de quartzito. Apos estes, rapidamente as aguas voltam a

que r s ituaçao , quando da confluência com outro curso d’agua;

observável ao

A continuidade dessas vãrzeas e interrompida

de ocorrência de saltos ou corredeiras formados por len

e calibragem das varzeas,

trechos aluviais mais amplos.(P.

rego Mascate no

A de s con ti nuidade muitas vezes esta relacionada ã preseri

-se uma

cate e

lineares a levemente curvos, principal -

longo dos cursos de menor extensão.

Por outro lado, essas varzeas sao mais largas, em qual

Excetuando-se os baixos cursos

longo de um canal de baixo declive, ocorrem esporoes

ça de saltos e

cada lado do canal, espaçados, formando-se,

corredeiras, ou ã presença de barragens rochosas

mais impor -

cursos formaram pequenos, estreitos, alongados

terais estreitando os vales; este fato e mais evidente nos baixos

um declive suave, reaparecendo os estreitos depositos. 0 cor

cursos, ou nos trechos de confluência com ou

entre estes,chosos de

as suas nascentes.

e Piragibu, em seus

mente a Sudeste. Esses depositos ampliam-se levemente em direção ãs
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No compartimento sedimentar, ma i s re-

bai xado contínuo,na area, sem

desde proximo asçoes , ao c a b e ce icursos perenes, suas
ras •

Praticamente

ve gues a

confluências coletor principal (Ribeirãonente, do

Varejão) • neste compartimento,

responde outros casos , as

trechos de confluência.nos

de

compartimentos metassedimentares, eterraço,

dos

cursos

formando estreitos

espessura de1,20 coro,

luvio•

por depositos de fra£Esses pseudo-terraços

extremamente heterometricôs, ondeangulosos de quartzo, osmentos

havendo aIguns

também sem selecionamento , varia deque atingem 0,50 m;

ate 20 cm de espessura, de ho riarenos os com

zonte A de solo.
também, deNesta prancha foram mapeados,

anfiteatros secos
características de dimensão, forma e densidadeSuas va

variando também

, preferencialmente,

Ribeirão do Varejão

varzeas ampliam-se

Dis tr ibuem-se

m de dimensão,

a matriz,

com características

como o

a partir destas,

Ocupam posição de baixa vertente,

Na ãrea estudada e

4Z de modo perma—

(Corregos Olhos d’Água e

Ja os

topograficaniente o

ao nível de base do

sobre a

síltica.Sobre esses depositos ocorrem coluvios

riam segundo os

pseudo-terraços, na ãrea são formas

no compartimento Noroeste),

arenosa grosseira a

com feições

maiores situam-se entre 0,25 e 0,30

ate s uas

e pequenos patamares,

mesmo assim com uma distribuição extremamente esparsa.

longo dos

sao formados

recobertos no mais das vezes por pequena

compartimentos onde se encontram,

Mascate no compartimento Sudeste,e

ou com nichos de nascente•

a posição altimetrica dos mesmos em relaçao

as varzeas existem de modo

com topos acima do nível dfagua nao mais que

escoamento. Como nos

as aguas

quase as margens

que ocorrem apenas nos

as ocorrências

esse coletor cor

a um eixo de drenagem

escoam sobre tal-

ãrea cristã li-

que se mantém como declives inferiores
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dentro desta,

no granítico

te ultimo foram detectados os anfiteatros secos.

compartimento metassedimentar Sudeste,N o os anfiteatros
de modo esparso, apresentando leve concentração nas

do Corrego Mascate.proximidade s

tram-se desuspensos,

nível de base local;

Quando este o

suas aguas

No

níve1 de base, ao qual

significativo.

Comparativamente as

graníti co, uma r up t ura concomessas sao menores

trecho cora declividade geralmen-A esta, s egue-se um

proximo a base, declivida40%;20 eme

20%. 0 conjunto forma8 a

ate atingiraspecto de funil aberto,cora

cente.

s ao denuncia -

pela ruptura marcada do alto,dos ape nas

ondeberto.

xima atinge 20%.

Existem ainda anfiteatros onde toda a parte interna ap

declividade contínua,

cabeceiras dossituam-seq ue nas

Corrego Mascate.

de

filíti cosfraturas falhas,e

rení ti cos direções de xistosidade, ainda, aou,e

dis tribuem-se

seguida,

elevada (mais que 40%),

Sudoeste. Apenas nes

côncava ,

sem desnível

e raais arredondadas,

e meta-

se vincula mais diretamente,

a declividademã

como a Iguns

vexa no alto.

em semi-círculo muito a-

ora a alternância de estratos

de para
te entre

timento metassedimentar Sudeste e

forma um sulco profundo na vertente a pa£

uma rampa levemen t e

o nicho de nas

situa-se dentro de um anfiteatro suspenso,

mas em todos existe um nicho de nascente.

algumas vezes encon-

a classe de

diminui a

formas existentes no compartimento

concentram-se quase que em absoluto no cornpar-na e ,

escoamento de

Situam-se sobre vertentes raais suaves,

segundo caso, esse nicho situa-se bem proximo aquele

e outras, mais proximo da vãrzea que serve

A posição dessas formas corresponde, ora as direções

Anfiteatros mais rasos, menos frequentes,

Os anfiteatros nesse compartimento,

trechos de cruza

senta uma

tir da borda inferior do anfiteatro, entalhando-a.

tributários da margem esquerda do
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mento desses eleroentos •

di 8 t ri buem-sedoeste,

S ao formas mais amplas e alongadas, com bordos bastante

encerrando normalmente vertentes com dec 1 ives que vao
a 40Z de alto a baixo.

foi discriminado na legenda), variando
também suas posições eixo de drena

gem.

dos anfiteatrosNos casos com nas cen tes ,

(Fotoze s

16)• As sao basrup turas

e >

nichos de nascentes, se abre

e possível ob^

servar

Os anfiteatros encontram-se sus

19,pensos que

sao formas mais abertas, praticamente junto aos topos.elevadas,

Nessa rampa percebe-se

da borda inferior do anfiteatro (foto 18).

interiores desses anfiteatros atingem alg£As vertentes 9

mais de 40Z de declive,mas ve ze s

tal, concavidade

sinais com forma planade colmatagem,

nível do bordo frontal.

anfi teatros iiEsses

em alguns tre chos,

Observa-se que e

bastante proximo ao nível da vãrzea do Ribeirão Piragibu

"secos

com a

a varzea, 
t 

leve sulco a partir

em an

ou mais,

a partir da ruptura convexa somi

a um

com ate 20Z de declive.

a posição e

em relação a varzea. Verifica-se pelas Fotos 18 e

Nesses anfiteatros pode haver ou não um

fato nao

forma de funil que

o entalhe provo

a partir delas,

como pode ser verificado na Foto 19.

a levemente côncava em dire-

maioria das ve-

ii _ _ _ irsecos ,

de modo bastante concentrado nas vertentes

sem nascentes ou

nicho de nascen-

para a

forma dos anfiteatros (com

fiteatro os

suavizando-se em

a frequência com que ocorrem essas formas.

e bastante profundo, situando-se na

nas vertentes em relaçao

Çao ao

Terminam a juzante por uma vertente regular, em rampa ate

cado por estas

te ao fundo (este

varzea. Na prancha da Fig. n9 7 e na Foto 17,

convexas que limitam sua parte superior

em direção ao fundo. Este exi be

encontram-se também agrupados

as vertentes contornam

em torno do Ribeirão Piragibu.

Os anfiteatros que existem no compartimento granítico Su



função
falhas

Foto 
v i d o s 
t u r as

1

£

Foco 16 - Anfiteatro de nascente desenvolvido sobre gra
nitos, onde o entalhe provocado pela nascente e bem pro
fundo, bastante proxímo ao nível de base local (Ribeirão 
Piragibu) .

nascentes, desenvo^ 
do entrecruzamento e proximidade de fra- 

(a esquerda do Ribeirão Piragibu).



fl

> suspensos,secosFoto 
frente

assa*
suspenso em rela 

As vertentes in - 
as circundantes 

Observar retoma - 
ravinamentos nas

- Conjunto de anfiteatros 
a várzea do Ribeirão Piragibu.

Foto 18 - Anfiteatro "seco", desmatado, 
çao a varzea, modelado sobre granitos, 
ternas exibem declive mais acentuado que 
e o fundo e plano a levemente concavo. 
das de erosão sob a forma de pequenos 
vertentes internas desmatadas.
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falhas ,

dos lineares.

Formas Estruturaisc-

rapi-

retilíneas abruptasdos ,

de

formas , onde

çoadas sob

tes ,

por estarem mais ligadas às f o rmas dos

interf1uvios •

compartimentos mesaltosOs nos

grani ticos, faixa de contato entre ambos.

pi dos atravessados por lentes de

21) am-

lentes de quartzito exibiam posi-as

concordantesçoes

Nos compartimentos graníticos concentraocorre

locais onde atravessam

falhas, principalmentelinhas ou

cundam o compartimento central.

Ha ainda ocorrências dessas

ni tos Um

de modo perpendicular a faixa de contato,dirige-se, para o

compartimento me tassedimentar Noroeste,

çao de Botuxin.

As rupturas

Olhos d’Ãgua

e/ou reafei

a maior

ou na

ocorrem em trechos de cursos

a estrutura e

relaciona-se as

quartzito. Nos Corregos Mascate e

sem nascentes) do compartimento granítico,

a litologia são realçadas

(Fotos 20 e

çao daquelas formas. Aparecem em

patamares sao analisados no

a açao dos agentes externos. Outras feições de verten

convexidades e

que os saltos

tassedimentares e

a esses últimos.

os cursos

texto da prancha seguinte,

d e pequeno

com os estratos metassedimentares, estando extre

convexas em degraus mapeadas nesta prancha ,

te e

nas alongam—se segundo a posição e

como concavidades,

faixas de fraturas ou

formas nos contatos entre gra

ou ao cruzamento destas. As vertentes inter-

bos no compartimento Sudeste,

curso que origina-se no compartimento granítico No r de s-

e escarpamentos em linha de falha . Sao aspectos particulares

de fraturas e

rupturas convexas em degraus, vertentes

e metassedimentos, estas encontrando-se mais rebaixadas.

Nos metassedimentares constatou-se

exemplo desse fato pode ser encontrado ao longo do trecho superior

mamente conservados em relaçao

Na Prancha III (fig. n9 8) estão mapeados saltos e

nas proximidades da Esta

e rápidos ocorrem apenas

nas que cir

e os ra



porFoto 
lente quartzítica

corrego 
em meio

um dos pequenos 
em meio a zona

saltos formados por 
metassedimentar (cor

Foto 20 Aspecto de 
lentes quartziticas, 
rego Olhos d’Ãgua).

Mascate, também formado 
aos metassedimentos .
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das vertentes; a
cima, com declividades infe
riores 4Z;a ve

ultrapassam 40Z, ainda que descontínuoszes , Esse

formas

tre chos correspondentes da carta de declividade (Fíg. n9 4).

mento Sudeste, rupturas que ladeiam frequente

linhas de fraturas.correspondentes ,

Ocorrem também em vertentes onde alternam-se f i 1 i t o s e

metareni tos sobre os as

direções da

de fraturas falhas•e

Analis ando

proximidades das cabeceiras de drenagem.rencialmente , As q uenas

acompanham linhas de falhamentos,ocorrem sobre pas^

a juzante, ãsam gradualmente,

formaçao de angulo marcado.

meio de vertentes longas dos escarpa-Ocorrem,

linha de escarpa também passa late -mentos
ralmente , para rupturas convexas.em

retilíneas abruptas sao caracterizadasAs porvertentes

um

regular ate a base^s

trecho,

formando alinhas umem as p e c to

mentos nít idos•

23) que separam

xistosidades estando e/ou

Constituem linhas de ruptura de declive

com os

Compõem morros dissimetricos (Fotos 22 e

estão associadas ã presença

um trecho convexo mais

e pouco longos.

em sua maior parte a

em torno de 4 0 Z ou mais.

com fortes mergulhos,

pode haver um topo ou vertente suaves,

aos entalhes,

suave, sem a

trechos nas vertentes.

aspecto aparentemente retilíneo, homogeneo e

mente pequenos

temunhado no mais

cabeceiras que

estando associadas a

ainda, no

altas ou baixas vertentes,

bastante característico , por vezes

primeiros. Obedecem

fato pode ser observado pela comparação da posição dessas

sao formas

em linhas de falhas. A

a partir da ruptura passa a declives que, muitas

da em todo o

tro dos compartimentos graníticos, observa-se que situam-se, pref£

Nos compartimentos me tassedimentares, essas vertentes a£

que afetam pequenos

uma ruptura convexa, marcada, no alto, exibindo a partir dai

Sobre os me tassedimentos sao mais frequentes no comparti^

ramos de drenagem, nas

das vezes, pela constância da declividade eleva-

a distribuição desses tipos de rupturas den -



d e 
Em

iíi

Foto 23 - Ao fundo, vertente retilínea (com mais de 404 
de declividade) modelado sobre metassedimentos. Em pri - 
meiro plano, a direita, vertente mais suave que se lhe 
contrapõe, separadas pelo entalhe profundo da drenagem pe 
rene ,

JL —

dissimetricos modelados sobre metassedi 
entalhes profundos, originando, no 

em "telhado de fabrica" (vizinhanças 
onde vertentes retilíneas abruptas 

outras de menor declividade.

.........
■ 'l.A ík • íft/

Foto 22 - Mo r r os 
mentos, separados por 
conjunto, um relevo 
do corrego Mascate), 
se contrapõem a
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de

de modo homogeneo, ultrapas -

Essas ultimas sao bem desenvolvidassam 40Z de declividade.

no das curso
medi o, compartimento Sudeste; vincu-no

lam as nas cen te s Noroeste•

Outras ocorrências dessas vertentes existem, por exemplo,

a margem direita do Ribeirão longo do seu

componham morros dissimecompartimento Noroeste, sem que

tricôs •

esboço

nítidas ao longo de eixos falha.

dire-fraturados, principalmente quando concordantes

mergulhos desses»

e bastante reduzidoNos compartimentos graníticos

entalhes mais profundos das cabeceiras ao k>n

formam alinhamentosgo das

No compartimento sedimentar e ainda menor a frequência

compartimentos graníticos.A

situa-se em peque

te junto ã

Enfim,

revela a extrema

e

s olutos podem atingir 150q ue -se

20 a 40Z contrapoem-se

nascentes do Ribeirão dos Cristais

m. (Fotos 24 e 25)» Caracterizam

do Ribeirão do Varejão

Sudoeste) destacando-se

com o

com as

em tor

ao mergulho dos

o nu-

nem chegam a

curso su-

os escarpamen tos em linha de falha.

a analise da ultima forma mapeada nesta prancha ,

mero de ocorrências dessas vertentes.

sua base.

no compartimento

importância da componente estrutural na sua ori

a outras que,

dos ou

De modo semelhante as rupturas convexas em degraus, si

e ao longo do seu

de ocorrência dessas vertentes que nos

tuam-se paralelas aos

as direções dos

do Varejão, ao

também nos espigões que se

perior no

vales em

acentuadamente no relevo, com desníveis ab^

compor morros dissimetricos.

Comparando a localização dessas vertentes

também dissimetricos, onde vertentes com declives

gem. São
Ocorrem apenas nos compartimentos graníticos (Central

linhas de falhas. Aqui, entretanto, nao

no trecho que margeia um curso, com suas aguas escoando diretamen-

vertente retilínea abrupta, nesse compartimento,

çoes da xistosidade, ainda que em planos contrários

estratos, ou em vertentes com plano concordante com

geologico, observa-se que são mais



Foto 24 - Escarparem linha de falha normal (ao fundo) sec 
cionando a intrusão granítica, voltada para o ribeiraodos 
Cristais. Observar a posição de destaque global da intru
são em relaçao as encaixantes metassedimentares do plano 
medio da foto, situadas nas proximidades da Bacia Sedimen_ 
tar do Parana.



58

tinuo de 20 m,

(maior que 40% ) . A partir dai,

20% ate atingir

Uma infinidade de sulcoscarpamento

trechos mais íngremes, formar nichos de nascentes grosseiraseus a

mente alinhados, abaixo da rupturaao longo ou

Si t uam~s e com

as frentes voltadas

resultante do seccionamento por outros falhamentos perpendiculares,

dos Cristais,

dai,

Sudoeste, decorrente da presença de outro falhamento.

f alhamen t osOs

tensão,

da ordem de 60

limites de

carpas •

d- Formas Cimeiras dos Interfluvios

Na Prancha IV (fig.

ã organizaçao das partes cimeiras interfluviais•referentespec tos
orienta-aí a forma,É possível observar ampli tude,

foram tarnbemreção dos

aspectos de conjuntos de rupturas

de

vales •

assumifeições particularesInteressa aqui analisar as

diversos compartimentos,por representae1ementos nos

residuais decorrentes da ação fluvial,rem formas
1964;1958;vales

jã no compartimento

côncava principal.

a base do es

coro os

distribuição e

e vertentes (Birot,

oscilando entre 40 e

em posiçoes que dominam setores de vales,

bem como da evo-

topos dos morros

para SW. Apresentam descontinuidade espacial ,

exibe frente em escarpa em sua face SW,

normais. Ao longo dessas faixas, embora existam desníveis

topo bastante suaves, nao chegando a caracterizar e.s

no compartimento central. 0 bloco abatido a partir

onde a declividade e homogeneamente elevada

e colinas. Ao mesmo tempo,

n9 9) encontram-se cartografados as-

por ruptura convexa marcada no topo, a qual segue-se um trecho con

m algumas vezes,as vertentessao menos íngrçmes.,seus

de escarpas situados a margem direita do Ribeirão

vertentes entre os topos e os fundos

rasos cortam essas frentes em

das por esses

dade se atenua,

nao s e

transcorrentes , embora importantes em ex-

luçao dos

a 40

e patamares>situados nas

traduzem neste relevo de forma marcada, como ocorre

apos uma ruptura côncava, a declivi

côncavas, convexasgistrados os

como nos setores

1960; Gerlach,
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196 7 ;V i é r s , Besançon, 1972).

No compartimento metassedimentar Sudeste

Os

oeste (menor que 8Z), aos

as
mesmas oes,

podem encon-

topos obedecem ãs dire -alinhamento dos

çoes alongadas

alto curso do Ribeirão do

e

xispatamares alongados

entalhe da drenagem ins

inclinadas em relação ã -

quela,

topos continuam a

exibir ma

frequência de colos,mesma

estrei tos

los pouco profundos.

As

topos sao alongados segundo 
çao preferencial (aproximadamente L-W) ,

(Foto

exibem feições próprias.

0 alongamento e

0 compartimento metassedimentar Noroeste exibe feições £

uma dire

apresentam orientações anãlogas e

e alinhados segundo a direção dominante da

feições dos interfluvios do compartimento Nordeste r£

e sao seccionados por colos, Em direção

longados segundo as direções do substrato, mas passam a

Ã medida que se dirigem para oeste, os

Nos compartimentos graníticos dominam topos normalmente

certa analogia com as do Central, havendo apenas amplitij

com baixa declividade para

te certo ponto similares ãs observáveis no compartimento Sudeste ,

trar-se suavi zadas•

e pequenas cristãs, bastante proximos, separados por co-

e semi paralelas nas vertentes.

principalmente no trecho que acompanha o

orientações e declividades. são raras as ocorren

tosidade ou dos estratos. Do mesmo modo, o

26). Alem disso, exibem maior continuidade, sem apresentar a

Essas formas dominam vertentes dissimetricas ,

como os observados no trecho anterior.

velam uma

descritas na Prancha III.

secciona as partes cimeiras, originando os colos.

ior amp 1 i t ude , as s eme lhando-s e aos topos das colinas sedimentares

çoes preferenciais do substrato, indicadas no esboço geo 1ogico(Fig.

talada sobre fraturas perpendiculares ou

os interfluvios

1) , realçadas pelo entalhe profundo da drenagem. Os sulcos nas ver

vales, mostram normalmente rupturas para patamares, que exibem

tentes, quando acompanham as direções dos estratos, isolam ondula

das de cristãs;

Varejao. Também aí verifica-se uma sequencia de topos, cristãs

Tricart, Raynal e



a

q ue 
a 

ma i s

ãrea metassedimentar,pro 
Par anã, a saída do ribe_i 
as formas menos amplas 
corrego Mascate a leste,

Foto 25 
bordeja baixo curso 
conservação ainda, 
elevado e íngreme

linha de falha normal 
do ribeirão Cristais. Observar 

da vegetaçao de matas no trecho 
d a me s ma.

Foto 26 Natureza dos topos em 
ximos ao contato com a Bacia do 
rao do Varejão. Compara-los com 
daqueles existentes proximos ao 
mostrados na foto 22.



s • mais a.
No compartimento central, pouco am

pios

solados pelos falhamentos maiores

pro
aí podem ultrapassar 40Z de declividade.fundo,

se

sobretudo paralelamente ãsque ,

certo alongamento

bordos de falhas como observa-se

compartimento.

Na parte

elevados (780

as

da faces relativamente planas (Foto 27)

paralela.

ca

(em topos

tos

compartimento Sudoeste e possível separarNo

formas de interfluvios lhesfrequência de determinadasres

conferem feições particulares,

leveraente convexos eou

dã-s e ou suaves) separadas

esquerda do Ribeirão Piragibu

a SE des t e

mostram um

e eva

ra ondulada,

a drenagem entalhou de modo mais

com rejeito vertical,

e que os mesmos ocorrem

de distinção entre ambos.

o conjunto de topos

No setor situado ã margem

dois seto

to torna-se mais

ou vertentes) como no Central, sendo este um dos aspec

a 820 m), e comum a presença de matacoes recobrin do

ou alinhamento incipiente. Este aspec

pouco profundos, dã origem a uma superfície cimei-

convexas formam pequenos patamares

onde a

linhas de falhas, aquelas formas

cimeira, principalmente junto aos trechos mais

a maior ocorrência de cristãs (marcadas

ras. Ao longo dos primeiros

No conjunto, nao existe uma orientação ou alongamento des

onde as declividades vão atê 207.. Formam conjuntos, i

pequenas elevações. Observa-se que esses matacoes apresentam ain

Por outro lado, no compartimento Nordeste, nao se verifi_ 

a mesma concentração nem intensidade de ocorrência de matacoes

Por colos, ou ligando-se a topos, planos

Rupturas côncavas e

nítido quando os topos estão situados próximos aos

com um certo alinhamento, com as faces em posição aproximadamente

sas formas segundo uma direção dominante. Entretanto, observa

sucessivos nas vertentes, em direção aos eixos de drenagem.

e de colos

e as vertentes

e, secundariarnen te, pelas fratu-



obedecendo grosso modoxas

c ir cu nd ad as por vertentes de declívidade elevada (mais q ue
40Z) .

W.
ã margem direita do Ribeirão Piragibu, até a

Cristais,
reduzida•

parte cimeira forma

207.,

ocorrendo
40Z.

inclinados em di-Os

r e ção Ribeirão dos Cristais.ao

declividades,

conectando—se rasos.

Num pequeno

da confluência do Cristais

encai xantes,

topos estreitos alongadose
diques pegmatiticos.mentos de

compartimento sedimentar caracteriza—se por marcante0

deamp1i t ude suavidade das formas,e

cristãs.

Os

bei rão

nagem permanente afluente desses

6 40elevados nivelados a

com

aflora

a orien taçao des

a ocorrência de

(até 8Z) passando gradualmente a

cristãs é bem mais

e Piragibu) ,

No reverso dessaes

a ocorrência de patamares

de declive suave

sedimentar paleozoico a

principais da drenagem local(R£

e basculado, exi

alongados entre os entalhes da dre-

sua confluência com o

tas , e

No setor

linhas de contato do granito com suas

Os patamares alongados, de baixas

chegar ã ordem do quilómetro, os mais

ao lado da ausência absoluta

topos mais estreitos.

ou em cristãs, correspondendo a

Esse setor constitui um bloco abatido

Neste setor,

topos nesse setor sao mais amplos e

com os primeiros através de colos amplos e

e topos mais am

com o Piragibu, ocorrem pequenas cris

uma "rampa"

bindo escarpa em linha de falha em sua face SW.

Ainda, próximos as

em alguns trechos reduzidos, declividades que atingem

que os sucede, apresentam as mesmas características,

últimos, com amplitude que pode

tas e

topos sao planos ou quase planos, com leve inclinação

trecho dentro deste setor, nas proximidades

(menor que 4Z)em direção aos eixos

a NW do compartimento, existem pequenos morros,

veios ou

pios situa-se , pr e f e renciaImente, nas proximidades do recobrimen to

carpa, em direção ao Ribeirão dos Cristais, a

falhadas ou fraturadas,
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A

Foto 28 
do Grupo 
gui ) . É 
n o r que

- Conjunto de 
partir destes
de fra turas
conservação 

desenterrados pelos

rochas sedimentares 
(proximidades da Colonia de Pirapitin - 
a baixa declividade global do mesmo,(me 

mplifícando o que ocorre nesta area.

- Topo de colina modelada 
Tubarao 

marcante
4 Z) , exe

matacoes de topo da intrusão graní 
e possível inferir as direções do- 
(areas preferenciais de alteraçao), 
de faces planas e paralelas nos ma- 

processos de erosão linear e

topo da intrusão 
• as 

de

Foto 
t i c a . 
mi nan tes 
devido a 
tacões 9 
a r e o 1 a r .
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da

ate 20Z.

e

dos sulcos primários,A pequena ramificaçao da drenagem e

A drenagem permanente,que entalha este compartimento,

ao nível

A partir desses topos (Foto 28), passa-se gradualmente a

a con-ao contrario dos compartimentos cristalinos, nao interrompe

perpendicular aos eixos dos cursos principais, segundo uma direção

tinuidade dos topos.

varzea; no trecho terminal desses, as declividades podem elevar-se

patamares amplos, de baixas declividades ate proximo

N-S, com declividades também inferiores a 4Z.



CAPÍTULO V. O COMPORTAMENTO DIFERENCIAL DOS COMPARTIMENTOS
FACE AOS AGENTES EXTERNOS

Se r ao d i —
f a t os obs ervadosversos

logico (Fig. geologico (Fig.n9 10) n? 1), da carta de declividae

des (Fig. 4) dos dados obtidos por observações de campo.n? e

analises efetuadasAs para as

formas ocorrem preferencialmente alguns compartimentos ,mas em en-

extensivas a quase todos, exibem densidadadesmesmo

Os Compartimentos Me tass edimentares1.

ocorrência de incompartimentos metassedimentares,Nos a

terfluvios forma e amplitude,

1i t o 1o-íntimasugere e

g i cas .
da drenagemcompartimento Sudeste,No

acompanhandofraturaslongo de linhas de falhas, e,perene ao

reçao dos estratos

morros que s e

Essa orientação global e >

limitam seus topos e ,

zes

i nsladeiam os topos alongados,

sulcos de escoamento, r et alam-s e numerosos pequenos

dessasgres s ao

trans formando-osdos topos ,
inclinadas em

aprofundadireções principais,
Evolui ndodosmento pequenos

sobre

contribuem para isto,lhos

re1açao ãs instalaçao e

o aprofundamento

acelerado em relação ao rebaixamentotorna-se mais

com fortes mergulhos,

em cristãs mais ou menos marcadas.

o processo de

es tabelecidas e

e os mergjj

facilitou a

a d i

ate, nos patamares que por ve

ocorrem nas vertentes.

ramos da drenagem sobre as vertentes.

observável na forma alongada dos morros

A presença de fraturas perpendiculares ou

alongam segundo as direções impostas pelo substrato.

avaliadas as relações entre os

com aspectos particulares de arranjo,

seccionou a superfície em

nas seções que

Quando nas vertentes que

q uanto ou t ras ,

um substrato onde as descontinuidades litologicas

e cartografados, através dos esboços morfo

a erosão remontante se processa de modo

vinculaçao com características estruturais

pranchas mostram que algu-

e caracteres particulares num deles.
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efi ciente direção aos topos alongados,e m

colos tendeentão, a

fazer de modo radial,em leques e 1 9 72 ) 9

arredondando a s d i f e ren-ressa 1tando as

ças entre estratos.os

No compartimento Noroeste, obs e rvam
interf1uviais bastante semelhantes as do compartimento-se

Sudes te •

trecho mais proximoEntre tanto, compartimento sedino ao

de modo perceptível ,mentar, a s

refere às amplitudes continuidades dosse e

Aq u i , fortes mergulhos dos estratos metas sedimentares , fatopos • os

no compartimentocos, como

Sudes te. Entretanto,

estrutural

circundados por vertentes

linhas der e s

fratura, mes

comumente obedecem as d iOs

de fraturas disdos estratos •reçoes
seccionamento dos toposcordantes ,

s igni f i ca-laterais de drenagem, torna-se poucoramospor pequenos

11 vo •

A1em disso,
t od e importantes ,cursos

instalapográfico Os pequenos cursos perenes

acentuadasd o s sobre vertentes ,

Ribeirão do Varejão), com menor açaos e

Isto tudor emon t an t e

seccionando-os

ultrapassar 40% de declividade;

marcados. 0 escoamento superficial,

características modificam-se

direções do substrato,

e o

voreceriam a

no que

cursos perenes nessa porção,

a W,

revela-se apenas pelo alongamento dos topos e patamares

formaçao de entalhes profundos e

Sendo poucas as ocorrências

a influenci a

local (Ribeirão Piragibu e

a partir do topo (Young,

da erosão

nando os

a dissecação das vertentes

vertentes menos íngremes e

a par dos entalhes menos fundos,

no setor mais a NNE,

da drenagem se fazem segundo as direções da rocha ou

compartimento anterior, atingem rapidamente o nível de bja

situando-se jã bastante proximo ao nível

e or i gi

como no

que exibem declives

com fortes declividades das vertentes,

as vertentes chegam a

mais baixo da area.

em torno de 20%. Apenas onde os entalhes meno-

onde as declividades não são tao

transversal aos eixos dos estratos.

mo assim,

amplos segundo as

em situações bastante locais.

este setor não constitui zona de cabeceiras

de morros dissimetri
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conservação da amplitude dos topos, prevalecendo p roces-

direções

sumi das pelos topos e patamares

falhamentosgo> os

fluência das

con

trato.

tologia semelhante,

1972).1965 Viers,a;

taisgem,

dinamizados pelas aguas

pluviais frente ao tempo.

Gerlach (1964), Cruz (1974)

terço final da estação pluvialmai s 9

solos encontrar-se- iamquando os
A diferença marcada de permeabilidade o s

rocha alterada subjacente ,

permi te queDona Catarina,nos
mod i f i candoentre ambos, o

Em qualquer situaçao to-

desencadeamen-

desli zamentos•

superfície (solos

a certas condiçoes

como: diferença de permeabilidade e

no mãximo de sua saturaçao.

para o

e coesão entre

o mesmo fato foi observado (Tricart e Cailleux,

coesão entre mate

de das vertentes

trechos metassedimentares em

e recobrimento vegetal,

e a

Os des1i zamentos parecem ser um dos principais processos

do recobrimento de alteração

Esses mesmos elementos que, combinados influenciam a

e fraturamentos contribuem para acentuar essa in

e de vegetaçao, sao responsáveis pelo

e Vieira (1975), verificaram

to do processo que dã origem aos

caracteristicas litologicas, segundo estejam em posi-

desenvo Iviment o de formas de modelado típicas desse tipo de subs

nas e s

influenciam marcadamente as feições as

sos de escoamento difuso desgastando essas superfícies.

e mesmo pelos morros. De modo anãlo

responsáveis pela evolução das vertentes. Em outras regiões com 1£

figuraçao global dos interfluvios, associados

permi te a

chuvosos, em particular no

em outras regiões, que os deslizamentos ocorrem comumente nos anos

riais superpostos a

e fortes mergulhos,

e rocha alterada), declivida

tações pluviais ocorra acumulo de agua

grau de coesão da camada próxima a rocha.

materiais dos solos pouco espessos

çoes concordantes ou transversais ãs direções das rochas.

Assim, a

No desenvolvimento dessas formas diversos fatores intera

composição do substrato me tassedimentar, suas

pogrãfica, essas diferenças sao fundamentais

1967; Hack,
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As

acentuando-se essa

vidade , colocando

vertente (Gerlach, 1964;

Um fator que contribui

Cailleux (1965a), e

çao dos

d o

substrato.

campo. A presença de vertentes concordante s

com os

mergulhos do substrato 9

de deslizamentos na figura n? 10. Os elementos

referidos

com

oe s

de deslizamentos para

também instável o material.imbi bi ção, tornando

Ainda nesses compartimentos,
tornam-se tan

regi ocstambém observado para outras

desequilíbrio

para o desenvolvimento de planos

direção de mergulho

mergulhos do substrato pode ser observada na figura n9 1, oji

o material de superfície .

entre solo e

tem a

Outro fator dinâmico a

a ação da gra-

contribuir para o

t o ma i s

passam a

se encontram mape

hã possibilidade de maior

a presença de estratos alterados

Este e

cilmente observável no

ha concordância do plano da vertente com a

principalmente quando comparada com trechos onde

tornam-se extremamente importantes nas

o manto alterado superficial em desequilíbrio na

funcionar como elemento lubrificante,

caracteristica em presença de argila. Isso favorece

filitos diminui os planos de atrito, principalmente quando

de acham-se representadas as direções e

foliação dos filitos alterados e fa-

um f a-

Devido ã baixa declividade da vertente,

rocha ,

mente como níveis

comuns quanto mais elevadas as dec 1 ividades .

vertentes com de-

e Tri cart e
de deslizamentos nos materiais de superfície, segundo Birot (1958)

formaçao de uma reserva de agua, enquanto a perfeita folia

quando os mergulhos sao cori

concordantes com as da vertente, parecem funcionar diretja

Em Dona Catarina, a

tes com fraca declividade, os mergulhos elevados do substrato,

Nos deslizamentos menores, que ocorrem nas baixas verten

tor de aceleraçao do processo,

pelos autores citados anteriormente.

clividades elevadas, ocorrendo aí as cicatrizes maiores.

trarios ãs vertentes, as ocorrências de deslizamentos

lentes internas mais encharcadas

adas as cicatrizes

Bloom, 1970; Vieira, 1975).

mais arenosos em meio ã rochas filíticas. Aqueles estratos permi
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dos materiais

mente durante cheias (Mendes,a s 1965a).
0 solapamento exercido na base da vertente,

rada de material,

influencia dos fatores mencionados anteri ormente •

Esse fenomeno

d a

Estas,

cala do presente trabalho.

também passa0 material alterado que restou na vertente,

in
dicam Tricart

vertical deixa exposto

deslizamento de pequenos pacotes. Âs vezes ,

de solo nesses

çao da pequena camada superficial

retilíneas abruptas sao formas que também

sua

seja pelo seu modo de

e possível identificarNa maior parte delas,

de deslizamentos.antigas cicatrizes

Na formação

longo deentalhe profundo da drenagem aocons iderados : o

de estratos alternados

com fortes mergulhos.

mes. A aç ao dos

elementos principais

"cortes”, apos

a presença

e vegetaçao incipiente.

caracterizam os compartimentos

vertentes mais íngre-

a elimina-

e Cailleux (1965).

poe em causa

(Foto 14) também nao mapeãveis, da maneira coroo

devem ser

o efeito da gravidade, mas com maior lentidão.

mesmo com pequena reti

ocorrência em linhas.

e de tamanhos variados,

cursos d’agua pode ser observada pela analise

onde o plano horizontal normalmente encon

tra—se ocupado por gramíneas e pequenos arbustos, enquanto o plano

te acentuando a

e pos s 1cionamento e

vel efetuar-se descrições

vegetaçao. E como se houvesse migraçao para baixo, através do sec —

As vertentes

toda sua estabilidade, eventualmen-

a movimentar-se sob

e sensível, principalmente nas

arrastes de superfície, etc, nao mapeãveis na es-

o material alterado, com pouca ou nenhuma

mo ravinamentos,

do terrassetes

metassedimentares, seja pela

a açao dos cursos d’agua, principal

1959; Tricart e Cailleux,

eixos de maior fragilidade, e

Adapta-se progressivamente a nova situaçao de declividade, forman-

dessas vertentes, dois

Os terrassetes são identificados como degraus irregulares

das vertentes, e

posição destes com a das cicatrizes.

uencia, bem mais elevada que nos outros,

por vezes, sao retomadas por outros processos, co
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talhes da drenagem instalam-se sobre linhas de fraturas

que fortes
formaçao de nos

quais desenvo1vem-s e vertentes retilíneas abruptas,as ascomo mos
t rad as d o
Corrego Mascate, ao

rocha (em torno de 68°).

1972) também verifica

em mergulhos do substrato c ompr£

e nd i d o s entre e

conf ormes.

de

senvolvidas planos conformes com os mergulhos do substrato.em

da vertente mais lado S docaso,

espigão menor, existente entre

estratos mergulham para o S,N.

a
em calcariosYoung, 1972) observara,

maisdas pelos planos de acamamento,

afloravam estratos sucessivos.suaves ,

f or-verifica,

face retilínea abrupta,

planos de acamamento da rocha.formidade

tarina,
estão associadas a seccionamentosde mergulho dos estratos.çoes

falhamentos prováveis.provocados por

e s t r a t o sr o c h a ,

lado do enc a lhe.declives,

a t 1 ude

65°,

71°.

com mergulho contrario

30°

morros dissimet ricos,

eram mais íngremes

gulos que variam de 53°

gulhos destes favorecem a

com os

formaram-se num plano

e que nas vertentes opostas,

com an

Macar e

íngreme que compoe o

e variados me r-

ram em calcarios,

nas vizinhanças

poderã ou nao se dar em con

rao do Varejão ao

que as

na Foto 2 2.

No caso de Dona Ca

por exemplo,

Como se

os dois ramos formadores do Ribei

ser observado em algumas vertentes que acompanhai pequenos

Fsse fato po

É O

o entalhe processa-se no sentido do mergulho dos

com mergulhos muito acentuados, que as faces escarpadas eram forma

tem as mesmas

na Bélgica, que

Estas vertentes, situadas

Neste, os

as vertentes inversas

direções dos estratos, os
ou falhas

Na região de Dona Catarina, observa—se que quando os en-

maçao de uma

dos estratos da

aparentemente, as vertentes retilíneas contrarias as dire-

Vertentes retilíneas abruptas também sao encontradas

r e t i líne a s , d c c a d a

a dissimetria de vertentes, com a

propiciando e s c ava çã o m ais p r o f u nda e Cor ma çao d e v ertentes

Lambert (1960, cit. Young,

Por outro lado, quando as fraturas cortam as direções da

Flohr (1962, cit.
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entes no compartimento

Noroeste •

Sob flores ta , vertentes apresentariamessas

ralelo

forma dissimetrica, e visto na Foto 23, principalmentecomo ose

for suficientemente rápido,fluvi a1entalhe

çao de depositos base (Young, 1972).na sua

da

com diminuição do seu angulo de inclinação.fariavertente s e

pica, substitui por cultivos,

1959 ; BertoniMar q ues ,

vertentes perde

equilíbrio, passando a sofrer frequentes retomadas de pro -

superpôs içao de ravinasdec e s s o s

deslizamentos sobre cicatrizes maisativas ou pequenos

que podem ser detectadas amplamentees tabili zadas,parentemente

vertentes retilíneas abruptas, enas

15.

loca 1i zam-se

trechos metassedimentares • A natureza eapenas em

tri tos que compoem,os

lentes de metarenitos,ou

ato,

como o que se

Foto 4.

fragmentos de quartzo ,todosA angulosidade os

extensão de transporte .indica a pequenaaos menore s,
matrizfluvial, enconEste parece n ao

caoticodispostos de modot r am-s e

relacionado a flui-fato estariaPara Suguio(1973), esse

de densidade mais próxima a dos solidos, evidenciando um t ransdos

da margem direita do Ribeirão do Varejão,

a montante dessas formas,

como se percebe nas Fotos 14

e nao

o entalhe diminua ou estacione,

comum a

o que

ri am o

e Barreto, 1961),

que degrada a vegetação natural ou a

o tamanho dos de

Os pseudo-terraços, mesmo pouco frequentes,

a evolução

um recuo pa-

permite maior eficiência ao escoamento superficial (Bertoni,

sugere tenham provindo de veios de quartzo

a forma

jã que fragmentos eter sido

dos maiores

a elas mesmas, propiciando a manutenção da decliviadde

e sem triagem.

e da

ve na

Desde que

florando em superfície pouco

Em períodos de crise climãtica, essas

erosão acelerada. Ocorre então,

Essas vertentes

que se intercalam aos filitos. Com efei-

sao afetadas atualmente pela ação antro-

e a

nao e difícil encontrar grossos veios de quartzo fraturados,
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curta duraçãoporte de e,

(1970)

das de
9

graças

transportar enormes blocos. Bloom (1970) mostra,

cesso pode

sido transportados por fluidos de alta densidade, de modo semelhan

como descritas por Bigarella Mous i-e

nho (1965). Os ao atingirem trechos de me-

caoti-nor declividade depositam-se de modona base das vertentes,

co ,

do escoamento em

causar recobrimentos coluviais, e

de terraço.

teria reentalhado

redistribuindo-osriais, ao

leitos.

entalhe

fluviai s ,

rados •

presentam aqui feições particulares,
continuidade parecem estar condicionadas

ã baixa declividade dos talvegues e ã pequena largura dos vales.

linear das

cabeceiras ,

lama (que podem produzir-se

em outros compartimentos , a

a açao

a partir de escorregamentos)

Pos ter iormente ã sua deposição,

o aumento

esses mate-

tiveram origem em processos de deposição e

Sua largura e a

materiais em movimento,

como foi visto no capitulo IV.

se verificar mesmo sob condiçoes de baixa declividade,

ainda, que o pro-

sivelmente nao

lhes confere em parte a

longo dos

indica que depositos dessa natureza sao formados por corri—

e Hack (1972).

mas em escorregamentos pelas vertentes

lençol sobre as vertentes parece

A medida que as aguas fluem em direção à foz,

A drenagem, pouco a pouco,

muitas vezes, excesso de energia. Baulig

de materiais alte

regularização do topo dos depositos, o que

a sua alta densidade e poder de sustentação, que, podem ate

As varzeas, embora existentes

tal como observaram Tricart (1968)

çao de vales profundos

Desse modo, ainda que possuam

e estreitos, com rapida incisão

a forma de terraço, os de

positos encontrados corresponderiam a pseudo-terraços, ja que pos —

desgastando-os, refragmentando-os e

tal como encontrados atualmente.

Isso deve-se ã condicionanantes estruturais, propiciando a forma

Assim, as características dos depositos faz supor terem

te as corridas de lama, tais

desde que as condiçoes de saturaçao sejam favorãveis.



71

de volume carga provenientes dos tributáriose

trapoe-se

forçando

tanto

proximos de

ribeirões,corre gos e

lentes de quartzito entre os metassedimentos , ao

As

damente

portamento diferencial dessas rochas torna-se bastante evidente.

Birot (1958), Tricart e Cailleux (1965 ), Young (1972),

uma

condições climáticas.mente todas as

Os

particulares ,

cursos,

40Z.

Pela sua posição,

relacionado ã descontinuidades litologicas, alteradasmento esteja

e erodidas.

substrato litologicamente heterogeneo, o apro

res is tentes

Essas formas podem ampliar-se pela açao
internas. 0carreando materiais alterados das vertentesperfi ciai,

somatorio das da nascente, au

mentari a

rápido aprofundamento das nascentes0 mais

lento rebaixamento das vertentes, explica a nítida rupturamais

rochas metassedimentares por desgastarem-se

longo dos cursos ampliam-se

com vertentes internas apresentando de-

ou junto a confluências.

e das ver tentes,con

e possível inferir que seu desenvolvi-

a deposição de parte da carga.

erosão e

a forma

o com

anfiteatros com nichos de nascentes exibem feições

e coerentes.

transporte e sua evolução.o potencial de

assinalam que os quartzitos se comportam como

no alto dos anfiteatros, bem como

águas de superfície com as

em relaçao ao

das de rochas mais
do escoamento su

Sobre esse
a migraçao dos nichos sao freados ao atingirem cama

convexa em semi-círculo,

entre outros,

serem atravessadas por cursos d’agua permanecem em destaque.

clividades de 20 a

das rochas mais

mais quanto mais

a juzante,

e aos obstáculos rochosos e

Por essa razao,

resistentes ao intemperismo e

ao nível de base, aos baixos cursos

fundamento e

ventualmente existentes,

açoes das

e ocorrem apenas no compartimeto Sudeste, nas cabe

as varzeas ao

ficam em posição rebaixada. Nestes casos,

e corredeiras. As

Essas varzeas exibem breves interrupções junto aos saltos

erosão, sob pratica-

ceiras de pequenos

mais rapi^

a menor declividade do leito
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concêntrica de formando um funil
cho •

As varzeas, cor
responderiam ãs

Os anfiteatros desenvolvem-se, e
preferenciais de alteração um

circundantes. Ao aproximar-se do nível d e
base local, aprofundamento do nicho seria freado, evoluindoo as

ate atingiremvertentes

brio •

0 rãpido aprofundamento da nascente, solapando continua-

de cabeceira e colocando-asmente

vei s , ruptura marcada no alto, bem como

as declividades a

baixo das fato re

gistrado também por Fairbridge (1968)•

da maior decompartimentos metas sedimentares ,Nos apesar

observa grande ocorrência de voço-clividade das vertentes, s enao

ravinas,r o cas e

relacionado aticos . Isto parece ma

formas

Quando ocorre, a

alteraçao alcançou, maior intensidade e profundida-poss ivelmente,

dede, longo de linhas de fraturas

largos de filitosmai ses tratos

antropicarem,também,onde

de estradas,caminhos,etc(Foto 11).concentrado,comomento casosnos

Nes te caso,

aos es tratos,

ciai
f í li-

falhas,zonas

em condiçoes insta

ura ponto de equilí-

suspensas em relaçao as

acentuou a

colocando em dese

ou menos

continuamente elevadas (40Z ou

o que nao permite expansao das

menor espessura do solo,

observa-se que desenvolveram-se onde

metarenitos frente a erosão.

em direção ao ni-

compostos por grãos maiores que os

formas menores,

a açao

nem seu grande aprofundamento.

como as que
e a

volta a

Os me tareni tos,

menos evoluidas.

suas vertentes,

também, sobre fraturas

ocorrem sobre os compartimentos grani_

ação direta do escoa

quilíbrio as vertentes

entalhe e

as vertentes

vertentes que compõem internamente essas formas,

explicar aqui, a

e erosão, favorecendo

mais), de alto

como ao

de filitos e

como no caso anterior,

lor coesão do substrato alterado,

em que os ravinamentos sao perpendiculares

ou falhas, alternancia

e metarenitos, etc. Ocor-

aprofundamento mais rãpido do nicho,

torna-se bastante evidente o comportamento diferen
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desagregam-se mais facilmente quandotos ,

destacáveis pelas aguas

turbilhonamento (Ayres,

ni z, 1972; Vieira, 19 75) arraste.

ticos

tipo de transporte.desse

a 11 erarem, s i 11 e

0 deslocamento inicial destas partículas pelas a -

çao de

A localização de pequenos formastestemunhos dessas em

contribui para a continuidadecom declividades elevadas,ver tentes

do processo, principalmente quando

abalado por desflorestamentos.-se

A pequena ocorrência dos ex~

dispostos de modo convergente,

ça de vegetação de maior porte con

centração da drenagem.

2 • Os Compartimentos Graní ticos
característicastambém asNos compartimentos graníticos,

arranjo d agerais de topos

1 i-drenagem,

tologi cas

compartimentos Nordeste emtrechos dosNos

homogeneidade da rochaque n aoa

o equilíbrio do meio encontra -

e Barreto,

originam partículas de dimensão de argila e

e Centra 1,

a na t u r e za

cones de dejeção (Foto 13),

na os

e densidade, o que dificulta a

e pela maior presen-

relativo destaque dos filitos que se encontram intercalados

atestar esse fato.

seu cimento se altera,di

ao se

indicam existir estreita relaçao com características

o comportamen

nas vertentes,

fili tos mais

não foi perturbada por tectonica,

e es truturais.

resistentes ã erosão que os metarenitos. A posi

minuindo o

A presença de areias abandonadas sobre os estratos

aos metarenitos pode

e transporte por saltação e

sendo densamente cortadas por fraturas ou diaclases,

grau de coesão entre eles. Os grãos são mais facilmente

que deslocam—se com velocidade, promovendo

em ressalto no canal da ravina (Foto 12), atesta

1961; Mo

guas de escoamento e dificultado, devido ã maior coesão,

em princípio, pela pequena quantidade de sulcos coletores

e vertentes interfluvi ais , bem como o

1936; Marques, Bertoni

Em contraposição, os filitos, formados por grãos menores,

o que tor

que se agregam.
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erosão favorece

de es coamen t o ou, recortan
de modo aleatorio (Birot, 1958; Vi e rs ,1962; 196 7 ;

1968; RBmer,Tri car t, 1973). trechos, rochaa

Esse constante do mate-carreamento
rial alterado, transportado por filetes das vertentes, contribuin-

aparentemente homogeneo dos

cabeceirasNestes, seccio-topos •

cia,

es carpas

falhas

acentuadamente processos de alteraçaoma i s

1969).sui, Hennies,

comumente lientalhes mais vigorosos de drenagem,Assim,

sobre faixas preferenciais dos falhamen -desenvolveram-seneares ,

f ra t uramen t os mais importantes.

Esses entalhes propiciam

clividades mais fortes,

tem em ressalto

peNessas

modelou topos ainda descontínuos,quenos cursos

tas , r omas

chas pela tectonica. Em quase todos os patamares

tentes trechos ,nes ses

nos topos •

o

dos matacoes permitem incompar timento Central,

eixos dominantes dos fraturamentos que guiaram a açaoferir d aos

"in situ",

alongados segundo as direções localmente impostas as

e erosão diferenciais(Ha

escoamento provoca o

repetem-se as feições alongadas observadas

situados em ver

rebaixamento progressivo e

to frente

algumas vezes

Como foi visto anteriormente,

Em principio, nesses

e os entalhes mais vigorosos.

do a superfície

e princípaImente sobre

Penalva e

formando colos poucona-os levemente,

do para o

a erosão remontante dos sulcos e

trabalho dos sulcos e

As des continuidades na homogeneidade da rocha sao repre-

a alteraçao e

A presença dos matacoes

tos e

preendidos entre as

ofereceria resistência homogenea aos processos externos.

limitando areas menos afetadas, que se man

a formação de vertentes com de-*

profundos e, em consequen

mesmo, pequenos cursos,

ao mesmo tempo, de

trechos cimeiros,com

cos dendrí ticos

a superfície ondulada que se observa nos

areas mais elevadas, o

e fraturas, ao longo das quais instalaram-sesentadas por

e com declividades menos acentuadas nas vertentes.

as características

o desenvolvimento de sul



processos

1973) .gue ,

No compartimento Sudoeste,

cataclasadas) foi possível altera -

mai s

sens iveIment e ,
segundo as direções dos lineamentos estruturais.

Em contrapartida,

maior proximidade do nível de basea ap r o

fundamento dos entalhes

fratura-

espaçados permi tiram

primeiros por colos pouco profundos e bas-res amplos,

tante abertos•

confluência do RibeirãoNo pequeno trecho proximo a dos

intensidade do fraturamento provo

profundo promovido pelo escoamento concentradodo entalhe mais ao

diques pegma-

tí t i co s , a

197 2 ) . Permanecem

em ressalto,

a menor amplitude topogrãfi-

areolar que afetaram a

a maior

area de modo diferencial,

na margem esquerda do Ribei

ca e

e a

e cris tas,também como consequência

e isola patama -

a ocorrenci a

çao e

monstra o

ca a formação de pequenos topos

longo das linhas de maior fragilidade da rocha.

A grande quantidade de quartzo dos veios e

a formaçao de eixos de escoamento,

No setor

por processos de alteraçao da ro

mais a W,

mentos mais

e dos ramos menores da drenagem, associado ao es

local, dificultam o

ã margem direita do Ribeirão Piragibu,

jã que esses matacoes formam-se

que o rebaixamento somital, isolando topos estreitos

que evoluem para cristãs. Também esses orientam-se

erosão das cabeceiras, justificando t£

ligados aos

também formando pequenas cristãs, enquanto as rochas

alteração que os granitos (Birot,

de erosão linear e

isolando entre si topos alongados levemente mais amplos. A açao e-

rebaixamento ocorrido, como consequência dos

circundantes aão mais rapidamente atacadas.

nos resistentes vizinhas (mais

1958; Young,

de rochas mais resistentes a alteração

rosiva dos sulcos

a NW do compartimento, confere-lhes resistência maior

e erosão. Sobre as rochas me

coamento difuso, secciona suavemente esses topos,

rão Piragibu, as cristãs indicam, em primeiro lugar,

cha em profundidade (Birot, 1960; Christofoletti, 1967;

erosão pelas cabeceiras de drenagem, de modo aparentemente

pos levemente mais amplos.

Cristais com o Piragibu,

1968; Vera
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Também nos compartimentos graníticos, de um modo geral ,

racterísticas e

e>

picas,

correspon
dentes

ao
longo desses

mais deprimidas. cons 11

preferenciais de concentração de escoamento, que pro

gressivamente ganham maior profundidade.

materiais cascalho-arenosos

menor infiltração das

f iaguas pluviais (Belaid,

pró

ximos da saturaçao, de

primidos•

ior volume corres-

em consequência, do

potencial de erosão No momento aem que

do material contra a

1973).Sugui o,1936;ele passaerosão ,
partículas aoestas

texturais dos produtos de alteração,

velocidade

com ma-

a movimentar-se (Ayres,

X medida que

Estas passam a

o aumento

a organização

a erosão

1964) principalmente no

e o

A presença de horizontes de acumulação de argilas nesses

aumento da velocidade e,

e pedogenese,concorre para a

provenientes das verten

o escoamento concen

as caracfarísticas litologicas e

ponde ria o

limite de resistência

estão presentes no desenvolvie aprofundamento da drenagem,

tanto nas vertentes quanto nos eixos mais

primários das vertentes tendem a concentrar-se,

trado nas vertentes

aparecimento de zonas

a eixos de falhas ou fraturas.

secundariamente, o difuso.

a infiltração e freada, as aguas que escoam

tes vizinhas•

Ê importante considerar ainda, que

cit. Gerlach,

nal da estação chuvosa, quando os solos encontrar-se-iam roais

ao longo destes eixos. Ã esse aumento de volume

e situadas, normalmente, em zonas jã deprimidas,

Os processos de intemperismo agem pre f erenci a linen te

lineares, deixando ã disposição do escoamento superfi^

tectonicas que condicionam as ca

tuir eixos

sa 2OZ ,

entalhando vertentes onde a declividade raramente ultrapas—

ciai um material mais alterado, menos coeso, facilitando

Ao mesmo tempo, recebem

nos sulcos

Nesse modelado, as voçorocas e ravinas são as formas

e transporte.

(Cerri, 1976), provenientes de proces-

contribuições de materiais coluvionados,

das aguas ultrapassa o

mento de um modelado, onde a causa dominante e
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principalmente

por choque ou arraste de fundo, outras de dimensões
semelhantes

bilhonamento causado pelas irregularidades do fundo

devido adez, presença de argilas.

raçao desses e

10) ,

çorocas •

de ampliaçao e aprofundamento, e

mesmoo

rochas metassedimentares.

graareas

niticas, maiorcontribuem para que

ef i ciencia 9 tornando-se dominante

A maior ocorrência de maiora

graníticas.do escoamento concentrado nas areasimportanci a

e similarde carreamento de partículas0 processo ao

embora na maior parte dos essas duascasos

formas
f c rmasdessas

combinam. A maior quantinos

s u1cos

ações de transporte das partículasfacilitam asteriais alterados,

concentrado.

Esses materiais são transportados enquanto

des dos

declive ha perda de velocidade, e os

arg imaiores tendem a depositar-se mais rapidamente.gr aos

suspensão por tempo mais longo.

confluência dos dasVerifica-se que cursos que provemna

apesarincidência de cones,baixa a

o escoamento superficial ganhe

se movimentar,

ra deslocar,

S i 1 te e

a resistência dos

o volume das aguas

contribuiriam pa

escarpas, e

0 entalhe que se produz na superfície,

e a rocha alterada subjacente;

ora vo

em relação ã infiltração.

as mais grosseiras,

intensidade do processo erosivo

Favorecendo a construção de maior numero

la continuam em

e pela turbi

a partir da i nte-

ramificados nas vertentes e

desmatamentos mais intensos nas

cones de dejeção atestam

e voçorocas,

as declivida-

nao se verifica sobre as

esse processo e intensificado pelo tur-

o comportamento dos ma-

permitirem. Ao diminuir o

nao estejam associadas.

ou inferiores ;

Sobre os granitos, essas formas tem maior possibilidade

de coesão entre os solos

canais de escoamento, a velocidade e

terrenos, formando ora ravinas (Foto

das ravinas

trechos graníticos, alguns fatores se

Alem disso, os

fatores, reflete a

dadas as semelhanças de textura

dade de

mesmo as mais grosseiras, pelo escoamento superficial



78

apresentaram materiais com característi"
cas mai s

sulcos.

q ue

são ramifica
das

Foi possível verificar que

e extremamente reduzida quando exis-

Bertoni e Barreto (1961) ha-

Estado de Sao Paulo. A cobertura florestal
carreamento das partículas de solo, seja por favorecer

mai s sulcos

escoamento concentrado

Os anfiteatros cons

tituem ainda exemplos de comportamento diferencial dentro das ãre-

compartimento Sudoeste.no

f ratu-se

ras ,

sob a açao d a

transporte de materiais dissolvidos,em subagua»

coletor princi

19 72) .pal (Young,

interpretadas por Jahn (1964,cit.

19 72) ,Young,

tensão alargadas;de

dos pontos a

da rocha subjacente ( B 1 o o m , 1970).dissolução

juzante de canais, cujas bacias de recepção

em direção

uma concavidade

promovendo também o

a um

Na maior parte dos

ou com nichos de nascentes,

dois terços superiores das mesmas.

No desenvolvimento e

viam assinalado para o

t e nd e r i am a

ao de declividade,

nas vertentes.

correspondem a metade ou aos

teores de umidade em determina

como resultante da subsidencia do regolito em fendas

da rocha em locais preferenciais,

frente aos

a ocorrência de falhas e

as aguas pluviais

cia a

freiaria o

considerar em primeiro lugar,

II _ . „ _ _ H secos

agentes externos, concentrados sobretudo

lento escoamento em subsuperfície, acentuaria

casos observados, os cones estão si

setores, portanto,

quer s

nessas areas deprimidas,

ou ca

nai s de

favorãveis ã formação de

de serem mais íngremes, e

e sem vegetação florestal.

e seu

ou ao longo de fendas,

Mas, nessas escarpas, uma vegeta-

ou leve depressão no terreno.Sao

A interaçao dessas açoes daria origem a

em seus trechos mais abruptos,

texturais semelhantes ãs dos outros

as graníticas

tuados a

muitas vezes entrecruzadas. Nestes trechos, assume importan -

formação desses anfiteatros, deve

a erosão superficial, em quaj.

a infiltração, seja por dificultar a formação de

çao tipo florestal permanece

se acumular. Os maiores

te cobertura florestal, como Marques,
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Em épocas de chuvas maís abundantes

guas poderiam preencher toda a depressão, eventualmente extravazan

ci rcundantes ,

torno da depressão.destaque em

A continuidade do processo tenderia

abatimento gradual do fundo,
tirada dos materiais alterados pelo escoamento.

queno volume de

leve sulco sobre

A ocorrência de pequenas depressões situadas próximas aos

de

superfície•

abaixamento do fundo do anfiteatro ,

lençol freãtico, quando a nascentepor atingir o torna

-se permanente.
carreamento do material das vertentesAo mesmo tempo, o

íngremes internas, promoveria por consequen-

do nível dos topos circundantes.abaixamento progressivocia, o

dan do

aos

longo de linhas preferenciais, predominando sobre

de s a turaç ao

a vertente.

o r e

por sofrerem menor ataque relativo, manter-se-iam em

de um escoamento superficial. Esse escoa

a acentuar a

A ausência de um escoamento permanente a

e sem ni-

por alteração da rocha e somado ã re

forma ,

lerada ao

um entalhe preferencial em uma das bordas. Os pontos

Este, devido ao p£ 
agua proveniente da depressão, originaria apenas

chos de nascentes.

te colmatagem do fundo por materiais carreados pelo escoamento

e também, devido ã frequeri

”secos”daqueles que ainda encontram-se suspensos e

anfiteatros com nascentes encontrados circun -

que termina

nas maís próximas do lençol freãtico, possibi1itando o aparecimento

Assim, os fatores e processos que favorecem o desenvolvi^

que os originam sobre os me tassedimentos , ou seja, erosão mais ace

topos, poderia estar na origem dos anfiteatros suspensos

e contínuas, asa

mento dos anfiteatros neste compartimento, seriam anãlogos

Com o abaixamento progressivo do fundo, sao atingidas zo

o recuo das mesmas e,

a vãrzea e proximos ao seu nível, corresponderiam a evolução
Assim, os

suspensa, e propiciaria maior

mento entalharia de modo mais efetivo a vertente frontal a forma

do, ini ci ando

dessas formas, retardaria sua evolução,
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A maior frequência dos anfiteatros

falhas•

e rápidos t apresentam aspectos proprios dentro dos compartimentos

tos graní ticos• Denunciam
das aguas fa lhas• Um

dos exemplos e

ves ,

nhas de fraqueza,

saltos

cionais •

for-

erodir

9

possibili t ando

maior amplitude

baixo Ribeirão Piragibu.
revelandoporem as aacimacas

an t iocorrencia de antigas barragens rochosas. A montante dessas

gas soleiras ,

favorecento também a f orma

çoes diretamente ligadas

a montante da

dos desníveis permite maior velocidade do es-

e entrecruzamento de

e es trei tam-se,

o Ribeirão Mato Dentro no compartimento Central.

A presença

e pela descontinuidade dos processos deposi -

a possibilidade de mais rãpida escavaçao

e médio e

cora condiçoes mais propícias ã formação de depositos aluviais.

Como observa-se na maior parte dos casos,

por outro salto ou corredeira.

maçao de pequenas varzeas.

com a de outros que nao se instalaram sobre aquelas li-

varzeas alargam-se

a velocidade se reduz,

Isto permite a formação de canais com declives mais sua-

o grande alargamento das varzeas deve-se ao maior rje

e a transportar, encaixando

presamento das aguas durante as cheias,

coamento a juzante, que passa a

-se diretamente na rocha ao longo de pequeno trecho, Apos esses

quelas formas criam—se níveis de base locais para deposição e

ao longo de eixos importantes de fraturas e

e continuidade, como os baixo Ribeirão dos Cristais

Nao se repetem as caractensti-

baíxamento das vertentes.

e corredeiras

ao escoamento fluvial, como varzeas, sal-

ses cursos

quando as aguas atingem novo nível de base,

fraturas e

Os cursos mais importantes abrigam setores de varzeas com

O cruzamento das lineares e responsável pela formaçao de

Ainda, embora ocorrendo em outros compartimentos, as fei

a formação de nova vãrzea, interrompida por sua vez

este, dever-se-ia, então,

0 fato torna-se mais evidente se for comparada a declividade des -

no compartimento Sudo
a maior proximidade
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a maiores deposições.

A 3

es

carpada ,

fenomeno.

por Almeida (1964),

Henni es

Terciário. Parece evidenciar,

tenci a desses grani tos re

sistentes ressalto (Baulig, 1970).em

Por exemplo,

pequenos patamares salientes, que poderiam

de comportamento.

na

frente escarpada, li
con f e r i nnha convexa somital,

1972). Esse aumento relativo de estabilidade pode ser atestado pe-

terem sofrido pedogenese.

rocha.

As atividades agrícolas s unos

perfície ã
Coltrinari, 1975). EmVieira , 1 975;1961;Barreto,q ues ,

consequenci a, e possível supor que,
dessas vertentes,

instáveis

de s 1 i -

azaraentos ,

longo de antigas linhas de fraquezas crustais,

em parte atestar aque

tem sido admitidas,

va e

manutenção da forma abrupta e

acelerando a crosao(Mar

estaria relacionado a profunda alteraçao do substrato,

brem a

o aceleramento da retirada dos

ficando os mais

setores graníticos. A

a primeira vista, poderia corresponder ã recentícidade do

diminuindo sua declivídade frontal e

trechos da alta vertente.

çao de ambientes roais calmos, mais propícios

O conjunto dos processos de alteração e transporte

la presença de materiais de recobrimento apresentando caracterist£

O reduzido numero de ocorrências de cicatrizes de

ra conferir maior estabilidade aos materiais alterados que reco

possivelmente fizeram-na recuar, deslocando a

aos processos externos,

de qualquer forma, uma maior resis

a inclinação

com deslocamentos normais ao

cas de

do-lhe maior estabilidade, mesmo nos trechos mais íngremes (Young,

sope, possam reacentuar

trechos da base, expõem a

das e

apenas aos

A permanência de vegetaçao arbórea nas faixas mais eleva

No entanto,

ação mais direta do escoamento,

Hennies, Hasui e Penalva (1967), Hasui, Penal-

frente a essas escarpas existem, por vezes,

ocorrências de escarpas em linha de falha limitam-se

Bertoni e

materiais do

íngremes das escarpas, como se ve na Foto 25, contribuiu pa —

(1969) entre outros, como tendo ocorrido apenas ate o

e recolocar em condiçoes mais

as reativações,
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textura 9 as

baixas declividades.

sencadear-se-a. Apenas nas bases de vertentes onde

de de c1ivi d ade ,

teriais •

riormente •

brup tas parecem estar relacionadas ã eixos de drenagem desenvolvi-

eventual de

t e s ,

trecho superior con-

preferencial de ataque, ae

diminuição da declivida-

1972), originando formasde das vertentes (Young, convexo-concavas

3 • 0 Compartimento Sedimentar

de aplainamento importante; setor preservado da Superfície Neoge -

sobre sedimentos permo-car bom feros , identificada anteriormentene a
autores. A este respeito voltaremospor d i ve rs os

a drenagem promove neste compartimento ,

que corresponnao

d a
dos materiais

permitem maior infiltra-d e
sulconcentrado emes coamen t o

1975) .Vieira,1 9 7 2 ;(Penteado,c os

em condiçoes particulares

a amplitude e nivela

Considerando as

homogeneidade da rocha concorreria para a

a ser zona

posiçoes em que ocorrem os deslizamentos,

ocorre aumento

o fenomeno de-

haveria aumento gradual do teor de umidade nos ma

no capítulo VI.

senvo Ivimen to daquelas vertentes dependa da possibilidade de enta-

re cobrimento e

principalmente em trechos de cabeceiras.

ç ao das

topos mais altos, assinalam de modo mais claro um nível

As características dominantemente arenosas

parecem obedecer nenhum lineamento do substrato,

mento dos

dossobre faixas afetadas por tectonica. Supoe-se que o

as baixas declividades,

a permeabilidade, bem como

vexo da vertente passaria

homogeneidade aparente da

Os processos seriam, então, anãlogos aos descritos ante

ou convexo — retilíneo —côncavas , com declividades menores.

a eixos de maior fraqueza erosiva.

1966; Young,

lhe rápido da drenagem, em detrimento do rebaixamento das verten

aguas pluviais, diminuindo o

Os entalhes que

Enfim, no compartimento sedimentar,

Entretanto, ao ficar em ressalto, o

e valido supor que apenas

Enfim, as poucas ocorrências de vertentes retilíneas a
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processos mais

de certa forma contribuindo

vaçao das feições observadas. Nao chegam a favorecer o aparecimen

to de formas particulares escorregamentos e ravinas,como

de superfície

das aproximadamente uniformes (Penteado, 1966; Christofoletti,196 8;

1975).

ver

o

de

var zea,

sob

do

entalhamento linear e mais lento noso que

hã acumulo dos matéria-

A natureza sedimentar

permite a formação de vertentes com de

Esses fatores favorecem a conservação das colinas tabula

que passam a patama

pelas aguas dos afluentes,

nível de base local, e

eliminação dos materiais

e vertentes.

em cama-

subhorizontal das camadas e, a ausência aparente

a baixa declividade dos talvegues,

e vales mais abertos.

zona de contato com atransporte dos detritos. Ao atingir a

e a deposição e favorecida pela diminui^

favorecem a ocorrência de varzeas mais amplas

aliada a posição

para a conser

mas se

riaçoes notáveis de dimensão ao longo dos seus eixos, ao contrario

a diminuição da velocidade do escoamento acarretaria a deposição

a forma de coluvios.

As variações de amplitude se verificam apenas nos tre

is que sao carreados dos topos

Todos esses fatores e

Nas vertentes com declividades mais acentuadas, que la

e em lençol, seriara os

escoamento superficial adquire maior velocidade e capacidade

riam eficientes na

e continuas, sem va

çao da sua velocidade, como consequência do decréscimo progressivo

res através de concavidades suaves (Foto 28).

de lineamentos estruturais,

clives mais suaves

do que se registra dentro dos compartimentos graníticos.

0 escoamento difuso

deiam os entalhes mais profundos, ou nos terços inferiores das

chos de confluências de cursos, devido ao aumento da carga trazida

trechos pre-cambrianos• Nos vales, também,

Os cursos perenes encontram-se jã bastante proximos

comuns nos interfluvios,

res, de topos amplos e declividades reduzidas,

tentes cujas partes superiores apresentam baixas declividades,

Marques, Bertoni e Barreto, 1961; Vieira,

dos materiais, principalmente os mais grosseiros (Gerlach, 1964),
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aIgumas
das

entanto representarem aspetos característicos.nos ,

tamanho, e

o
que dif i culta

çorocas

trechos,ses nos

compartimentos graníticos.

Por outro lado,

ria relacionada ã menor espessura

ã pouca profundidade.

aparecem camadas argilosas compactasentalhe ,
s e rvi ndotos

As paredes internas passamfreio, ao processo.de
ospor escorregamentos,

fundo s ,

As pouco

baixa

ver tente,

do embasamento da Bacia. er e s
facilitam infiltração ma i sdeclividades das vertentes,b aixasas

umidas.Em períodosformaçao de lentes dema i s

poderecobrimento arenosochuvas mais' concentradas

volume,aumento de pesoocorrendo em esaturar-se ,

lado da perda gradual de coesão (Penteado, 1975).Vieira,1966;ao

a menor espessura

sem no

cujos materiais entulham progressivamente

consequência um

ou e s t ra

situando-se nas baixas vertentes.

liga-se a baixa declividade das vertentes

do recobrimento arenoso proporciona ma

e ravinas,

o escoamento superficial concentrado.

Ocorrem ainda nas vertentes desse compartimento,

fundar-se o

a presença de

ior proximidade

Observa-se que ao apro

a de c 1 i-

A textura arenosa do recobrimento

conferindo ao conjunto formas cada vez mais suaves.

que os materiais arenosos,

Esse escoamento torna-se mais sensível apenas nas verten

assemelhar-se-ia ao que as origina, por exemplo,

cicatrizes de deslizamentos sao também formas

de camadas argilosas ou de estratos metassedimenta

cabeceiras de nichos de nascentes, onde

e in tensas, o

o pequeno numero de o

rãpida das aguas e

materiais resistentes

vidade e mais acentuada. É normalmente aí que estão situadas as v£

filíticos, mais coerentes

a menor profundidade dessas formas esta

do recobrimento, e

comuns nesse compartimento,

tes que formam as

ao carater dominantemente arenoso dos materiais que as recobre,

formas de modelado que existem nos compartimentos pre-cambria-

e ravinas. 0 processo de desenvolvimento dessas formas,nes

No tocante as voçorocas

a evolui r, então ,

correncias e

Como jã?foi referido acima, nos trechos de media a

da declividade dos talvegues.
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escor-
s obregar , processo

sub j acentes .

t ambemenesse compartimento,

base das

trechos

fatores referidos

ante ri ormente•

Ainda nesse compartimento,

da

alteração•

materiais provenientes

ao a

a unica vertente retilínea

períodos de cheia, mantém instáveis os

abrupta esta vinculada a proximidade do curso d’agua ao seu sope.A

da base das mesmas compromete a estabilidade dos

torna-se mais eficiente pela presença de planos de deslizamentos

Nessas condições, o pacote superficial tenderia a

varzea. 0

devida ao solapamento efetuado por cursos d’agua na

forte declividade, nao permite a fixaçao de um manto de intempéries

o efeito da gravidade, em

A presença de deslizamentos

o solapamento da sua base, principalmente em

leitos. 0

"corte”

mo mais espesso, pois

tentes, nos períodos chuvosos, quando extravasam de seus

logo acima, principalmente quando associam-se os



CAPITULO VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

seu desenvolvimento foi observado quecertos elementos

sao representados por superfícies topo —Esses elementos
graficas , tanto de cimeira quanto embutidas,

lhes , que corresponderiam a

Quanto ãs superfícies, reconhecidas por cortarem difereii

cou-se :

Superfície I -

frequentes dentro de determinadas cotas.

da

trecho L do compartimento metassedimentar

Sudes te •

820
partes

compartimento me —Estende-se para o

a lon

gados no sentido L-W.
simulamb no conjunto, umae

1Zrampa que mergulha suavemente para W, com

(Foto 29).

a) 720 a 760

ou estrutura, assim como alguns depositos

m - corresponde a topos de espigões metassedimen

e enta

descontínuos em todo o

e em topos mais

declive em torno de

oscilações menores e de pouca duração,

area estudada. Ocorrem como topos mais amplos no compartimento grja

Ainda que nao constitua o

cimeiras dos morros

formas nao condiciona

b) 780 a

tudes mais

trecho ligeiramente mais baixo, ainda bastante

testemunham prováveis oscilações climáticas pretéritas.

Superfície II - de modo análogo á anterior, pode ser subdivi-

a) 830 a 860 m

dida em dois setores justapostos, do mais ao menos elevado, envol-

ocorre em dois núcleos onde há topos com alti-

interesse central deste traba-

mais recentes.

em bisel, ora contrárias a lineares, identifi-

vendo um semi-círculo voltado para W, a superfície I.

das por litologia

gumas vezes formando cristãs.

nítico Nordeste, onde encontra-se mais preservada,

tes estruturas, ora

Entretanto, os trechos a

correspondendo aos trechos mais elevados

cimeiras mais elevadas; estas sao muito seccionadas por colos, al

tas sedimentar Sudeste, formando as partes

lho, durante

amplo, correspondendo no compartimento granítico Central as
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NE do compartimento metas-

mento granítico Central (Foto 29).

m .

atingindo aí extensões consi-
derave is pre-cambriano a L, ateeleva-se
700 topos cada vez mais estreitosm, e

to

Corresponde ainda as partes ci -pos

do

compartimento Central (foto 29) .

9

(Foto 29).

em

butidos•

com-Patamar 1

ma i strechos metassedimentarespartimento sedimentar a W,

p r o xi mos a este ultimo. Forma patamares amplos, aos

topos mais elevados através de concavidades suam,

continuação ao trecho anterior,sem

630 a 640 m

700 m

passando a corresponder a

Do mesmo modo que a

ocorre em

e ribeirões principais,

o nível de 650 m encontra-se

a 650-660-680

Ã frente dessas escarpas,

e nos

a for

m. Em direção aoa 650

restrito ã uma pequena faixa de terrenos metassedimentares.

e sao tanto menores quan

que ligam-se

amplos das colinas sedimentares a W,

que os pontos mais elevados ultrapassem 700 Forma os topos mais

tares mais baixos, que situam-se em torno do medio curso do Ribei-

superfície anterior, no conjunto, es

a Depressão Periférica, a W

b) 6 50 a

que exibem umadeclividade mais elevada que a apresentada por ambas

Abaixo dessas duas grandes superfícies, antes do nível

vidade aproximada também de 1Z. Penetra embutida na superfície mais

sedimentar Noroeste, em torno das nascentes do Ribeirão do Varejão.

a forma de patamares nivelados nas vertentes que la

ga-se ã anterior através de pequenas rampas ou topos inclinados

ma de topos de espigões nos trechos N e

elevada, sob

meiras das escarpas voltadas para

descontínuos, estando bem caracterizada esta ultima cota, nos

bem caracterizado sobre o

Forma também os topos mais baixos dos trechos W e NW do comparti -

to mais prõximos as suas nascentes. Por vezes, esta superfície li-

ta forma uma rampa suavemente inclinada em direção a W, com decli-

deiam os corregos

a SW da ãrea, sobre granitos.

rao dos Cristais no compartimento Sudeste. Aparece ainda sob

das calhas aluviais, e possível identificar níveis de patamares



que 
observar o setor 
II• Em direção 

trechos- . , correspon e aos trechos mais elevados em primeiro plano, formados sobre metasse-
dimentos. Situados no plano intermediário da foto, ocorre o nível de Patamar 1.
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forma também topos das baixas colinas sedimentaresos

res

mente

aos eixos de drenagem com declive em
torno de 1%•

Patamar 2 590 a 620

inclinados em direção
gem,

imediações da confluência do Ribei-por colos .

rao do Varejão

xas

ceiras .

corregos

por depõsitos aluviais.chidos

atestariam também oscilações climáticas ocorridasda paisagem, em

Esses elementos indicam descontinuidades de

1969d, 1971).(Ab1 Saber,os cilaçoes c,

Na região de Dona Catarina,

pela presença de linhas de pedras

tes ,

metassedimentares.

truncados de soloscompartimentos, os horizontess es
teriam sentide fundos de varzeas roais amplas,arenosos grosseiros

do anãlogo.

Materiais

depositosrecobrem rochas,sos,

dos pseudo-terraços,
dominanteprincipalmente nas mais largas,

com o

com contatos abruptos

trecho referido. Em direção a

e os materiais

aos eixos de drena

e me

normalmente no contato com a

Sao bem nítidos nas

m - formam os patamares mais bai

a cotas

a sedimentação final e

menos ao longo das bai -

a graduais•

mais elevadas ã medida

sobre as

vertentes que acompanham esses cursos

com declividades aproximadas de 2Z, muitas vezes seccionados

Os materiais dos pseudo-terraços nes-

em diferentes posiçoes de verten

tornam—se cada

Nível das calhas de drenagem - corresponde ãs calhas dos

L, esses patama

Nas varzeas,

e deposicionais, vinculados diretamen-

Esses patamares, onde sao mais ní-

Outros elementos, integrantes da estrutura superficial

vez menos nítidos nas vertentes, passando suave

Ribeirão Piragibu, e

esses fatos sao evidenciados
te as

ritmo de processos erosivos

e ribeirões que, de modo descontínuo, encontram-se preen-

em direção ãs suas cabe-

que remontam em direção ãs ca

tas sedimentares no

tidos, mergulham em direção

coluviais das vertentes, mais ou menos espes

linhas de pedras, paleossolos e

xos , mais descontínuos,

ves, ou

rocha e, de modo mais frequente,

tempos mais recentes.

beceiras dos cursos principais.

1969, 1969
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j acentes •

em trechos de saltos

que os
capítulo III.

Martonne (1943/1944) e AbfSaber (1954,

definido

de contato Baci a
Sedimentar do Paranã.

sedimentos do Grupo Tubarão e,
(Ab f Saber 9

1954;

testemunhada por níveis cimeiros colinas.CorSuperior,

superfície de leve inclinação, cortando indifeuma

para a Depressão Pe-mergulhando suavemente

ate formar um mais extenso, sobre

e

utilizado como

balho de Modenesi (1974,1974a) efetuado na região de

1974a) encontrara

di s cor dane i a

"ou tliers"•

um escalonamento analo

na realidade ocorrem níveis

teria sido elaborada no Terciário

do pre-cambriano com a

responderia a

riferica a par

a respeito da natureza dessas superfícies

referencia mais próxima,

e pre-cambrianas, atingindo

de morros e

com as areias sub-

Como foi visto mais atras,

estruturas semelhantes as de Dona

ficies de erosão na zona

A mais antiga, pre-glacial, teria sido fossilizada pelos

o t ra

rem detritos mais grosseiros

Abaixo deste, aparecem níveis meno-

entre outros, haviam observado e a presença de duas super

çoes mais detalhadas

retamente sobre rochas

A outra, mais recente,

Na região de Dona Catarina nao foram feitas investiga

Catarina* Modenesi (1974,

res embut idos•

rentemente as estruturas paleozoicas

tos de retrabalhamentos mais modernos, pos cretáceos

apos sua exumaçao, sofrido os efei-

das varzeas, como descritos no
ou corredeiras, ocor

1956, 1969a,1969b)

patamares, de modo específico*

nestas ultimas níveis mais elevados.

1969a). Na ãrea estudada, restos dessa superfície no pre-cam

de 860-830 m,

go para as superfícies cimeiras, atribuídos ao Neogeno: estendem

Enfim, nos leitos dos cursos d’aguafquando não escoam di

camadas sedimentares, a 650 m*

go ao N, exibindo litologias e

em rampa, escalonados,

Itu-Salto, lo

briano, correspondem ã base dos

mente de textura fina, em nítida

Assim, foi
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partir de 825-830 m sobre
te 650 terrenos sedimentares paleozoicos, f ormaçao
dessas

semi-aridos e drenagem exorreica;

formaçao de depositos correlativos. s uce s s i

abaixamentos do nível de base teriam sido responsáveis pelosvos

de Dona Catarina,

foi possível identificar,

de patamares embutidos aao

terrenos paleozoicosW,
Bi gare 1la,

1971)
desses patamares embutidos

misferio Norte.

Entretanto,

intempericas, correspondeu

a eventual redistribuição de detritos grosseiros pelas vertentes ,

constituimuitas vezes

(linhas de pedras maisdos por fragmentos de diques de quartzo” s u

topografia)•

Bigarella e Mousinho (1965), admitem também a possibili-

Ainda na região

dominantemente

escalonamentos sucessivos dos degraus mais amplos duran 
Terciário Superior.

a processos de plainação

Epirogenese positiva e

a semi-aridez dentro dos climas domi-

Silva (1965), Ab'Saber (1969,1969c

m em

Mousinho e

a exemplo de Itií-Salto

Atribui u a

perficiais que acompanham grosseiramente a

tanto nos

para outro semi-ãrido,

processos de plainaçao extensiva sob climas

como nos pre-cambrianos•

originando depositos seme

como visto um pouco antes, dois níveis

te o

longo dos vales principais, sobretudo

intensidade que as anteriores não chegando a promover pedimenta

ridos durante retomadas para

"formando chãos pedregosos, descontínuos,

-se em

dade do desencadeamento de corridas de lama no período de mudança

no truncamento dos mesmos ou na exposição do substrato. Ã exposi -

ção vegetal decorrente da aridificaçao climatica, teria favorecido

a ultima fase semi-arida quaternãria, rela

ção mais direta da superfície ãs açoes

o que limitaria a

restrita, ocor

tres níveis a

superfícies a

entalhes e

apenas um descarnamento laminar dos solos existentes, implicando

de um clima umido

cionada ã ultima glaciaçao, teria sido de curta duraçao e de menor

nantemente umidos, correlativas das glaciaçoes quaternãrias do he-

o pre-cambriano, a-

e Modenesi (1974, 1974a), entre outros, atribuem a formação

ção (AbfSaber, 1969c, 1969d, 1971). Segundo este autor, a rarefa



91

Ih antes aos
rina •

Mousinho (1965, 1965a)
Saber (1969c, 1971), estabeleceram uma contemporaneidade entre as
linhas os depositos fluviais
s e i ros (cas calho comumente existentes
basais

teria implicado processos de alteração com forte do

minãncia química, ã recolonizaçao vegetal cada nas

tomos ados e ,

tou da fase anterior.

Estes,

cas ,

finos provenientes das vertentes (Bigarella

1971).
Enfim,

cupam atualmente os
observações de Bigarellade acordo com paraas

correlativos de processos atuais sob unidade,seriam

retrabalhando detritos grosseiros

nientes de depositos mais antigos,

Uma pesquisa mais aprofundada voltada para os aspectos re

çao

e Mousinho (1965 )

ao passarem a

redondado a arrendondado e

e Ab’

e areia grossa),

no Brasil de Sudeste,

de pedras mais recentes e

no retorno aos

e Mousinho,

tamanho dos materiais que

vez mais densa

ou intermediários das vãrzeas,
A instalação da ultima fase umida

com os mais

encontrados nos pseudo-terraços na região de Dona Cata

liberados das vertentes ou prove

as d i ve r

inundavam as plinfcies aluviais, recobrindo seus materiais

leitos dos cursos na região de Dona Catarina,

textualmente maturo, ao contrario do que

correlações existentes entre os depositos de superfície e

dade e

lacionados acima na região de Dona Catarina permitiria, em compara

196'5a; AbrSaber,

mais gros

em consequência, ao coluvionamento gradual do que res

as características dos materiais grosseiros que o

sob condiçoes semi-ãridas,

De mesmo modo, Bigarella e

o cascalho torna-se rapidamente sub ar-

Paralelamente, isto implicou na menor quanti

dade de se encaixar, ao mesmo tempo que, através de cheias period£

outras areas,

com outras areas jã estudadas, melhor elucidar as possíveis

desmantelados por processos a

se observa naqueles leitos.

tuais de vertentes. Isto porque, em transporte relativamente curto

vertentes, a formaçao nas vertentes de escoamento em filetes anas-

atingiam os leitos dos cursos

um escoamento mais perene, tiveram possibili-

nos trechos
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de dínamica climatica de um passado mais
ce n te •

necidos pelos autores citados anteriormente ,
t uadas

tantes

massa,

teriais coluviais e de dos

de

dej e çao ,

Com relação

novas

dessas.

Dona Catarina,

fases de umidade,diferentes estruturas. As

con trãr i o das

A este respeito, Cholley (1950) afirmara que: existe

sistema de erosão relacionado ã condiçoes climáticas de

morfologia de uma região os

sistemas de erosão quantos tenham sido
passagem de1 conhe ceu’ , um

relações entre sis

cadatemas

(Sistema morfogenetico, segundo Tricart

1965) .leux,

como

e C a i 1-

o problema das

” « « s e

e seus depositos.

mesmo um

peitar as

de erosão e

sistema de erosão.

q ue ela

taria também verificar se seus desenvolvimentos estariam ligados ã

Martonne (1943/44), ao referir-se aos relevos semi-apal£

vãrzeas, sao posteriores ã deposição

de reentalhe por escoamento concentrado ou de movimentos de

formando aplainamentos amplos ou embutidos, sem res

e nas observações efe

cheanos da borda cristalina da Bacia do Paranã, definindo-os

na area em estudo, e possível inferir que, as formas resul-

as cicatrizes de deslizamentos

os climas

terferencias antropicas, mudanças de nível de base, ou ã interação

que afetam, envolvem ou recobrem com seus depositos os ma

e mesmo os traços que marcam a

relacionar, de modo geral, as voçorocas, as ravinas, os cones

Entretanto, e necessário ainda assinalar, que as condi

a estas formas mais recentes do modelado,res

que também

ou menos re

fases resistãsicas, correlativas de alterações c1 imãticas , in

traços de tantos

fases semi-ãridas, ressaltaram aquelas diferenças.

ções sucessivas de semi-aridez imprimiram seus traços na região de

Mesmo assim, com base nos elementos de interpretação for

estruturas, coloca-se de modo diverso para
a outro”, assinalando ainda, que

terminadas, dever-se-ia encontrar na

deixaram seus traços de modo bastante marcante, ao

mesmos, datando—se ate como atuais. Entre essas formas, e possível
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"relevos de adaptação

processou por reentalhes sucessivos sob climas umi -
dos, a

diferentes
es t rut uras#

n

sistema morfogeneticodemonstraria que sob um

de plainação generalizada, aquelas difs emi-ari do, com processos e-

sob fases de umidade,Por outro lado, s egunos processos

mais tarde AbfSaber (1955), acor-

final da ideia de Cholley,
quais

Frente
passou a

decorrente

processado ao longo deentalhes devem ter s e

resistência do substrato.

quadro geral de organizaçao da drena-

atualmente observável. Istogem,
cimeiros mais amplos,sao encontrados aoaque ,

pos teriormente ã organizaçao da rede de drenagem. Zekke 1Para

da drenagem seriam doscaracterísticas umas
no de t a

lhe.
nos

evolução doV,

aspectos referidos

aspectos mais

capítulos

a qual esta inserida dentro daquela

a hipótese de Chol -

o nivelamento das dife

a presença dos níveis escalonados que denunciam,em

ainda em

e nos

torna-se mais evidente a medida

longo dos vales os

ã estrutura”, teria admitido que seu desen

não foram indiferentes ãs va

na região de Dona Catarina,

IV e

disso,estaria estabelecido o

volvimento se

to em que

riaçoes litologicas locais e

Um primeiro aspecto que confirmaria

uma superfície de erosão elaborada sob semi-ari

Com base nesses elementos

faixa definida por Martonne. Do mesmo modo,

ser degredada,sob os efeitos de escoamento concentrado

dos níveis

a isso, e possível inferir que,

arcaicos da paisagem, muitas vezes inclusive

estariam condicionados os tipos de transiçao do relevo.

verifica-se em primeiro lugar, que a

de um clima umido, os

do Martonne (1943/44) e

rentes estruturas,

as diversas fases de mudanças climãticas que se verificaram

a seus traços estruturais, aos

do com o

testemunhos de variações climãticas, ocorridas

sob essas condições,

renças seriam irrelevantes.

a superfície cimeira na area de Dona Catarina

dez, que em dado momento, teria nivelado em rampas as

ley, seria
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em sua

interferiu
orientação geral dos setores interfluviais.

As flutuações climãticas quaternárias nao foram suficientes para
cada nova retomada

características dos diversos
patamares situados abaixo trechos relativamente mais

Como foi visto,

lhe,

Daquilo que se verificou,
pela diferença de velocida

de resistênciademonstrando diferenças locais relativas, dasgem,
processos intempericos tropicais umidos» Essas diferen-ro ch as aos

coropos i ção dascondicionadas pela estrutura,

diferentes rochas
refletir-se-iam,profunda

características do substrato foram ain

da importantes para os processos de alteraçao, permitindo
a

textura dos
textura dos coluvios, importante pa-

de agua, caracteris-ra
intensidade de alteraçao do substrato,ticas estruturais

profundidade infiltração das aguas pluviais a-que

substrato sob climas umidos evidencia-se

clividade das vertentes, ou menorna maior

a maior

ou menor possibilidade de entalhes profundos promovidos pela drena

cada litologia associada a

textura e

ou me nos

e de
a maior ou menor permeabilidade

o comportamento diferencial do

e influenciando

A interação entre a

velocidade e

e de

e retenção

interferem por sua vez

os eixos de drenagem

ou menor penetração em profundidade dos mesmos,

coluvios que recobrem as vertentes.

também frente aos processos de reenta

lineamentos tectonicos, assumiu as

também, no comprimento

de reentalhe

tro da ãrea.

maior par te aos

e densa,

j ã esta

lineamentos do substrato, por sua vez

e declividades das vertentes.

sob climas umidos, processou—se sobre

recentes na formaçao global das vertentes.

relevo na região de Dona Catarina deve ter obedecido ã evolução do

que, influenciando a instalaçao de drenagem mais

pectos proprios, que lhes confere atualmente feições típicas den

entalhe da rede de drenagem. Esta, por estar condicionada

destruir esses aspectos, jã que,

Paralelamente, as

dos topos ,

ças seriam

bêlecidos. Esse fato reflete-se nas

de de rebaixamento das superfícies. Esse fato relaciona-se ã maior

nas feições de forma e
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a formaçãocada setor,

modelado de detalhe

coamento

setores litologicos diferentes, foi possível observaramas comuns

ter-se-iamestrutura diversas,

fornecendo respostas próprias,comportado de modo específico, ou

sob a açao dos mesmos agentes imperan -de intensidade diferentes,
Os lineamentos tectoni -t es no

também direcionar aqueconstituíram elementos importantes paracos

las

clima tropical umido mais recente.

a movimentos de

de um
ora dominantemente ao es

tingem a

açoes morfogeneticas•

Enfim, metassedimentos, granitos e sedimentos, apresen

massa. Nos casos de f o r-

superfície. Condicionam, em

das ãs características do embasamento.

superficial, ora

ainda, que essas exibiam feições ou amplitudes diversas, relaciona

tando origem, composição, textura e

nas vertentes, ligado
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