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A. OBJETIVOS _ 

Ao iniciarmos o relato de nossa pesquisa parece-nos con
veniente um apanhado sobre sua origem. :Entre 196'! e 1970, reali
zando estudos voltados para os problemas da colonização agr!col~ 
holandesa no Estado de são Paulo (1), tivemos a atenção chamada 
para certos problemas da organização paisagística do leste pau
lista. Percebia-se, com relativa frequência, certos tipos de re
laçõe_s entre os quadros naturais, a ·estrutura superficial da pai_ · 
sagem, o povoamento e as atividades agrárias, as .quais, em al -

guns locais desencadeavam processos de erosão agressivos., decor
rentes da ruptura do equilíbrio geoecolÓgico da região, particu
larmente nas áreas de povoamento não holand3s. Contudo,mesmo no_s _ 
espaços v·alorizados pela presença daqueles colonos, donos de a -
vançado equipamento t~cnico-cultural e dispondo de consider~veis 
recursos financeiros que permitiram a definição de um relaciona
mento com os quadros naturais diversos das demais populações, é 
nítida a vincula~o existente entre cabeceiras em "dales" e cer
tos tipos de uso do solo; a reorganização dos espaços agrários 

' , , A 

nas areas onde afloram diabásios e nos trechos em que a pedoge -
nese permitiu o aparecimento de solos ooluviais férteis, tamPona.n 
do as rochas sedimentares do Grupo Tubarão, as quais, em sua g~ 
de maioria, dão origem a solos ácidos e de baixa fertilidade.E~ 

ses solos coluviais por exemplo, são relativamente frágeis e fa
~ilmente removíveis pela erosão, daí a necessidade do emprego de 
técnicas conservacionaistas para o sucesso de uma agricultura e
voluída. 

Por outro lado, a localização da colônia estudada_ naque
la oportunidade - HOLAMBRA I, entre Campinas e Mogi-Mirim - rel~ 

ti vamente próxima dos terrenos pré-devonianos do lest_e paulista, 
p~rmitiu-nos constatar que a complexidade na organização paisag~ 
t!ca aumentava sensivelmente no contacto entre os sedimentos da 
Bacia do Paraná e o embasa.mente cristalino, onde. em distâncias § 

x.Íguas definem-se quadros naturais e culturais muito diferencia
dos, realizando uma quase s:!nte.se geográrica dos fatos que inte
ressam aos dois grandes domínios morro-estruturais. Mesmo negan
do-se qualquer interpretação determinista é irrefutável que a : 
disposição das estruturas geológicas e sua história fisiográfica 
são fundamentais na explicação da gênese destes arranjos geoeco:IQ' 
gicos e, embora nem sempre aproveitando as melhores oportunidades 
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o povoamento reflete esta ossatura paisagística. Face. a esta si
tuação chegamos à convicção que am conhecimento desta estrutura, 
dentro de uma perspectiva abrangente, levantando todas as variá
veis eB jogo, adquiria impoiwtância fundamental, tanto para uma 
posição voltada para o planejamento, como para uma abordagem <Pau 
titativa, onde se possa conhecer o peso a ser atriblido a cadall 
ma das forças que comandam a evolução da paisagem. 

Foi com isto em mente que procuramos delimitar um espaço 
onde se registrasse o maior número possível de arranjos, resul -
tantas da combinação das estruturas, sua eyolução e povoamento,o 
que foi feito após um levantamento preliminar da zona de contac
to entre .a Depressão Periférica Paulista e o Planalto Atlântico • . 
Surgiu assim o tema e a área explorada nesta pesquisa, a qual rEl:l 
no característica Ímpar no território paulJ~ta, o que se pode d§ 
preender facilmente através da análise de sua posição em relação 
à compartimentação geomorfolÓgica do Estado (Fig.l). 

Pode-se constatar que os contrafortes ocidentais da Manti . . 

queira, em nosso Estado, correspondem a um enorme arco, onde a 
morfogênese pode definir aquele arranjo particular de formas a 
que se refere Tricart (2). Temos a! _o imenso rebordo de um maci
ço antigo (para cuja gênese e posicionamento podemos lembrar as 
palavras textuais de Ab'Saber (3) ••• "Já no centro-sul de Minas 
Gerais, Nordeste de são Paulo e Estado do Rio de Janeiro,onde e
xiste uma rede de drenagem radial irregular das mais notávehen
contradas nos velhos planaltos do Brasil - pode-se vislumbrar a 
presença de uma abÓboda muito antiga, muito soerguida ·e muito CXJU 

plexa, à qual modernamente (fins do terciário) foi atingida ple
namente pelos efeitos da tectônica quebrável, tendo sido desfei
ta através de uma topografia acidentada de montanhas em bloco . e 
fossas tectônicas (núcleo sul-oriental do escudo Brasileiro). · · 
Trata-se aliás, da única área de. compartimentação topográficaPIU 
dominantemente tectônica de todo o Planalto Brasileiro"), origi
nado pelo contacto entre os terrenos pré-devonianos do núcleo 
sul-oriental do Escudo Brasileiro e as rochas sedimentares, que 
a partir do Paleozóico depositaram-se sobre este embasamento,de
finindo a Bacia Sedimentar do Paraná. 

Da.do o papel fUndamental que a Geomorfologia desfruta na 
compreensão deste tipo de região, é justo que possua lugar de d<i, 
taque na forma de abordagem proposta neste trabalho, embora ela 
não deva ser en~rada como um fim em sí mesma, po~m, como um 
meio de integração dos fatos que interessam à organização paisa
gística regional. Por outro lado, não é demais lembrar que os e~ 
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tudos dos contactos entre os maciços antigos e os sedim.entos qu~ 
os recobrem, possuem um lugar especial neste· setor das geociên -
cias, uma vez que a convergência de estruturas diferenciadas e 
seu arranjo espacial, vão permitir o aparecimento de uma dispos1 
ção singular de formas de rele,vo, ·sendo mesmo uma área chave pa
ra a solução de problemas que áfetam os dois grandes domínios 
geológicos, da! o número expressivo de trabalhos voltados para 
esta temática. 

, A rtA Contudo, se há concordancia entre todos sobre a impo ru1-

cia destas regiões, nem sempre há coincidência no significado da 
expressão "maciço antigo" por eles utilizada. Mais de um autor Y. 
sa o vocábulo para fatos de natureza e escala diferente, refer:tn 
do-se ora a um escudo todo, ora ao setor de um escudo e mesmo a 
aonjuntos de formas de -relevo maciça, sem grande preocupação em 
reconhecer a estrutura dessas formas •. Este fato aparece claramen 
te em um levantamento suscinto dos conceitos emitidos por diver
sos autores a respeito de maciço antigo e escudo .• 

Beaujeau Garnie_r (4) não faz distinção nítida entre os 
dois aspectos, que lhe parec·em mais uma questão de escala,ao con 
siderar que o maciço antigo pode ser pequeno, como o Harz,ou CClli., 

tituir o fundamento de todo .um continente, como o Mçlciço Brasi -
leiro. 

Tricart (2) preocupa-se mais em conceituar o próprio re -
bordo do maciço antigo, sem definir os dois termos em análise,em 
bora levante fatos fundamentais para o problema, ao considerar 
que o rebordo do maciço antigo, é uma região onde os terrenos de 

I • 

uma antiga cadeia dobrada entram em contacto com uma cobertura 
sedimentar discordante. 

Ab'Saber (3), embora utilize a expressão maciço antigo o
ra para escudo, ora para núcleo de escudo, uma vez que se refere , ~ ' -

ao nucleo nordestin:Lano de Escudo Brasileiro como maciço antigo, 
r~ssalientado pela tectônica de arqueamento e erosão, chamando 1 
gualmente de maciço antigo o Escudo Uruguaio-Sulriograndense,pa
rece ter em mente uma diferenciação de escala entre os dois con
ceitos propostos. 

Stamp (5 e 6), após citar uma -grande variedade de fontes, 
considera escudo um grande bloco rochoso, cujo melhor exemplo é 
o Canadense, observando que maciço tem sido um vocábulo amplamen 

' te utilizado ~ as vezes de maneira dÚbia, porém suportaJ.1do como 
idéia central o exemplo dado pelo Maciço Central Francês. 

· Baulig (7), , parece encarar o maciço antigo como um setor 
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ou parte do embasamento, de maior re~istencia e saliente em re-
lação aos sedimentos adjacentes. 

Moore(8), registra concisamente que maciço antigo em in • 
glês é termo de origem francesa, correspondendo à áreas salien -
tes topograficamente e com características relativamente unifor~ 
mes, citando como melhor exemplo conhecido o Maciço Central Frsn 
cês, igualmente. 

Guerra (9) reserva a expressão maciço para "grandes mas -
sas de rochas eruptivas ou metamórficas, que abranjam ·áreas -re -, 
lativamente extensas", considerando ~scudo "os primeiros nucleas 
de.rochas emersas que afloram desde o início da formação da cro~ 
ta. Zonas atualmente estáveis quanto à tectônica". 

Leinz e Leonardos (10), encaram como elemento de diferen-
A , 

ciação entre o termo maciço e escudo, a tectonica, que a.traves 
de falhamentos e flexões seguidas por soerguimento, individuali
zariam o maciço. 

Após a análise destas fontes, podemos constatar que, · embo 
ra com exceções, a maior parte dos autores citados parece distil~ 
guir o maciço antigo do escudo através de escala e, secundaria -

, A "' ' 

~ente, a.traves da tectonica que teria sido o elemento de indivi-
dualização do mact1ço no conjunto dos terrenos. do _ es~ud9, o que 
enriquece, airida mais, os dados estruturais em jogo no seu rebo,I 
elo,E é em função disto que a borda do maciço antig·o é zona de de~ 

. A 

taque sobretudo dos fatores estruturais no comando da morfogene-
se, enquanto os fatores bio-climáticos atuam na retaguarda dest~ 

,estruturas, uma vez que o predominante como diz Beaujeau-Garnier 
(4) é o "esqueleto". Contudo, retrabalhando este "esqueleto", as 
forças .bioblimáticas no ' comando de sua evolução deixaram nelepi:Q 
fw1das marcas, dispostas ele. maneira escalonadas, desde as "ter ,.; 
ras baixas" que o bordejam atá os · topos altaneiros do maciço a.n 
tigo, os quais dominam os terrenos sedimentares e justificam a 
~oção de montanha, frequentemente associada a essas regiões. 
' ~ fácil, portanto, compreender que nestas áreas tal vez se , 

1 . ' . A 

encontre a chave para a elucidação des fatos relativos a morf·o~ '-

nese das duas províncias geolÓgicas, _permitindo u•a melhor com -
preensão da sucessão dos eventos qu~, a partir do final da sedi
mentação e reiuÍcio das fases erosi va7 atuaram na elaboraçã~ ela 
paisagem atual. E ainda que a erosão tivesse destruído, através 
de ação já prolongada, a maior parte das placas de sedimentos cpe 
recobriam as terras do maciço ·antigo, cuja análise e datação pe~ 
mitiriam a reconstituição dos processos que atuaram na morfogênâ-
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se regional, restariam-nos as formações superficiais e suas relâ 
Ç~es com a .ossatura estrutural da paisagem, que poderão nos for
necer elementos para a compreensão, pelo menos, da evolução re -... 
cante do relevo, a qual nos parece de maior importa.nela. 

t com esta pérspectiva ~l,l.e ertcaramos o estudo da borda dé 
um maciço ànt.igo, pois désta maneira ele r2rnecerá elementos rião . 
só para a elucidaqão de sua prépria morfogenese, Ílas que ta.mbéi 
poderão ser utilizados como pontos de apoio na compreensão da sg 
cessão dos eventos que agiram no medelado das demais áreas per • 
tencentes a estas duas grandes provú1cias, embora 7~:t:l'tantes das-

•· 
te contacto. 

B. LOCALIZAÇ1{0 DA .ÃREA E SUA Il-TDIVIDUALIZAClO. 

Quanto a área estudada (fig.l), uma análise dos mapas ge~ 
_lógico e topográfico do Estado de são Paulo (11 e 12), evideu -
eia o caráter particular da zona escolhida pa~ ~ste trabalho~ 

' Geologicamente, a área proposta neste à~udo caracteriza-
~ · . . . 

se pela extrema diversificaç·ão de suas estruturas. Se os dois e-
lementos fw1damentais da geologia local, sedimentos paleozóicos . 

. pêrtence~t.es à Bacia do Paraná e os terrenos constituintes do n.Y. 
cleo sul-oriental do Escudo Brasileiro, chamados por Almeida (13 

A 

e 14) de Maciço Atlantico, apresentam uma enorme faixa de conta~ 
to, mesmo se considerado apenas a porção que interessa ,a&.- .aldes-

. te do Brasil em geral ou a São Paulo, em particular, º'·~\o~ Q.~;e · 

nos propusemos investigar individualiza-se em função da 1ntr1isã<j. 
alcalina de Poços de Caldas, que trouxe um novo elemento, n?· ar~ 
jo rogional das estruturas -neste · rabordo·do nnciçoantig~Aerta 'Jit 

. . -
trusão delllncaacrascentar os sills, diques e lacolitos de diabásio .. 

I• 

que ocorremmm grande frequência entre os terrenos sedimentara~, 
no setor centro-norte deste contact9 ~-:.,era São Paulo. t, indiscut1 
velmente, uni dos trechos de maior d~vá.:rsificação estr.u tura.l 4e-
nosso Estado. · \ . ·;~ 

Topograficamente temos aí uma área m~ito diferenciada do 
~ritÓrio paulista, o que é lógico, em função dos fatos · anteri.s;r 
mente citados. Assim é que, dentro do quadrilátero por n6s deli~ 
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mitado as cotas variam de pouco menos de 650 metros até 1.450 m§. 
tros, ou pouco mais que isto, registrando-se em certos locais dE§ 
níveis abruptos, que definem verdadeiras .escarpas, profundamente 
dissecadas, como na Serra da Fartura, a NNE de São João da Boa 
Vista, _ onde chegamos a ter, com certa frequêncià, desníveis de 
350-450 metros em menos de 2 km~ 

A combinação .desses fatores estruturais e topográficos ili 
dividualiza profundamente a área estudada, fazendo com que al~m 
de um rebordo de maciço antigo, ela seja também uma área de trru1 
sição geológica, apresentando-rios não só um mosaico de formas de 
relevo, mas também de a.;pectos bioclimáticos contrastantes. 

Realmente, não se pode deixar de lemprar a ecologia dife
renciada destas áreas elevadas e sua co~exão, embora possuindo 
altitudes modestas se comparadas a outras, com certas paisagens 
de montanhas tropicais, o que torna necessário encarar. estes es
paços sob o ponto de vista tridimensional (15, 16 e 17),pois trª 

. . . , 
tam-se de regiões peculiares, onde o ritmo bio-climatico, varian 
do muito de . um ponto a outro, é claramente sentido pelas popula
ções locais. Da:! torna-se fundamental a ·valorização e a il1tegra- . 
ção do recobrimento vegetal na análise geográfica, uma vez que 

· refletindo, na maior parte das vezes, a situação -de equilíbrio jl .. 
colÓgico regional, ela pode ser tomada como vetor de união entre . 
a atmosfera e ·a litos{era na definição da geosfera, na qual esta. 
plasmada a paisagem terrestre. 

A convergência de todos estes elementos deve ser associa
da ainda, ao fato deste quadrilátero estar situado em uma posi -
ção extremamente complexa no conjunto dos domínios morfo-climá -
ticos brasileiros .Cl8) •. C-olocada na transição entre os chapadões. 
florestados, característicos do centro-oeste paulista e as áreas 
típicamente mamelonizadas, de .vertentes , policonvexas, do SUl de . 
Minas, ambas integradas no Domínio dos Mares de Morros, de cará
ter azonal, esta região apresenta ainda aspectos que a vinculam 
a ;faixa de transição para o Domínio dos Cerrados, zonal, possuil.1 
do em certos . compartimentos um fácies geoecolÓgico que a liga a 
este domínio. 

Estamos, portanto, diante de uma área cU3o mosaico Paisa
gístico e geoecolÓgigo é extremamoote compleJÇo. na estruturacãp 
do qual se associaram fatQres bio-climáticos zonais e azonais,ã
tuapdo soQi:e um argabouco estrutural de tal ordgm e traba1hanª2 
~w sua re..ta~uarda de tal roone1ra,gue encontramos ~gµi uma..,g.u.~ 
s;Íntese..Jlais,ã&Ística do Estado. g a comprovação desta hipótese 
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que nos ánimou a des&nvolver esta pesquisa. 
Como delimitação da área de estudo, queremos deixar claro · 

que nos prenderemos ao rebordo do maciço antigo e aos terrenos 
sedimentares situados imediatamente em sua pariferia. Não nos fl,I/ 

tenderemos nem pela Depressão Perif~rica, nem pelo Planalto de 
Poços de Caldas, compartimentos cujas escâlas já estão acima de 
nossas preocupações imedia.tas, embora evidentemente eles não es
tejam de todo ausentes do trabaiho, pela própria natureza do te
ma e sua problemática. 

1 A Nosso centro de interesse e a borda do Planalto Atlantico 
e suas vizinhanças imediatas em direção à Depressão Periféria,on 
de aquele mosaico a que nos referimos pode ser sentido claramen
te e onde não nos deslocamos nw1ca mais de 10 ou 15 kni. no senti 
do transversal às estruturas consideradas sem mudar, considera -
velmente, o cenário ao nosso redor. Essa área corresponde ao que 
poderíamos, talvez, chamar de setor Sanjoanense do Planalto Atlân 
tico, em face ao seu principal centro urbano. 

C. A IMPORTÃNCIA DA REGUto E A BIBLIOGRAFIA 

DISPOW!vEL 

Se a área proposta para estudo possui grande interesse em 
termos de mosaico paisagístico diferenciado, ela representa, tam 
bén, certo papel no conjunto da economia e demografia paulista, 
inclusive pela posição que desfruta e que está muito aquém de . 
suas possibilidades, dentro das ~reas de vilegiatura do Estado. 

Embora ainda não seja um setor de grande desenvolvimento 
industrial, são João da Boa Vista e as cidades por ela polariza
das tem evoluido rapidamente, acompanhando as transformações e
conômicas e sociais do Estado, através ele um intenso processo de 
urbanização e reorganização das atividades agrárias, não só em 
termos . de produção, mas principalmente quanto à tecnologia mobi
lizada. E são exata.mante esses quàdros agrários que mais .de per
to se ligam às paisagens regionais deste setor de rebordo do Pl~ 
na.lto Atlântico, embora nem sempre aproveitando as melhores pos
sibilidades que a natureza oferece, o que talvez se explique pe
la curta hist6ria do povoamento regional • pouco mais de s6culo 
e meio. 
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Apesar de se1:1tir o impacto das estruturas naturais e di,;. 
ferenciar claramente o que interessa à "serra" e às terras reba1 
xadas que a precedem, conhecer as diversidades potenciais de ca
da tipo de arranjo geoecol6gico, a estrutura agrária ainda pos -
sui muito da "superimposição" a que se referiu Lino de Mattos 
(19), apresentando hoje' 'contudo, populações rurais mais rarefei 
tas, em consequência do crescimento urbano e de novas relações 
que se definiram nas atividades rurais na década de 196o. 

Já em fins dos -anos cinquenta e ·.n!cio dos sessenta,são 
João da Boa Vista gozava de certa expressão na estruturação do 
espaço paulista (Fig.l). Assim é que Geiger (20) considerou-a cg 

mo centro de segunda categoria, superada por Poços de Caldas(cen 
tro de primeira categoria) e subordinada a Campinas (subuetrópo,;. 
le ~egional) , dentro da rede urbana comandada por são Paulo. A ri 
gor, porém, é muito difícil estabelecer as relações de biarar 
quia entre São João e Poços, uma vez que ambas e mais '.Ãguas da 
Prata, que fica a meio caminho das duas primeiras, apresentam um 
comportamento urba.no e vida de relações extremamente integradas. 

Contudo, contrastando com todo o interesse que a área ex,1 
be, tanto do ponto de vista puramente natural como humano, é ex
tremamente pobre a bibliografia disponível sobre a mesma, em to~ 
dos os ramos do conhecimento científico. 

No campo da Geologia só temos estudos detalhados e de boa 
qualidade para o Planalto de Poços de Caldas, relativamente per,! 
férico à nossa área de interesse central, embora seja peça de ftn 
damental importância em seu conjw1to. Entre estes trabalhos deve
sa salientar os de autoria de Ellert (21) e Bjõrnbefg (22). 

Foi também Poços de Caldas objeto de interesse recente p~ 
ra trabalhos geomorfolÓgicos de Christofoletti (23) dentro de u
ma perspectiva de análise morfométrica de bacias hidrográficas. 

Na realidade a região por nós proposta para estudo,com e~ 
cação das terras que interessam ao Planalto de Poços de Galdas, 
co~o já foi mencionado, dispõe apenas de r~ferências que surgem 
em obras de caráter geral sobre o Estádo ou outros conjuntos de§ 
ta escala de grandeza e que aparecem na bibliografia consultada 
Ape~as duas referências escapam a essa situação, merecendo cita
ção especial. são os trabalhos de Lino de Mattos (19) e Oliveira 
(24), ambos abrangendo áreas muito superiores à aqui delimitada, 
o que, muitas vezes, não nos fornece a informação desejada. Con
tudo, não podemos deixar de ressaltar o valor da obra de Lino de 
Mattos, a ele cabe o mérito da observação que a individualidade 
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desta região está, justamente, em sua diversidade .e que as pais~ 
gens rurais estão indiscutivelmente ligadas às condições natu 
rais, embora "superimpostas". t realmente um trabalho de alto Vã 
lor e que, nos parece, não tem sido avaliado devidamente pelos 
que militam no campo da Geografia, principalmente- pelo seu aspa~ 
to metodológico. t, a nosso ver, o trabalho que precede muitos 
outros no campo da Geografia .Agrária, especialmente no setor de 
uso do solo e que ~té hoje não foi apreciado com justiça por mui 
tos que se engajaram neste setor. 

Resumindo, podemos dizer que, embora seja uma área de de~ · 
taque dentro do Estado, a ordenação do mosaico paisagístico re -
gional, elaborado a partir da cor11 ergência de fatores estrutuais 
e bio-climáticos ainda não Dlllreceu a atenção devida, estando a y 
tilização das potencialidades reais deste complexo geoecolÓgico 
aquém de suas possibilidades reais, Por outro lado, o conhecimen 
to de sua história fisiográfica recente, parece-nos fundamental 
para um aproveitamento racional da região. 

D. MATERIAL E METODOLOGIA MOB~IZADA 

Se no referente à bibliografia especÍf ica sobre a área 
as obras disponíveis são poucas, a documentação de base que a r~ 
gião possui não se mostra mais rica. Desde os dados interessando 
a atmosfera, até os voltados para qualquer um dos outros compo -
nentes da geosfera, as fontes são escassas, embora incluindo al
gumas de boa qualidade. 

O t 1
, , 

mapeamen o geo ogico so foi realizado em pequena escala, 
ou então é periférico ao espaço core de nosso estudo. Não há le • . 
vaptamentos nem documentos que nos informem sobre o recobrimento 
vegetal pretérito da região. Quanto ao clima não há postos mete,g 
rolÓgicos, estando o de ~oços de Cc.ldas relativamente marginal,y 
ma vez que já caracteriza uma situação vigente no interior do ~ 
nalto de Poços, em um compartimento topográfico bastante indivi
dualizado. Se quanto às temperaturas ele pode ser tomado como in 

. . -
dicador do que ocorre por exemplo na Cascata e em São Roque da 
Fartura (Fig.2), no relativo às precipitações parece haver diva~ 

A . , . 

gencia consideravel, registrando um volume menor de chuvas, o que 
se explica-pela posição das outras localidades citadas, no tre-
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. , 
cho superior de uma barreira orografica. , 

Comecemos pela documentação cartográfica. O material exi~ 
tente é bastante limitado. Além das cartas em pequena · escala,re~ 

ferentes a são Paulo, Minas Gerais ou ao Sudeste em geral e que 
não nos dão mais que um esboço da regi~), dispunhamos apenas da 
carta topográfica do Estado de São Paulo, em 1:100.000 (25), a 
qual se no detalhe deixa a desejar, em seu conjunto chega a ser 
boa. Contudo, a utilização deste mapeamento também foi muito co,m 
plexa e cheia de obstáculos a vencer. De início, deparamos com 
o problema de encontrar-se a região estudada localizada parcial
mente na folha de Casa Branca e parcialmente na de Mogi-Mirim,ao 
que se somou não dispormos dos originais destas cartas, há muito 
esgotados, mas sim de c6pias heliográficas de qualidade inferior, 
com borrões e curvas de nível de difícil reconhecimento,sendo que 
a segunda folha possuia trechos praticamente ilegíveis. QUalquer 
tentativa de utilização desse material deveria ser limitada pe -

las melhores possibilidades que oferecesse a · folha de Mogi-Mirim. 
Para solucionar estes problemas, ampliamos fot~raficamen 

te os trechos. que nos interessavam · e ext-raímos daí, na ·medida do 
possível, · as curvas de níveis essenciais para o c onh.ecimento mo.r, 

# # A 

fometrico da area, com equidistancia de 50 metros e a seguir,re-
. duzimos novamente esta representação à sua escala original,obteil 

do-se desta forma o esboço topográfico da região (Fig.2). 
Nestas condições o levantamento aerofotogramétrico,reali ... 

zado em 1962 pela PROSPEC, assumiu papel de destaque, uma vezcp:; 
nos fornece dados para, praticamente, quase todos os aspectos 
fundamentais à investigação, desde a estrutura geológica e com -
partimentação do relevo, até o povoamento e seus reflexos na a.I
teração dos quadros vegetais, bem como o cortejo de ratos desen
cadeados pela ação humana. Isto justifica plenamente a utiliza -
ção .desta documentação, desde o roto-Índice, na escala de , 
1:100 ooo, até mosaicos e pares estereográficos, na escala de 
1:?5 000, que passaram a constituir fonte de informações básica 
da pesquisa ·em todos seus níveis. 

pevemos considerar, para justificar a utilização do mosai 
co, certos pontos que em nenhum momento nos escaparam da lembran 
ça. Antes de mais nada, cumpre recordar que o mosaico não con -
trolado, como é o caso, surge de u'a montagem a partir de fotos 
em projeção cônica vertical, o que leva a muitos desvios, a par
tir elo distanciamento de seu ponto central, especialmente em á -
roas montanhosas, como em grande parte é a que estamos abordando. 

- 16 -



Daí grandes distorções nas vertentes e nos alinhamentos estrutu
rais que, a partir do mosaico poderiam nos levar a conclusões e~ 
rôneas. Contudo, mesmo com essas falhas, o mosaico pode ser um 
bom instrumento de trabalho em geomorfologia como em outros set~ 
res das geociências como evidencia Tricart (26). Ele deve ser u
tilizado, porém, sem preocupação de precisão geométrica e, mesmo 
assim, as conclusões tiradas apenas deste nível tem o valor que 
o próprio mosaico possui • 

. Da! termos utilizado o mosaico para a obtenção de um qua
dro de informações que complementasse o esboço morfométricp obt1 
do das cartas topográficas, e com um intenso controle de campo 
para evitar, ao máximo possível, erros que se adicionassem às dls 
torções naturais deste elemento. Desta maneira, obtivemos o es~Q 
ço do recobrimento vegetal, do povoamento, das áreas de concen -
tração de processos agressivos .de erosão e consequentes desequi
líbrios da estrutura superficial da paisagem, da drenagem, das 
estruturas e das formas de relevo. 

Trabalhamos sobre os mosaicos: 5F9, 5Fl0.5Fll,5Fl3,5Fl4, 
5Fl5,5Il,5I2,5I3, que recobrell! a área proposta para este traba -
lho. Contudo, a diferença de dez anos entre a tomada do levanta
mento e a execução desta pesqu1sa, fez com que alguns fatos já 
se encontrassem superados, tendo dificultado o reconhecimento de 
certos elementos no campo e limitado sensivelmente o que poderÍ.â 
mos extrair do documento, em termos de uso do solo. 

Terminada a análise desses mosaicos pudemos traçar um es-
b 1 d 

, , 
oço gera a ar~a, levantar problemas e hipoteses o selecionar 

amostragem' para estudo em nível maior de detalhe, momento no qual 
a interpretação de aerofotos conjugou-se com intenso trabalho de 
campo. 

Devemos observar, porém, que na montagem final dos pares 
fotográficos não utilizamos, como seria ideal, ne11huma técnica 
:específica para controle de desvios, atendo-nos apenas a cer -
'tos cuidados na montagem final dos esboços, utilizando, princi- . 
palmante, a cartà topográfica como auxílio. ~ provável, por is
to, que haja ~lgumas distorções, embora tenhanns recorrido à r~ 
dução de todos os esquemas obtidos, com o objetivo de minimizar 
este aspecto. 

A escolha das áreas para amostragem seguiu um critério 
fundamentado no reconhecimento de setores expressivos, onde o a~ 
ranjo paisagístico permitisse uma análise de seus elementos, de 
tal forma, que pudéssemos entender sua estruturação e distinguir 
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a sequência de pelo menos alguns processos que explicassem o ax 
ranjo e disposição atuais das formas ele relevo nesta borda de 
maciço antigo. 

A definição ela amostragem só se concretizou após um pro
longado trabalho de campo, realizado em três etapas. Na prime.1 
ra delas, desenvolvida em julho de 1971, fizemos 8 e~cursões 
ao longo dos principais eixos de circvlação da área, cobrindo 
uma extensão bastante superior a do espaço delimitado para es
ta pesquisa, transversàlmente às principais estruturas estuda
das, indo das proximidades de Pirassununga até arredores de ' 
Santa Rita de Caldas. Com os dados resultantes deste levanta, -
monto e o esboço que já dispunhamos, localizamos dez amostras, 
baseados; principalmente, em litologia e morfometria. Esses lQ 
cais foram então submetidos à uma análise de gabinete, com pa
res aerofotograficos e a um novo trabalho de campo, realizado 
através de 10 excursões feitas em janeiro de 1972.Hcsta segun
da etapa, surgiu finalmente, a escolha definitiva de 6 locais 
para estudo mais detalhado (Fig.l), que podem ser agrupados em , . 

3 tipos de areas: um setor englobando serranias e planaltos in 
tensamente dissecados, afetados pela tectônica e com estrutura 
ção muito complexa (setor São Roque da Fartura .. .Ãguas da Prata) , 
outro exibindo um contacto litológico entre o maciço antigo e 
a estrutura sedimentar bastante diversificado e afetado por :ln. 
trusões de diabásio (setor São João da Boa Vista-Ribeirão dos 
Porcos) e, finalmenté, uma área de contacto · mais simples,com o 
pacote sedimentar assentando diretamente sobrá o embasamento, 
sem, aparentemente, maiores complicações (setor Vargem Grande 
do Sul). A terceira etapa no trabalho de campo prendeu-se a um 
levantamento, o mais detalhado possível destas áreas de amos -
tragam, realizado em julho de 1972,através ·de · 12 jornadas. No· 
total foram executadas, portanto, 30 excursões, em 30 dias de 
trabalho intensivo, além de inúmeros outros contactos e revi
sões de percursos já realizados. 

Nossa abordagem será feita, portanto, face a extensão 
da área estudada, ~m 2 níveis: o P!imeiro (geral) , para reco -
nhecimento das macro-estruturas e o segundo (setorial), em al
guns trechos que nos permitam levantar parte da problemática 
regional e nos indiquem aspectos que deverão ser abordados em 
uma etapa posterior, que se seguirá a este trabalho, em uma e_i! 
cala de a.nálise mais detalhada. 

Se já nos referimos a duas escalas de observação e .se ne~ 
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tas duas escalas nos vol tam-::>s para a confecção de esboços cart6~ 
gráficos da área, é justo que lembremos alguns fatos diretamen -
te ligados a este aspecto, ou seja, o problema do mapeamento g~ 
m::>rfól -1gico. 

Em primeiro lugar, devemos deixar claro que não foi nos
sa intensão realizar um mapeamento geomorfol6gico de detalhe, 'ou 
pelo men::>s o que a grande maioria entende como tal. Pensávamos 
muito mais em um mapeamento ligado ao global da .paisagem, o que 
também ~ de. difícil realização, pois implica em um levantamento 
mais detalhado em outros setores de investigação, que não foratµ 
abrangidos por este trabalho. Além do mais, não dispúnhamos de b.f! 

ses cartográficas para realização desta tarefa. 
Nossa intensão era simplesmente realizar alguns esboços 

que permitissem a visualização e localização dos problemas que 
afetam a ~rea estudada e dar .uma idéia de sua paisagem, que re-

. - . 

suita da combinação e interação de diversos sistemas abertos e 
1nt•r~1~ntoi.Parece-nos, aliás, que a perspectiva do reconheci -

. > 

manto de sistemas integrados de paisagem e seu mapeamento, deve-
rá ter um papel especial ·na compreensão da fisiologia da paisa -
gem, que é fundamental para a geomorfogênese (27, 28, 29,30).Foi 
com este prop5sito e depois de termos reunido algum material a 
este respeito (31 e 4L.i.),' que passamos a realizar nossos esboços, 

adaptando os símbolos utilizados e as formas de representação à 
nossa realidade, da maneira que julgamos ma.is conveniente. Embo -
ra, provavelmente com muitas falhas, apresentamos estes eesulta -

· dos com o espírito aberto e prontos para uma reavaliação de seu 
·significad::>. 

Finálmente, vejamos o ~terial climatológico disponível,o 
qual embora não tenha se revelado de primeira qualidade, acabou 

· se definindo muito Útil. Apesar de não haver postos meteoro16gi
cos na ~rea, pudemos dispor de alguns dados através do DAEE. São 
informa_ções referentes bas-icamente à pluviosidade, incluindo ln':" 

dicações de outros fenemenos, entre os quais apresenta certo in
teresse o ~a ocorrência de geadas.Essas observações dizem respe_1 · 
to a compartimentos topográficos diferentes e dispostos de tal 

<' 

maneira que nos permitiram estudar as precipitações ao longo de 
um eixo perpendicular ao contacto da "old-land" com 'os terre.n::>s 
sedimentares da Bacia do ,Paraná. Os dados são referentes a Agua! -
( 653 m. de altitude), São J ·:i!::> da Boa Vista (730 m.) e a duas l:>. 
calidades ·110 município _de -~guas da Prata, uma no. centro urbano ,
a 818 m. e c':.ltra na Estação da Cascata a 1 209 m • 
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Essas -observações abrangiam épocas diferentes, embora s~ 
ficientemente longas para que pudéssemos escolher .o período de 
1945 a 1970 para análise. Esta foi precedida de uma ~r!tica a 
mais cuidadosa possível, comparando sempre no nível diário um 
local com outro. Percebemos, então, que os dados mais proble~ 
ticos eram os da Cascata, com uma incidênc'ia de erros muito 
grande, embora isto ocorresse também em Aguas da Prata, porém 
de maneira menos expressiva. A Cascata btBteu todos os recordes 
de falhas nas observações e, embora tenhamos eliminado os núm~ 
ro_s que nos pareceram por demais suspeitos, julgamos que mesmo 
os demais devem ser utilizados com certa cautela. 

A análise destes dados foi feita objetivando, antes de -
mais nada, a compreensão dos processos morfogenéticos atuais, 
daí termos tentado a aplicação de um índice de concentração da 
pluviosidade, de acordo com os esforços empreendidos pelo Lab.Q. 
ratório de Climatologia do Instituto de Geografia da USP,o qual 
nos pareceu revestido de certo interesse. O ideal seria a con.,s 
trução deste :Índicà para todos os 25 anos de observações dispg 
níveis, contudo adotamos como critério a elaboração dos mesmos 
para o ano mais chuvoso e o mais seco de cada uma das localid~ 
_des consideradas, sendo que os resultados obtidos revelar~sa 
bastante interessantes. 

A adoção deste critério surgiu, principalmente, pela im~ · 

possib~lidade de obtermos dados que nos permitissem elaborar 
.Índices de intensidade e frequência das precipitações (45),de 
grande interesse geomorfolÓgico, uma vez que dispúnhamos ape ... 

' ' 

nas dos totais de chuvas registrados diariamente em pluviôme ... 
tros, não existindo pluviÓgrafos na região. 
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SEGUNDA PARTE 

A MACRO-ESTRUTURA PAISAG!STICA E SUA ORGANIZAÇlO 
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A. O REBORDO OCIDENTAL DA MANTIQYED\A E SUA CARAC!,ERIZAÇlO 

Inicialmente faremos uma análise da situação global da re- . 
gião em foco e sua articulação com os.compartimentos geomorfol6-
gicos do leste paulista e sul mineiro• Na fig.l, procuramos defJ. 
nir a área em estudo e sua localização nos quadros morfol6gicos 
do EStado, segundo Ab'Sa.ber (1) e Almeida (2), bem como, em um . 
plano mais amplo, nos do sudeste brasileiro, utilizando para tal 
o mapa geomorfolÓgico do Brasil de autoria de Ab'Saber (3). 

, Partindo-se do referido mapa geomorfolÓgico do Brasil, ve
rifica-se que as fachadas ocidentais e sudeste do que seu autor 

I . 

definiu como trechos de escudos expostos, no sul de Minas Géráis, , 
apresentam aspectos diversos. Localiza-se neste espaço um nu -
cleo de escudo muito complexo, soerguido pela epeirogênese posi-

... , , i tiva e afetado por uma tectonica quebrante ativa pos-cretac ca, 
em cujos rebordos encontramos os melhores exemplos, em nosso :raís, 
de montanhas em blocos. Contudo, enquanto sua fachada sudeste a
presenta um trecho fortemente rebaixado, entre dois blocos sali-
_entes (Vale. do Paraíba), limitados por escarpas ret!líneas·, nas 
quais Freitas (4 e 5) viu um argumento para· a existencia de fa -
lhamentos normais, por ruptura, de um escudo através da epeiro -
gênese, a fachada ocidental, vai perdendo altitudes através de 
cristas rejuvenescidas e montanhas complexas, até dar lugar a c_g 
linas da Depressão Periférica Paulista. Há, portanto, uma níti
da diferença entre os dois setores considerados, o que, ali~s,já 
chamou a atenção de diversos autores. 

Passando, à seguir, os olhos pelas mesmas áreas, no esqu~ 

ma morfológico do Estado de ·São Paulo, constatamos estes fatos 
ainda mais claramente e podemos, inclusive, reconhecer as diver
sidades existentes entre os dois blocos soerguidos a que nos re
ferimos, anteriormente, em seu setor sudeste. Porém, reforça- se 
igualmente, o contraste dos dois trechos 'de divisas do Estado de 
São Paulo com Minas Gerais. &1quanto a porção sudeste do Estado 
mineiro limita-se com são Paulo através de altos planaltos cris
_talinos, perfeitamente delineados, o setor sudoeste apresenta a 
divisa interestadual cruzando regiões em sua grande maioria ser
ranas, com exceção de um ponto: o Planalto de Poços de Caldas. 

Por outro lado, observando-se os lineamentos existentes no 
Planalto Atlântico em São Paulo, percebemos, com certa facilida
de, que predomina largamente uma orientação NE-SW, provavelmente 
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herdada dos diastrofismos pré-cambrianos e re·ssalientada pela e- · 
rosão diferencial, direção característica do Escudo Brasileiro, 
segundo Ruellan (6), .cortadas quase que ortogonalmente por inú
meros rios que fluem em direção oposta, como é o caso do Tietê; 
por exemplo. Porém, à medida que vamos nos dirigiz:ido através dos 
terrenos cristalinos para o norte do Estado, acompanhando as l~ 
das com Minas Gerais, esta orientação vai se alterando, estando 
no alto vale do Mogi-Guaçu, já quase em sentido E-W. Daí para dJ. 
ante vai se definir, cada vez mais, uma orientação geral NW-SE, 
praticamente ortogonal à primeira direção citada e que se refle
te na orientação do vale do JaguariMirim - no setor que ele per
corre os terrenos cristalinos - e nos afluentes da margem esqueI 
da do . rio Pardo, especialmente o rio da Fartura, fatos estes já 
observados por Almeida (2). Há, portanto, no setor considerado , , 
concordância entre a direção da drenagem e das cristas,o que não 
acontecia mais ao sul. 

O esquema morfológico de Ab'Saber (1) igualmente, não dei
xa de acenar para a presença de superfícies de aplainamento que 
interessam à área e que chamam a atenção para a existência de u
ma já longa hist6ria morfogenética. 

Constata-se, portanto, através desta rápida análise que a 
área proposta neste trabalho ocupa_ urua posição bastante individug 
lizada no rebordo ocidental deste núcleo. de escudo,, localizado no 
sul de Minas Gerais e parte de São Paulo. A proximidade do PlanaJ.. 
to de Poços de Caldas e a orientação geral do relevo, em sentido 
oposto ao que ocorre na maior parte do Planalto Atlântico Paulis
ta, devem ser, desta forma, somadas às característicàs já levan~ 
das anteriormente e que dão a e·ste rebordo interesse particular, 
especialmente no quadro geomorfolÓgico paulista. 

Continuando .esta caracterização geral e. focalizando a po".' 
sição do setor estudado no rebordo ocidental da Mantiqueira, em 
seu contacto com os terrenos sedimentares da Depressão Periféri- . 
ca que a precedem, podemos- avaliar melhor a situação da macro-cem 
partimentaçio da área e sua amarração com os fatos de ordem geral 
que responderam pela sua gênese. Isto pode ser conseguido atrav~s 
do estudo da disposição da drenagem, que reflete bastan~e bem os 
problemas estruturais da região. Utilizaremos para tal o material 
cartográfico arrolado na bibliografia (7 a 14). 

O primeiro fato a chamar nossa atenção é a existência de 3 
grandes agrupamentos de redes de drenagem: um de caráter apelê.J:, 
outro com cursos de feic5es centrífugas, envolvendo o precedente, 
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com rios de disposiç~o sub-paralela e que divergem a partir da 
~egião de drenagem anelar, interessando ambos ao rebordo das te~ 
r's cristalinas e outro definido total ou parcialmente sobre os 
terrenos sedimentares, onde a orientacão estrutural é mepos Qê -
racterizada e à primeira vista, de difícil definição. 

A existência de um padrão de drenagem relacionado com es
truturas dÔmicas é bastante nítida, embora já em um avançado es
tágio de elaboração, que a seguir o esquema. traçado por Lobeck 
(15), corresponderia a uma fase de maturidade Pa:ra velhice (old 
fashioned). Realmente a análise da bacia do rio das .Antas,o qual 
escoa a maior parte das águas fluviais do Planalto de Poços de 

, A i , Caldas mostra o carater domico das estruturas drenadas. Ass m e 
. , A . 

que o ribeirão das Vargens de caldas e o correge das Tres Barras 
apresentam caráter subsequente (coletando inúmeros afluentes de 
caráter ressequentes e obsequentes) em relação ao rio das .Antas, 
parcialmente consequente, que, cascanteante, provavelmente por 
fenômenos de captura, chega ao rio Lambarí, afluente do Pardo,c:J& 
pois de drenar a maior parte das terras do planalto, deprimidas 
em relação às cristas que o envolvem e delimitam. Os córregos do 
.Pouso Alegre, do Sobrado, do Campinho e dos Metáis vão apresen -
tar, igualmente controlo estrutural característico de feições a& 

· micas, porém, estando já ligados a outras bacias de ' drenagem que 
' , interessam apenas parcialmente as terras deste planalto, ate ce~ 

to ponto dificultam o reconhecimento destas feições, as quais , 
contudo são percebidas se observadas com ma.is atenção. 

Periférica a esta drenagem anelar e centrífuga em relação 
a ela temos o segundo grupo de rios da região, afluentes do alto 
curso do Pardo ou do Jaguarí-Mirim, este tributário do Mogi-Gua- · 
çu. t interessante, aliás observar que o Pardo e o Jaguar!, env<l 
vem, grosso modo, os terrenos do Planalto de Poços, o que é niti 
do sobretudo no caso do segundo rio nlWivionado, o qual, nascendo 
a leste de Andradas, percorre toda a periferia do Planalto de P~ 

' , 
ços de Caldas, ate o sul de Vargem Grande, desenvolvendo um ar -
co, particularmente nítido entre .Andradas e São João' da Boa Vis
ta, embora apresentando alguns trechos retilíneos e que sugerem 
forte controle tectônico. Devemos registrar, aliás, que segundo 
observações de Ellert (16), ocorreria entre o leste .de São João 
até So.nta Rita de Caldas, um grande vale, similar a um graben,ll 
mitado em seu trecho meridional por blocos falhados. 

A análise desta drenagem é particularmente interessante no 
setor situado a noroeste do Planalto de Poços, entre o Jaguar!-
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Mirim e o Pardo. Temos a! um conjunto de terras drenadas, em sua 
maior parte por rios tributários do Pardo, de cursos orientados 
no sentido SE-NW, bastante retilíneos em seu aspecto global. são 
separados entre si por um conjunto de divisores que perdem alti
tude.igualmente de SE para NW, localmente, chamados de serras 
(Serra da Fartura, Serra da Forquilha e Serra do Boqueirão) dos 
quais a Serra da Fartura é a que se apresenta com os maiores de~ 
níveis·, em sua vertente drenada para o Jaguar.Í-Mirim. . 

Há, portanto, uma sucessão de rios e "serras" na seguinte 
sequência entre o Jaguar! e o Pardo: Jsguar.Í-Mirim- Serra da Fa.I, . 
tura - rio da Fartura - Serra da Forquilha - rio São Domingos -
serra do Boqueirão - rio do Peixe, o.qual, primitivamente, pare
ce ter recebido o ribeirão das Antas. A presença do Planalto de 
Poços de Caldas a Sudeste desta área, de caráter dÔmico, e o me~ 
gulho geral do relevo êas terras citadas, percorridas por rios 
com a mesma orientação e sub-paralelos, sugerem a existência, na 
região, de um bloco basculado, mergulhando para NW, com rlrenagem 
consequente, particularmente nítida para os mencionados cursos 
fluviais. 

Os rios que interessam ao terceiro grupo apresentam-se ba~ 
tante diferenciados dos mencionados anteriormente. Em primeiro 
lugar nota-se a diminuição, quando não ausência, de intl.Ícios · de 
controles estruturais, para a maior parte deles e, em seguida, 
a mediocridade da maior parte dos divisores d 1 ág~a, os quais,com 
raras exceções, apresentam aspectos de colinas de topos tabulif~ 
mas. 

Assim é que os rios provenientes das terras pertencentes à 
Mantiqueira Ocidental, ao penetrarem nos terrenos sedimentares 
da Depressão Periférica, mudam a direção de seus cursos,passando 
a revelar outro padrão,. como é o caso do Verde (o qual drena as 
terras de Itobi e Vargem Grande do Sul) e do. Jaguar!-Mirim,em seu 
médio e baixo curso. Estes dois rios, aliás, apresentam uma pos.1 
ção entre São João da Boa Vista e Itobi, que sugere uma pretári 
ta união . entre ambos, em um antigo curso subsequente, tributário 
do Pardo. 

Outro aspecto que individualiza esta região, quando compar~ 
da com os terrenos cristalinos do leste, é a forma dos vales, que 
agora são amplos, com rios meândricos, em fundos de vales frequen 
temente ocupados, nas cartas topográficas, com símbolos de veget~ 
ção de brejo .e que no campo surgiu como,principalmente, constitui 
da por taboa~ Outro aspecto a nos chamar a atenção é a existência 
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da um, grande número de lagoas, das quais o mais beloexemplo,tal 
vez, seja Lagoa Branca, situada a SE da Casa Branca, exatamànte 
à cavaleiro do· intarflÜvio J"aguar!-Mirim .. Rio Verde, em palna.ê, 
rea sedimentar. 

1 

Através de uma caracterização global dos padrões de drena-
gem, portanto, podomos ,distinguir de um lado o setor sedimentar 
e de outro o cristalino, sendo que neste Último está claro a pr~ 
sença de uma área bem individualizada, representada pela intru
são alcalina que originou as estruturas do Planalto de Poços de 
Caldas e que introduziram um.novo padrão de comportamento nas r~ 
chas cristalinas encaixantes. 
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B. AS UNIDADES ESTRUTURAIS CONSIDEBADAS_ 

Passemos, agora, a uma análise mais detida da área por nós 
delimitada para este trabalho. Do ponto de vista da superfície, 
temos aí um espaço abrangendo pouco mais de 6oq km2, englobando 
terras de diversos municípios, como Ccsa Branca, .Agua!, Vargem 
Grande do Sul, são João da Boa Vista, Aguas da Prata e Poços de 
Calda~, sendo que o primeiro e o Último são periférico ao nos -
so centro de interesse, localizado no contacto imediato dos te!:, 
renos cristalinos com os sedimentares. 

Antes de iniciarmos, propriamánte, esta análise, queremos 
ressalientar o "leit-motiv" que nos conduzirá sempre, o qual 
será a investigação da esculturação recente, imposta 

a estruturas antigas' e ao que tudo indlca, tortà _ • 
m~nt'3 ·afetadas · _ · pela tectônica quebrante do escudo, real, 
ça na região pela intrusão nefelino-sienítica de Poços de Cal -
das. 

O esboço topográfico desta área (fig.2) registra claramen 
te.as diversidades morfométricas observadas de oeste para les -
-te .• Está evidente a presença de uma topografia de caráter pouco 

_acidentado no oeste, que progressivamente, vai alterando suas 
feições, à medida que nos aproximamos do centro da área, para 
adquirir aspectos opostos aos iniciais em setores do leste e 
nordeste da região. Percebe-se, outrossim, que, acompanhando e.a 
tas mudanças, as altitudes aumentam igualmente para leste, esp~ 
cialmente para o nordeste. 

Assim, enquanto a oeste a mais alta cota registrada pelas 
curvas de níveis não vai além de 750 metros, no trecho nordeste, 
em diversos pontos, temos a isolinha de 1.400 metros, ou seja, 
praticamente o dobro da altitude anterior. Uma análise detida 
das cotas e curvas de níveis _perm! te-nos o reconhecimento de,p,g 
lo :menos, três grupos de áreas que, a rigor, poderiam ainda a -
presentar desdobramentos. Vejamos cada um deles. 

1. Os sedimentos gonclwânicos na borda do maciço 
antigo. 

Definem o primeiro dos grupos acima citados, corresponden
do ao espaço situado, grosso modo, a oeste do talvegue do RibeJ. 
rão dos Porcos e da inflexão feita pelo Jaguar!-Mirim, logo a m<11 

- 31 -



tante do locai onde recebe as águas daquele seu afluente, alte -
rando sua direção de SE-NW para NE-SW. t constituido por um se -
tor de topografia pouco acidentada, com largos interflÚvios de 
caráter tablliforme, fracamente ondulados. Os leitos dos rios 
principais, contudo, estão, com frequência, relativamente encai
xados, com um desnível entre os divisores amplos e esbatidos, de 
até quase 100 metros, o que é claro especialmente no vale do Ja
guarí-Mirim e seus tributários da margem direita, ao norte de 
Agua!. Em face disto, os horizontes, que são amplos quando obse~ 
vados dos topos dos interflÚvios,vão se tornando mais limitados 
à medida que nos afastamos para os fundos de vales, deixando as 
rodovias principais e penetrando-se nas secundárias que demandam 
as baixas vertentes. Este encaixamento, contudo, que poderia pa,s 
sar despercebido no campo, torna-se claro, quando analisado atr~ 
vés de pares aerofotogramétricos. Outro elemento aliás, que co.n 
tribui para ocultá-lo são as amplas várzeas, embutidas em rel,ã 
ção a um plano ideal tangente aos topos dos divisores. 

Quanto a altitude, a maior parte deste setor está entre650 
e 700-750 metros, exíguos são os trechos situados abaixo de 6oo 
ou acima de 750 metros. O esboço geol6gico apresentado na fig.8, 
mo'stra nesta área a presença de sedimentos paleozóicos, do Grupo 
Tuba rão, afetados por intrusões de rochas básicas no Cretáceo 
Inferior, segundo a folha geológica de Mogi-Mirim, cuja autoria 
é de José Setzer (13). 

Os sedimentos são compostos por fragmentos de diversos c~ 
libras. Encontramos afloramentos de siltitos, arenitos, argili
tos e conglomerados; não identificamos a presença de rochas gla
ciais, que em outros .setores definem a porção basal das séries 
gondwânicas, embora mais ao sul tenhamos localizado ritinitos se
melhantes a .varvitos. O pacote sedimentar e suas intrusivas re -
gistra ligeiro mergulho para w-NW e seu afloramento atesta os lj 
mites erisivos atuais da Bacia Sedimentar do Paraná, em relação 
aos terrenos pré-devonianos do leste. 

O contacto entre este domínio litológico e o embasamento 
foi definido, em suas linhas gerais, há bastaí1te tempo,tendo si
do traçado já pela Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo 
em carta de 1:1 000 ooo, aparecendo também bastante.próximo do~ 
tual em mapa elaborado por Moraes Rego em 1933 (17). 

Tratando-se de depósitos sedimentares basais de bacia · in

tracratônica é natural que apresentem sinais modestos de tecto -
'nismo durante o período de deposição, uma vez que os movimentos 
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que interessaram à bacia são mais de natureza epeirogênica~Con- · 
tudo, encontramos ao sul do alto vale do Ribeirão dos Porcos sj 
nais de falhamentos envolvendo as rochas do embasamento e os ~ 
dimentos argila-siltosos que deslizaram lateralmente, definin
do pequenas dobras adiastrÓficas, portanto sem nenhuma expres
são topográfica e que já foram registradas na literatura geol6-
g ica (~8)~ 

Recobrindo de maneira pelicular as rochas elásticas do , 
Grupo Tubarão, ocorre em certos locais um capeamento de arer>J. 
tos mal consolidados e que pqde ser observado principalmente no 
setor noroeste, tornando-se mais nítido nos arredores de Casa 
Branca, já fora de nossa área de estudo. Parece ser um material 
detrítico moderno, provavelmente correlacionável com os depósi
tos da Bacia de Rio Claro, recentemente estudadospor Penteado 
(19), tendo recebido, igualmente, atenção de outros autores(20 
e 21) e que vem desempenhando um importante papel no estudo da 

evolução recente da paisagem regional. , 
Se no conjunto o r~levo esculpido sobre este material e 

constituido principalmente por formas esbatidas, com colinas lj 
geiramente convED:izadas, onde ocorrem as intrusões de diabásio 
vamos ter belos ememplos de pequenas cuestas, que se ' individua
lizam morfológicamente e permitem a redefinição dos . quadros a -
grários, em relação às áreas circundantes(Foto nQl). Toda esta 
região, aliás, está salpicada por pequenos afloramentos deste 
material, sendo que as principais manchas parecem corresponder 
a sills, concordantes com as encaixantes sedimentares. As duas 

A 

maiores ocorrencias, com relevos tipicamente cuestiformes, lo -
calizam-se na margem esquerda do Ribeirão dos Porcos, sendo que 
a setentrional com cerca de 10 km. de comprimento por 3-4-km.de 
largura apresenta maior extensão (Bairro do Cantagallo); ambas 
estão, atualmente, bem pr6ximas do contacto com os terrenos cr~ 
talinos e em algw1s casos, aparentemente, sobre o embasamento,~m 
bo~a não tenhamos encontrado afloramentos que pudessem comprovar 
esta observação. 
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Foto nQ 1. O diabásio e · seus reflexos na 
paisagem. Em lQ plano peque1'la intrusão a:m 
restos de mata semi-decídua. Observar a oo 
loração do solo, em fase de preparo, rev'i 
lando diferentes graus de coluviação pe-
1 o material proveniente da alteração do 
d}abásib, que tampona os sedimentos gang 
wanicos. Em 2Q plano b relevo cuestiforme 
do Cantagallo. (A•A.A.,5í!/72). 

Ocorre ainda na área em questão, depósitos aluviais,formg · 
dos por areia, argila, silte _e cascalho, ao longo dos principais 
vales. Em alguns pontos esse material apresenta restos de vege -
tais da flora atual envolvidos por argilas caulinÍticas,correla
cionados por Mezzalira (22) com os depósitos da Bacia de São Pau 

' . -
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lo e que, talvez; pudessem revelar fatos mais signiflcativos se 
submetidos ao carbono catorze. Formam planícies alongadas, na 
maior parte . dos ·casos e embutidas nas colinas sedimentares que 

~s envolvem. 
Colinas convexizadas de tópos esbatidos ou cuestiformes e 

planícies de várzeas e alvéolos participam, claramente, do con
junto morfol~gico da Depressão Periférica Pculista, cuja g~ese 
e evolução já receberam numerosos estudos, entre os quais deve
mos salientar os da lavra de Ab'Saber~ 

2. o emba.samento cristalino 

O segundo setor individualizado corresponde aos terrenos 
localizados a leste do· Ribeirão dos Porcos; a~é os contrafortes 
das serras da Fertura e da Cachoeira, a NE da região estudada. 
Altimetricamente, estão situados em sua maior parte entre 700-
750 e 850 metros, correspondendo as áreas abaixo ou acima des
tes valores, a fundos de vales ou divisores e primeiros contra
fortes das citadas regiões serranas, respectivamente.(Na reali
dade estas serras nada mais são que escarpas de planaltos em sua 
maioria). 

Os declives são mais acentuados e os vales mais enc~ixa • 
dos. De um modo geral as altitudes aumentam para o NE, ganhando 
valores rapidamente a partir do médio curso . da maior parte dos 
afluentes da margem direita do Jaguarí-Mirim. Várzeas amplas ou 
alvéolos tornam-se menos frequentes e surgem, geralmente, na r~ 
taguarda de uma soleira ou de um encaixamento maior. Os vales 
são predominantemente em V e, cada vez, mais fechados à medida 
que caminhamos para montante, caracterizando particularmente os 
setores acima de 850 metros, até atingirmos o divisor d1 águas 
mais saliente que é a Serra da Fartura, superando largamente a 
cota : de 1 4.oo metros. 

Essa topografia corresponde às rochas do embasamento 
afloram a partir da margem direita do Ribeirão dos Porcos e 

que 
' u 

leste da cidade de Vargem Grande do Sul, constituidas, fundamen 
talmente, por gnaisses facoidais, gnaisses granitizados, micaxi,B 
tos e, localmente, servindo de encaixantes para anfibolitos,à s~ 
deste da área. São portanto as primeiras terras pré-~evonianas . 
do maciço antigo que começam a emergir da cobertura sedimentar. 
Se a documentação geológica que nos poderia auxiliar na compr~ 
ensão da compartimentação das formas de -relevo é pobre, princi-
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palmante insuficiente é o conhecimento de sua tectônica,a qual · 
A , 

pelo que tudo indica, tem j,lnportancia fundamental na ordenação 
morfológica e se reflete na drenagem. 

Os gnaisses mudam frequentemente de textura indicando al
terações no processo de metamorfismo regional, o que, aliás, já 
foi registrado por Lino de Mattos (23). Os principais indícios 
de falhamentos vis!veis e sem dúvida alguma, localizam-se na r~ 
gião ao sul de são João da Boa Vista, à montante do Ribeirão 
dos Porcos, enquanto que no vale do JaguarÍ-Mirim certas disp~ 
sições do relevo e da rede de drenagem só poderiam ser explica
das, no momento, recorrendo-se à tectônica. · 

QUanto ao falhamento acima mencionado, separando através 
de um plano de cisalhamento materiais sedimentares e gnaissicos,§. 
le talvez nos permita observar que, embora em seu conjunto os 
limites da bacia sedimentar sejam erosivos, localmente podem o
correr contactos por planos de falhas definidos há muito tempo 
e que agora foram exumados pela ~rosão do material sedimentar 
que o tamponava. Pode dar-se também que outros fatos ~omo este 
ocorram nos terrenos pré-devonianos, onde, porém, a decomposição 
por igual dos dois blocos envolvidos pela movimentação tectônica 
mascare ou dificulte seu reconhecimento. Nos grandes afloramen ... 
tos de rochas frescas ou pouco alteradas não conseguimos locali
zar indícios melhores ·que este para a tectônica quebrante, que, 
certamente, acompanhou o arqueamento do núcleo sul-oriental do 
Escudo Brasileiro. 

Além disso não podemos deixar de assinalar a _ocorrência de 
certos alinhamentos de colinas cem vertentes semelhantes a face" 
tas triangulares de blocos f .alhados, a.o longo de uma linha de c1J 
reção E-W, logo ao norte do Ribeirão do Paraíso, particularmen ,.. 
te perceptível em fotos aéreas, na-área onde Ellert (16) sugeriu 
a prese1~ça dà um falhamento de grande extensão, tangente ao bor
do meridional do Planalto de Poços de Caldas, evidenciado por 
escarpas abruptas, diagonais à xistosidade do gnaisse. Este fa .. 
lhamento seria, segundo o autor citado, posterior ao dique ane
lar da intrusão alcalina de Poços e, segundo nossas observações, 
apresentaria a mesma orientação do existente no a1 to vale do Ri·· 
beirão dos Por~os. 

Por outro lado este trecho de rochas pré-ca.mbrianas apre -
senta diversas placas de sedimentos mesozóicos, distanciados já . 
da Depressão Periférica de algw1s quilômetros e dispostas nasmafs 
variadas altitudes e compartimentos morfológicos. Esses restos de 
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rochas elásticas, distantes da Bacia Sedimentar do Paraná de ai 
guns quilômetros, foram assinaladas na região desde fins do sé
culo passado por diversos autores, contudo sua datação e posi - · 
ção estratigráfica tem sido objeto de várias interpretações •. As 
maiores ocorrências de rochas sedimentares localizam-se junto ê 
cidade de .Ãguas da Prata e no topo da Serra da Fartura, onde um 
belo pacote de arenitc:sforma o trecho mais eleva.do, acima de 
1 .400 metros (Mirante). Na edição de 1963 do Mapa Geológico do 
E~tado, as rochas elásticas do Mirante são colocadas na forma
ção Botucatu (Triássico), ao passo que as situadas nos arredo -
res de .Ãgua da Prata (850 metros) são localizadas parte no Tri
ássico, semelhante a ocorrência da Serra da Fartura, e parte no 
grupo Tubarão (Carbonífero Superior). O desnível entre os dois 
pacotes sedimentares é um dos argumentos utilizados para justi-

... 
ficar uma origem tectonica para a Serra da Fartura. 

' ... 
Devemos acrescentar, contudo a ocorrencia de pelo menos 

mais duas pequenas placas de arenito, nos contrafortes da Serra 
da Fartura, nas proximidades da Fazenda Inveja., na bacia do Ri~ 
beirão Fw1do, afluente da margem direita do Jaguarí-Mirim e pa. 
ra a qual não encontramos referencias na literatura geol6gica. 
São ocorrências de pequena expressão espacial e por:isso mesmo 
difÍ~eis de cartografação na escala de nosso esboço geológico 
(Fig. 8 ). Além de reduzida em área apresentam-se também extre
mamente delgadas. O afloramento no ·qual observamos a melhor ex
posição está localizadd a 910 metros, em corte da estrada que , 
saindo de S!io João, demanda a Serra da Fartura e que é conheci
da no local como Estrada da Paulista, designação correspondente 
ao trecho de serra percorrida pela rodovia (Fotos 2 e 3). t fo.r. 
mado por _uma placa de arenito com aerca de 3 metros em seu pon
to mais espesso, repousando sobre uma camada delgada de conglo
merado, assentado diretamente sobre o gnaisse do embasamento,e~ 
tando todo o conjunto bastante alterado. 

, O arenito está concordante com o conglomerado, preenchen
do ambos o que talvez fosse uma antiga depressão do terreno,uma 
vez que o conglomerado é mais espesso na porção central do afl~ 
ramonto, tornando-se mais delgado à medida que nos afastamos P§r 
ra a periferia, onde desaparece, assentando então o arenito di 
retamente sobre o gnaisse. O arenito é de coloração branca-ama- · 
ralada e textura fina, enquanto que o delgado conglomerado ba -
sal apresenta coloração nBis escura e seixos de até 5 cm. de dj,â 
metro • . 

- ?[{ -



Foto nQ 2 , Restos de rochas elásticas na 
E~trada da Paulista. Arenito e delgado ~ 
p6sito de conglomerado sobre o embasamen
to· cristalino a 950 m. de altitude. 
(A.A.A. ,22/7 íl2) 

Foto· nQ 3. Detalhe dó conglomerado. 
CA.A.A.,22/7/72). 
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Este arenito.pareceu-nos ser o mesmo 'que ocorre em .Ãguas 
da Prata e Mirante. Devemos ressalt,a.r aliás que informações ge
rais e um estudo detalhado dessas rochas clástiéas foi feito IDr 
Bjõrhberg (24.), o qual aceita a coiocaÇão desses arenitos na fo,.t 
mação Botucatu, observando ser provável qhe eles·.tenham sido re
mobilizados pela intrusão alcallná de Poços e dispostos em dife
rcnt es níveis altimétricos devido a deslocamentos tectônicos. 

Essa segunda área surge, portanto, como um trecho com pro
blemas de tect~nica atuante e se ressente.de melhor conhecilÜento 
na distribuição das rochas que a! ocorrem. Parece ser mais fre -
quente do que já foi registrado a ocorrência de restos sediment~ 
res que atestam um antigo recobrimento elástico sobre grande pa~ 
te da área, o , qual teria sido removido através de uma longa his
tória erosiva. Esta desnudação, segundo observações de Ab'Saber, 
feitas em diversos trabalhos citados, teria ocorrido depois do 

, ... A ft E d Cretacco, com a reativaçao da epeirogenese que a e ou o seu o 
Brasileiro e explica, igualmente, a pobreza em depósitos ceno -

, ~ , zoicos, encontrados apenas em planicies alveolares ou de varzeas 
tendo sido a maior parte evacuada por uma drenagem exorreica. 

3. A intrusão alca1ina e seu significado 

O terceiro setor que aparece bastante individualizado na 
Fig. 2, é constituido pelo reverso da serra da Fartura e a por
ção ocidental do Planalto de Poços de Caldas, delimitados por 
vertentes abruptas, elaboradas sobre. rochas do embasamento ou 
em suas intrusivas e que também recebem o nome generalizado de 
serras (Serra do QUartel, Serra do Paiol e Serra da Cachoeira). , 

Transpostas essas áreas escarpadas, atingimos nos dois e~ 
sos trechos menos acidentados, de topografia ondulada, especial, 
mente no caso do Planalto de Poços de Caldas, cujo relevo já foi 
compárado por diversos autores a uma 11 peneplan.Ície", dentro do 
esquema davisiano. Fm seu conjunto toda a área supera a cota de 
1 000 metros, estando a maior parte em torno de 1 200 metros 
de altitude. 

A simples disposição da macro-compartimentação topográfi
ca da região estudada sugere uma vinculação muito estreita entre 

A ! A a genese do que poder amos chamar de Pl'-to da Fartura no lugar 
de serra - uma ves que se trata de um bloco clarap}ente delimita
do por uma escarpa voltada para o sudoeste,e, aparentemente,bas-
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culado para o NW - e as estruturas da. intrusão alcalina de Poços: 
de Caldas, que seriam responsáveis por e'ste basculamento. 

Devemos assinalar, aliás, que Freitas em seus dois tra.ba ~ 
lhos já menciona.dos sobre a. tectônica. moderna. e o relevo do Bra
sil (4 e 5) admite uma relação estreita. ent;re as intrusões alca.-... 
lina.s do Brasil centro-meridional e a genese das Serras do Mar 
e Mantiqueira. Os maciços alcalinos do sudeste do pa!s .(Lajes, 
Cana.néia, Jacupiranga., Serrote, Ipanema., Ilha. de São Sebastião, 
Itatiaia., Gericin6, Tinguá, Mendanha, Ara.xá, Poços de Caldas e 

' .... 
Serra Negra) teriam surgido em consequencia do arqueamento do 
escudo, cuja. tensão teria provoca.do falhamentos normais segui -
dos por manifestação alcalina., considerando este autor o maciço 
de Poços de Caldas como u'a mura.lha., origin~da por ruptura. epei 
rogênica. do escudo (4). Quanto à cronologia., estas intrusivas , , .... 
submetidas .. recentemente ao metodo do Pota.ssio-a.rgonio, revelaram 
idades de 63 a. 80 milhões de anos, caindo, portanto, no Cretáceo 
Superior ou Terciário Inferior (25), posteriores a.os arenitos que 
ocorrem em sua periferia, no Mirante e 1guas da. Pra.ta. 

Litologicamente a área. apr&senta.-se constituida por um tr~ 
cho pré-cambriano, predominantemente gnáissico (Serra da Fartura.) 
e milonitiza.do nos contactos com a segunda unida.de, formada pe -
las rochas nefelino-sien.Ític~s de Poços de Caldas. Sobre esses , , 
dois grupos de rochas ocorrem os sedimentos pa.leo-mesozoicos ja. 
referidos anteriormente, mergulhando em muitos setores, inclusi
ve, para. o interior do Planalto de Poços de Caldas, especialmen
t .e os situa.dos junto a.o dique anelar que envolve esta intrusão. 

Outro grupo de rochas, com certa expressão em área e níti
dos reflexos na morfologia. é o que ocorre no Vule do Quartel,~ 
tituido po~ aglomera.dos vulcânicos, brechas, tufos e lavas, a.tr.s' 
vás do qual o cita.do ribeirão escavou belo vale encaixado, tendo 
suas vertentes, forma.das por .Íngremes paredões esculpidos nas r.Q 
chas nefelino.sien!ticas e que, igualmente, receberam a denom~ 
ção de serras. Devemos, aliás, observar que esses rebordos do pJ..l 
nalto de Poços,a.presentam a.penas pequenos desníveis para a vert&11 
te drenada para seu interior, especialmente se comparadas com as 
imponentes fachadas . voltadas para fora.. 

Estas- serras que rodeiam o planalto de Poços correspondem 
ao dique anelar da intrusão, cuja origem foi atribuida por Ellert 
e BjBrnberg (16 e 20) ao desabamento do teto do material rochoso 
central que constitui o planalto. Contudo os pr6prios autores de~ 
ta hipótese deixaram-na em aberto, sendo que Rittmann(26)e Badgley 
(27) são de opinião que este tipo de estrutura ainda está longe ele 

- 40 -



ser totalmente resolvido• . . 
Dev~mos registrar, finalmente, que também aqui os dep6si -

tos cenozóicos são pouco expressi~bs em área, sendo constitui 
dos por areias, argilas e cascalhos; retidos em alvéolos ou de -
p6sitos de v~rzeas, destacando-se entre todos, os que ocorrem no 
reverso da Serra da Fártura. O estudo desses depósitos talvez PB 

A 

desse guiar-nos em uma interpretação <1:a. genese recente e das fo~ 
maç3as superficiais que revestem o -relevo e, por isso, são de 
grande interesse. 
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c. A DISPOSICIÓ DÂ OMNAGEM E VIS!O ABRANGENTE DAS 
UNiuADES · MORFe>.-EST~trrllRAI~ 

Os três grandes conjuntos regionais acima relacio~ados, 
definem o quadro paisagístico básico deste rebordo de maciço an
tigo, quando observado em sua macro organização, embora cada um 
deles seja muito rico em nuances, como tivemos oportunidade de 
ver. Assim é que uma retomada sumária dos padrões de drenagem d.e 
cada um destes setores revela as diferenças litológicas e os pr~ 
blemas estruturais, pois, embora no conjunto e nesta escala de 
análise predomine umà drenagem dendrÍtica, há diferenças notá 
veis entre os rios que cortam os terrenos sedimentares e os cri~ 
talinos. 

Na região composta por sedimentos do grupo Tubarão a drena 
gem é pouco densa, o padrão dendrÍtico é bastante frouxo, tende.n 
do às vezes p~ra · um tipo retangular, rotulado por Lobeck(l5) co
mo dendrítico em rochas horizontais. Característica, porém, é a 
pobreza dos rios em afluentes. menores, se comparado com a área 
cristalina. Os interflÚvios são larg_os e é difícil dizer,com pr~ 
cisão, onde.passa a linha divisora de águas, tal é seu aspecto 
tabuliforme. g frequente a presença de depressões fechadas, on -

' de, as vezes, localizam-se as nascentes de rios. Estas depres 
sões ficam, em algw1s casos, ocupadas por um espelho d' água cer-

. A A 

ta parte do ano recebendo o toponimo de lagoa, com certa frequen 
eia. Parecem-nos corresponder a legítimas "dales", que também o
correm em outras áreas do Brasil e dentro do próprio Estado de 
São Paulo (28), em cuja gênese talvez haja um ativo processo de 
dissolução química, a exemplo do que ocorre com os "pits" e 11pans"
( 29), embora outras explicaç5es tenham sido dadas para algumas 
formas semelhantes ·que ocorrem nas proximidades da região por F:gr 
lani (30). 

Nesta área os controles estruturais mais nítidos vão apar~ 
cor nos setores perturbados pelas intrusões básicas do Cretáceo. 
Nas duas principais manchas que aí ocorrem temos o desenvolvimen 
to de uma drenagem característica de relevo cuestiforme smido o 
ribeirão dos Porcos um exemplo de rio subsequente, no contacto 
entre o "old land" e uma pequena cuesta de front externo, manti
da pelo diabásio. 

Já a drenagem dos terrenos cristalinos apresenta típico p~ 
drão dentr!tico, porém fortemente afetado por controles estrutu-
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rais. Parece existir na área um padrão de dia.clasamento de com
pressão, o qual explica.ria. as direções quase ortogonais que o
correm em muitos pontos, como o trecho sudeste da lncia do Ja -
guarí-Mirim e nos afluentes deste rio que drenam os contrafor -
tos da "Serra da Fartura", há ponto.s em que isto ocorre tão ni
tidamente que os rios quase chegam a definir um modelo em baio
neta. 

Extremamente complexo é o padrão de drenagem dos cursos 
que interessam à bacia do Rio da Pra.ta, onde a estrutura dÔmica , 
do Planalto de Poços de Caldas faz-se presente. Hã no alto cur-
so desta bacia uma captura bastante provável: o ribeirão dos M~ 
tais, que drena o lado interno do dique anelar da intrusão ale~ 
lina, de maneira subsequente, parece ter sido tributário da ba
cia do rio das Antas e posteriormente capturado pelo alto curso 

.do Ribeirão do Quartel. No terreno, inclusive, há indícios des- · 
se fato com trechos apresentando drenagem ainda pouco hierarquj 
zada e áreas brejosas. 

O Planalto de Poços de Caldas a.presenta uma rede cuja 
padronagem assemelha-se à da Depressão Periférica, no setor já 
analisa.do, no aspecto da densidade, porém os controles de uma 
estrutura dÔmica. fazem-se sentir claramente, como já referimos 

·anteriormente. 
Em termos de problemas de traçado nenhum rio, contudo,su

pcra. o Jaguar!-Mirim, o qual chega na área através de um traje
to de orientação E-w, mudando bruscamente, então, para SE-NW,~ 
p~is para ENF-WSW, infletindo-se a seguir para SE-NW, nova.men' ... 

. . , 
te, alterando ainda diversas vezes seu curso a.te que, chegando 
nos terrenos sedimentares depois de um percurso predomina.nteme.n 
te SE-NW, inflete-se bruscamente para NW-SE, mantendo esta dir~ 
ção, com muitas variações, contudo, até· abandonar a região em 
estudo. Essas mudanças bruscas e repetidas s6 podem ser explic~ 

A . 

das recorrendo-se a argumentos de ordem tectonica e estruturais. 
Para completar essa visão global, elaboramos perf!s queIDs 

p~rmitirão ilustrar a disposição destas grandes unidades morfo ... 
estrutura.is. 

A 

A Fig.3 demonstra a existencia de dois conjuntos de ro 
chas intrusivas: um formado por pequenas intrusões isoladas e oy 
tro constituido por um dos maiores .conjuntos de rochas alcalinas 
do planeta. As primeiras localiza.m~se na periferia. dos limites ~ 
tuais das rochas basais das séries gondwânicas, que, no Paleoz61 
co, capearam o embasamento. Sua distril:uição espacial permite que 

- 43 -



ora haja um contacto sedimento-escudo perturbado e ora um con -
tacto simples àntre as duas unidades citadas, sendo que, freque.n. 
temente, quando se verifica o primeiro caso, define-se uma pequ~ 
na cuesta de front externo. 

Por outro lado as intrusivas alcalinas também afetaram ro
chas elásticas da Bacia do Paraná, primitivamente depositadas s~ 
bre o embasamento cristalino, tendo sido soerguidas a diversas 
altitudes e basculadas em grande parte para o interior da intru
são de Poços de Caldas, o que é visível nos sedimentos localiza
dos sobre ou próximos do dique anelar. O arenito do Mirante,con
tudo, repousa diretamente sobre o gnaisse e seu mergulho concor
da com o da Bacia do Paraná (W-NW). 

Os rebordos do dique anelar da intrusão alcalina (as cham~ 
das serras) aparecem claramente nestes perfís, assim como a es -
carpa do que julgamos seria mais corretamente chamado Platô da 

Fartura o que tem sido interpretada por diversos autores, entre 
os quais King (31) e Almeida (2), como originada por um falhamen 
to, no qual a . intrusão de Poços de Caldas deve ter tido um papel 
preponderante. 

Quanto às altitudes nota-se a existência dos três compartj 
mantos registrados, sendo que entre a primeira e a segunda unid2r 
de os maiores relevos que ocorrem são, exatamente, os esculpidos 
no diabásio. 

A passagem da Depressão PoriféricaPa,ra oPlanalto Atlântico , , 
da-se sem ressalto topografico. Percebe-se com nitidez que os t~ 
pos das colinas junto ao contacto estão nivelados a uma mesma al 
titude, sendo que as mudanças mais substanciais de relevo, nos 
terrenos cristalinos registram-se apenas a leste do JaguarÍ-Mi -
rim, quando surgem certos ressaltos topográficos, como um ou mais 
degraus, a exemplo de !'ombros" ou "patamares", em direção à ase~ 
pa da Serra da Fartura. Desde a Depressão Periférica até esta r~ 
gião de contrafortes serranos, percebe-se que há como que um pla
no +igeiramente curvo, até os pés das escarpas, quando apresenta 
uma. ruptura ao chegar nestes patamares escalona.dos. 

Outro fato que aparece bastante nítido é o encaixamento d~ 
Ribeirão do Quartel nos conglomerados vulcânicos de Pqços de Cal 
das, limitado lateralmente por vertentes abruptas, esculpidas em 
rochas alcalinas. 

Fica igualmente claro a. reduzida participação dos depÓsi -
tos recentes na geologia regional sendo que se percebe a. difere~ 
ça. entre os compartimentos preenchidos com estes ma.teriais no s.g 
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tor sedimentar e na 11old land". Associando-se estes perf:Ís .com os 
esboços geológico e topográfico, nota-se que a abund!ncia de ar
g i1as, sil tas e areias nos rios que penetratl! nos terrenos .sedime.u 

, ' ' 
tares esta relacionada com a diminuição dq gradiente dos talve -
gues; ao deixar os terrenos cristalinos há uma ruptura na decli-

. A 

vidade e no traçado longitudinal dos rios que, em consequoncia, 
passam a depositar intensamente e daí a ~resença de um verdadei
ro cinturão de olarias e fábricas de ceratJ.icas pr6ximo deste co.u 
tacto, onde surgem várzeas elltensas e ricas em material argilo -
so de boa qualidade. 

Os depósitos recentes em compartimentos embutidos nos ter
renos cristalinos apresentam-se menos frequentes, de menor exteJ,l 
são e fundamentalmente ligados à ocorrência de soleiras locais; 
na maior parte das vezes apresentam tamanhos reduzidos • . Apenas 
três merecem referôncia especial: o situado a SE de São João a.à 
Boa Vista, no vale do Jaguar!, o localizado a SW de .Ãguas da Pr~ 

N N A ta e o que se acha ao N de Sao Roque da Fartura. estes tros ca-, . 

sos a textura do material que preenche estes alveolos parece ser 
mais grosseira que os anteriores, o que é fácil de se entender, 
pois atravessando uma "fall-zone", os rios deixam atrás de cada 
soieira detritos de calibre progressivamente menor. Daí o caúlin, 
originado pela· decomposição dos terrenos cristalinos,vir a ser 
utilizado mais além. 

Finalmente fica nítida a existência de três faixas morfo
estruturais: a primeira definida pela esculturação dos sedimen
tos do Grupo Tubarão, afetados por intrusivas; a segunda, cujo 
relevo est~ esculpido sobre um setor rebaixado das terras cris
talinas da "old-land" e a terceira, elaborada a partir de tre -
chos soerguidos e que poderia ser subdividida em duas unidades: 
o Planalto de Poços de Caldas e o Platô da Fartura. 
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Déntro destes compa~tÍ.ll\éntos à atuando em sua esculturaçãó 
atual , ao clima e, ptincipalmente, às chuvas, devemos dar aten
ção especial~ Tratandi-se de região onde podemos perceber a e~ 
tência de tr~s grandes conjuntos morfQ-estruturais, dispostos em 
bandas subparalelas, justifica-se plenamente uma análise climátj 
ca em função de um eixo perpendicular à essa compartimentação.~, 
felizemante, os registros que dispomos, embora estejam mui~o a -
quém do ideal, per~item..nos uma avaliação dessas forças e o rit
mo . que elas imprimem na his:tória fisiográfica atual. são aliás, 
os mecanismos .climatológicos que, atuando nos diversos níveis da 
estrutura paisagística, realizam sua integração, da! o importan
te papel que uma análise dos dados referentes aos resfriamentos 
e às precipitações, _ainda que precários, representa em um estu
do paisagístico integrado. 

Antes de procedermos esta análise, todavia, devemos lem • 
brar dois fatos que interessam à área, o primeiro ligado à sua 
posição e o segundo à compartimentação morfológica. Quanto ao 
primeiro aspecto, a região estudada localiza-se em uma faixa de 

: transição entre o domínio tropical (32, 33, 34), caracter{stico 
do Brasil Central e os quadros subtropicais do Brasil Meridio
nal. Contudo, ·a análise que se seguirá, evidenciará uma vincul~ 
ção maior com a circulação dos sistemas atmosféricos tropicais, 
expressa na presença de um período seco característico nos me
·ses de inverno. Já a compartimenta ção do relevo, especialmen -
te, através do fator altitude, vai comandar as express5es quan. 
titativas locais do ritmo regional e é exatamente esta variação , . 

qu~ sera evidenciada em nosso trabalho, pois as situaç5es diver-
sas que ocorrem de um ano para outro, devem ser encaradas como o 
resultado da combinação local dos processos ligados aos mecanis
mos atmosféricos (atuação das massas de ar) com uma compartimen
t~ção morfológica muito variada. 

Inicialmente façamos um apanhado geral sobre as condições 
térmicas registradas ao longo deste eixo de observaç5es, que de 
Agua! indo até a Estação da Cascata, passa por São Joã~ da Boa 
Vista e 1guas da Prata; são dados, portanto, registrados nas co. 
tas de 653, 730, 818 e 1.209 metros de altitude. A situação das 
temperaturas só pode ser avaliadas de maneira 1i1direta, através 
da análise do número de dias de geadas (Tab. 1) anotados nos po~ 
tos pluviométricos locai$, como fenômenos que acompanharam as 
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·1a 
TO'rAIS ANUAIS DE DIAS COM GEADA 

Ano Aguai S.J.B.Vista A. da Prata Cascata 
653 m. 730 m. 818 m. 1.209 m. 

1945 4 o o 5 
1946 8 o o 7 
1947 o o o 10 
1948 l o o 4 

1949 o o o o 
1950 o o l o 
1951 2 o 2 o 
1952 2 o o o 
1953 2 l 3 10 

1954 3 o o o 
1955 4 3 1 o 
1956 o o · l 3 

1957 4 3 1 6 

1958 l l o o 
1959 l o o o 
1960 o o o o 
1961 o o o o 
1962 lO 5 / 17 

1963 5 2 / 8 

1964 5 o / o 
1965 4. 2 / o 

1966. o o / 4 

1967 2 1 / 4 

1968 o 1 / 22 

1969 1 o / 6 

1970 o o / o 

TOTAIS 59 19 / 106 

Obs. Em Jtguas da Prata, a partir de 1962 não foi feita obser~ 

vaçáo .. sobre o fenômeno. 
TABELA 1 

- 47 -



precipitações. Na realidade, portanto, vamos ter é uma vagai -
déia sobre os resfriamentos que ocorrem na área e sua distribui
ção ao longo déste eixo de observações. 

~ bom, cohtudo, proceder uma crítica destes dados, antes 
de sua utilizaç~o. o primeiro fato a observar é que eles não são 
homogêneos, uma vez que não há um crit~rio definido entre os di
versos observadores env·ol vidos nesse pérlodo ~obre o que se re -
gistrar como geada., especialtnénte pó:tque não há conceitos conco.r. 
dantes, em tunçl!o ele conjuntos ambientaifJ diferentes. Assim é ci.a, 

embora haja uma distância pequena entre A&uaí e Cascata, dado o 
desnível topográfico,- um observador em cada ponto poderá ter ati 
tude diversa diante de fenemenos de resfriamentos de iguais in -
tensidades. 

Outro ponto a considerar é que as observações nio são com
pletas, nestes 25 anos, para os quatro locais considerados;J{guas 
da Prata s6 registra dados no período de 1945 a 1961, o que difi 
culta um pouco comparações para os Últimos anos e "at last but 
not least"; o objetivo principal da observação não era temperat~ 
ras ou geadas, mas sim o valor das precipitações. 

Um dos primeiros fatos a constatar e que como todos os ou
tros, repetimos, dev& ser tomado com cautela, é que as maiores 
incidências de geadas se verificam no compartimento mais elevado 
e em seguida no mais deprimido, estando as regiões intermediá. - -

A , 

rias ao abrigo dessas ocorrencias, o que e, parece-nos normal.Aa 
sim, enquanto nestes 25 anos de ooservações, a Cascata apresen -
tou mais de 100 dias com geadas, o que lhe dá uma média anual 
superior a 4 dias por ano, · Aguaí não chegou a 6o dias, tendo uma 
média de pouco mais de 2 dias por ano. são João da Boa Vista não 
ating~u 20 dias, apresentando portanto menos de 1 dia por ano,em 
média. Em ~~guas dá Prata a situação parece ser semelhante à de 
São João. 

Contudo, na prática, o que verificamos é que enquanto há · 
anos· com resfriamentos intensos e com muitos dias de geadas, em 
outros isto não acontece podendo, mesmo na Cascata, haver inve~ 

A A 

nos sem a ocorrencia do fenomeno. (Pelo conhecimento de campo, -
e . os contactos travados com os habitantes da região, contudo,as 
informações que temos é que na Cascata as geadas sériam .. ainda .· 
mais-' fr~que11tes, não tendo havido nunca 4 anos seguidos, como a
parece na tabela, sem a ocorrência do fen8meno). 

Se, por outro lado, seria "normal" em função do constatado 
anteriormente, espera-se um número de dias com geadas elevado na 
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Cascata, vindo a segui.r Agua!, registrando-se dados intermediâ · - · 
rios entre.esses dois pontos, cumpre ressaltar que isto nem sem
pre ocorre • . 

Assim, enquanto 1962 e 1963 _por exemplo, apresentaram bas-
tante resfriamentos, expiessos pelo m1mero de geadas, em uma di.§. 
p.osição "normal°" (Agua! 10 e 5~ São João 5 e 2, Cascata 17 e 8 , 
respectivamente); 1955 e 1965 toram ''anormais'', na medida que e.§. 
sa situação alterou~se, i~vertendo-se {Agua! 4 e 4, são João 3 e 
z, Ca_scata o e o, respectivamente); o mesmo podendo-se dizer, de 
1968 (Agua! o, São Jo~o 1, Cascata 22). ... , , 

Um aspecto a nos chamar a atençao nos ultim?s anos e que-,. 
algumas vezes, registramos -na Cascata temperaturas inferiores às 
de Campos do Jordão, situado a maior altitude, o que se confir -
mou quando recorremos aos dados meteorol6gicos de Poços de ca1 -
dss. Isto talvez se explique pela penetração das massas polares 
através do corredor definido pela Depressão Periférica, superf.{ ... 
cie continental, que permite ocasionar neste rebordo da Menti -
queira grandes resfriamentos, quando o ar de origem polar, ga -
nhando altitude, pode ocasionar geadas intensas, . se~ que o mesmo 
ocorra em Campos do Jordão. Isto, aliás, sugere um problema que 
merece ser estudado e que poderá ser de grande utilidade na ex ~ · 

- plicação das diferenças regionais dentro deste grande maciço i:-'an:
tigo, representado pelo núcleo sul oriental do Escudo · Brasilei ~ . 
ro, especialmente em termos de geomorfologia de c,I~talhe, recobrj 

' ; 
manto vegetal e, consequentemente, paisagens agraria~ .. 

Quanto ao período sujeito a ocorrência do fenômeno, ,;conro -§ 

rá de se esperar, é mais longo na Cascata, onde a épçca p~op!aia 
vai de inícios de maio a _ rins de setembro. (Embora setembro, nos 

. , ' ' . ' ' , 
dados, não registre geadas ha duas assinaladas em outubro, alem 
cio que na semana da Pátria do - ~orrente . ano, observamos pessoalm~ 
te três dias de geadas no local, que afetaram, ali~s, igualmente 
Ag~a! e São João, embora com menos intensidade). Em Agua! este p~ 
r.Íado parece esta'r entre fins de maio e inícios d~ setembro. Os 
meses mais frequentemente atingidos pelo fenemeno são, como era · 
de se esperar, junho-julho, sendo que apenas São Joã:-· parece PO.§ 

suir em agosto uma época mais sujeita a geadas que junho. 
Se esse resfriamento diferenciado com a altitude não chega 

a ser suficiente para imprimir di"r~ções características na morf,.P. 
gênese, não podemos deixar de assinalar sua influência bB.stantà 

' ' . ' ' 

n!tida. tna distribuiÇão cl,a vegetaç~o, como taremos. oport unldad~ 
de salientar, ainda. Nesse sentido convém ressaltar que as mÚli• 
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mas e máximas, muito mais que as médias, são os .obstáculos à co
lonização e desenvolvimento das séries vegetais. E é, ·talvez, a .. 
través dessa influgncia sobre a vegetação, que as temp_eraturas 

A 1 , atuem rta morfogenese, especialmente na de detalhe. Ass m e que, 
por exemplo, alguns tipos de liquens muito frequentes no setor 
acima de 1 000 metros - o Cora montana é o que constatamos com 

A 

mais segurança - não aparecem com a mesma constancia abaixo da· · 

quela cota, sendo praticamente ausente nos terrenos sedimenta -
res que definem as terras baixas dessa região. i através dessas 
mnl.11cas' que a organização de detalhe diferencia fundamentalmen 
te as feições menores dentro do Platô da Fartura, por exemplo, 
daquelas de escala correspondente nos outros compartimentos;já 
portanto, no nível do geotopo (35).. Contudo não devemos tomar 
isto como sendo causado apenas por variações térmicas, mas pela 
integração de muitos elementos entre os quais a temperatura é, 
provavelmente, um deles. 

Passemos agora à análise dos dados pluviométricos, não 
sem antes mais uma vez chamar a atenção para o fato de que os 
mesmos, em face de sua precariedade, devem ser vistos mais como 
tendências ou indicadores de uma situação, do que medidas segu -
ras da mesma. Além das observações já feitas, devemos lembrar a1n 
da que o ano de 1949 d~ve ser tomado, para ~guas da Prata, com 
muita reserva, uma vez que o pr6prio DAEE declarou estes dados i 
nutilizáveis; ele só não foi eliminado de tudo por apresentar c~ 
ta compatibilidade com os verificados nos outros locais. 

A observação dos totais anuais e mensais de precipitações 
define, claramente, as irregularidades das chuvas durante o per
rÍodo analisado. Realmente as diferenças entre os totais anuais 
são dÍgnas de menção e .retratam bastante bem um ritmo pluvial que 
se caracteriza pela irregularidade. Na Cascata temos uma situação 
de paroxismo neste aspecto, assim é que o ano com o maior total 
(1?65) registrou quase quatro vezes o valor do ano menos irriga
do (1946); em Aguas da Prata a desproporção entre os totais a -
nuais de 196o e 1968 (ano mais e menos chuvoso, respectivamente), 
alcançou quase 2 por 1, o mesmo se repetindo para São João da 
Boa Vista (1966 e 1963) e Aguaí (1947 e 1968), conforme dados da 
tabela ?.. 

g interessante constatar-se que este ritmo irregular de PI.'§ 

cipitações exagera-se, .ainda mais, com a altitude; assim é que 
a Estação da Cascata, situada a uma cota que corresponde quase 
ao dobro da de Agua!, apresenta uma diferença de precipitações 
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3a 
TOTAIS l'LUVIOMErRICOS ANUAIS - mm. 

Anos Aguai . S.J .B , Vista A.da Prata Cascata 

1945 1 500,5 1 775,1 1 ·840 ,4 1 886,6 
1946 1 458,2 1 375'1 1 406,9 1 OlJ ,8 
1947 ' l 886,2 1 786,7 1 721,0 1 887,4 
1948 1 168,3 l 358,o 1 254,0 2 541_,8 
1949 1 267 ,6 1 471,0 977,4(?)2 282,5 
1950 l ·286,4 1 498,8 1 790 ,4 2 596,2 
1951 1 141,4 1 447,4 1 362, 5 1 811,4 
1952 1 374,7 1 394,8 1 096,3 -------
1953 1 097 '7 1 291,6 1 543 ,9 ------
1954 1 244,0 1 387,9 1 761,3 ------
1955 1 357,l 1 505,7 1 709,9 

______ .. 

1955 1 335,6 l 322,2 1 563,8 1 371,1 
1957 1 525,i l 698,1 1 712,7 1 788,7 

1958 1 560,5 1 649,1 l 408,9 2 061,4 

1959 l 336,3 1 458,8 1 425,5 ----.... ···-

1960 1 773,3 1 747,6 1 903,9 -----
1961 1563,8 · 1 343,5 1 855,3 -----
1962 1 762,2 1 799,6 1 733,l -----
1963 1 073,4 984,4 1 162,8 1 459,9 

1964 1 488,1 1 627,4 1 615,7 3 279,2 

1965 1 694,0 l 765,4 1 523,2 4 078, 5 

1966 1 685,3 1 839,6 1 716,2 3 396,2 

1967 l 474,4 l 439,8 1 410·,4 3 872,9 

1968 983,3 1 052,5 1 022,2 1 546,8 

1999 1 034,5 1 215;6 ----- 1 963,7 

1970 1 737,0 1 500,4 1 541,7 2 206,4 

TABELA 2 
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entre o ano mais chuvoso e o mais seco, qu~·é, praticamente, o 
quádruplo da registrada naquele local. A representação gráfica 
destes dados, aliás, faz com que estes fatos saltem à vista(Fig~ 
4). 

Outro aspecto, que está implícito no ant~tor, éo aumen
to considerável das precipitações de acordo com a-altitud4!. Assm 
é que se tomarmos um dado· valor cocnlimite para comparar quantas 
vezes ele foi superado em cada um dos locais, geralmente, com o 

A 

aumento da altitude, sobe o número de vezes que esta referencia 
' · é transposta. 

Contudo, devE:J ... f!e registrar que um ano muito chuvoso em un 
local nem sempre o é em outro, o qÜe deve ser explicado pela co:::i 
partimentação e disposição local. 

Esses fatos que transparecem em uma simples análise de va
lores pluviom~tricos anuais são ainda mais nítidos 9e observados 
na escala mensal, quando então ·se constata que as frregularida -
ridades observadas nos totais anuais, projetam-se nos valore~ 
mensais. 

A evolução dos totais mensais de chuvas analisada nesta 
perspectiva de 25 anos, comprova um ritmo pluviométrico de cará
ter marcadamente tropical, com concentração de chuvas no sem~stre 
de verão e período de secas no semestre de inverno. Contudo . es• 
te regime apresenta anos de exceção, por assim dizer, em que,em 
bora haja diminv.iÇão das precipitações nos meses de inverno,n~-:
chega a se definir um período seco; o que é válido sobretudo se 
observarmos que a diminuição de precipitações é acompanhada por. 
uma diminuição das temperaturas e consequentemente da evaporação. 
Temos desta forma períodos bastante longos com todos os meses 
relativamente bem irrigados, como 'é o caso dos anos de 195~ e 
1957 para o conjunto da área ana.lisada e que podem ser mais ou. 

menos prolongados segundo cada um dos postos pluviométricos. 
Da mesma forma que há períodos Úmidos registrados em todc. 

' ., 
região hã, igualmente, anos particularmente secos para o cónjun .... 
to, embora tomado isoladamente possa não o· ser em um determina
do lugare Nestes 25 anos de análise, o espaç<? estudado apresen ... 
tou secas relativamente bem caracterizadas nos seguintes anos: 
1946, 1950, l952, 1954, 1955, 1959, 196i,1963, 1966 e 1968; sen
do que nenhum dos anos citados, porém, pode ser comparado com o 
de 1963, quando em cad~ um dos locais assinalou-se um número de3 
ou 4 meses desprovidos totalmente de chuvas. 

Os outros anos do período estudado mostraram pequenas varj::i 
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ções de caráter local, assim pode ter-se regist_rado uma seca em , 
um posto que não se veriticdu em outro, ou pelo menos, .não na roo~ 
ma intensidade; é por exemplo o e aso de 195l, que embora apJ:e • 
sentasse o fenômeno em todo conjunto registrou este fato de _ ma,.. 
neira marcante em Agua!. 

Passemos agora a uma análise, com mais detalhe, dos anos 
mais secos e mais chuvosos da região e que pode ser seguida,gra. 
fica.mente, ainda através da Fig.. 4. Tentamos a! um Índice de in ·· 
tensidade das precipitações, cuja cr!t-ica já fizemos anteriormeg 
te, utilizando os dados disponíveis. Temos, representados nesta 
ilustração, o ano mais chuvoso e mais seco para cada localidade, 
Cada gráfico foi construido levando em consideração o número de 
dias chuvosos em .cada mês (representado por uma linha quebrada), 

# # -.1, A o total pluviometrico maximo registrado em a.i- horas de cada mes 
(representado por barras) e o percentu~l que esse total máx·imo 
mensal em 24horas representa nas precipitações ocorridas no mês 
(em hachuras) .. 

Os dados referentes a Ag~a.! {tabela 3), revelam-nos que em 
1947, o ano mais irriga.do, tf venios 140 dias com precipitações,, 
dos ·quais 104 correspondeiJtes aos meses de janeiro (que foi o 

· mais -chuvoso, com 510,8 mm), fevereiro, março, outubro, novem -
bro e dezembro; o semestre de inverno apresentou 36 dias cl ·-1'0.

sos, ou seja praticamente 1/5 do número de dias deste período 
do ano~ ErJbora. chovendo todos os meses, há claramente uma re -
tração no período de Abril-Satembro .. 

Os máximos em zb. horas ocorreram, igualmente, nos me -
ses mais chuvosos, tendo sido & menor máxima desse período regi_s. 
trada em outubro (37,omm) e a maior, registrada. em fevereiro 
(64,5 mm); o total mais medíocre em 24 hs. ocorreu em abr11(3,2nW, 
que foi o mês mais seco do anc. 

Contudo, os maiores totais em 24 horas correspondem aos 
mais baixos valores percentuais em relação às precipit~~& ·que 
oqorreram no mês, o que demonstra ser a chuva pouco ·: con-centrada 
neste período. Já os meses de inverno apresenta~ elev~clo grau de 
concentração pluvial, uma vez ,que há valores di:!'tios que chegam 
a corresponder a quase 50% ela chuva caída no mês. 

Em 1968, ano mais seco desta loca.lida.de, registramos 86 
dias de precipitações, dos quais apenas 17 no semestre de inver- · 
no, ou seja, apenas pouco mais que a metade do número de dias 
chuvosos no mesmo período em 1947. O mês mais seco foi jtinho,quai.J. 
do rlb oeoneu mm~a precipitaç~o, e o m~s com cluvas mais concen -
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tradas foi maio - o total mansa~ precipitOU•-se em. um dia s6.(9,.9mn)•. 
A maior pluviosidade foi registrada em janeiro (261,1 mm), ma1 
ultrapassando o valor do mesmo m~s em 1947• 

Em São João da Boa Vistà (tabela 4), o ano mais Úmido foi 
1966, tendo registrado lô3 dias de chuvas, dos quais 20 nos me. 
ses de abril a setembro. O mês mais chuvoso foi janeiro(356,lmm) 
e o mais seco junho, que n!o apresentou precipitações. As máxi• 
mas em ~ hs. mais elevadas aconteceram no s·emestre de verão,com 
participaçfio.pouco express!va na percentagen em ·rela~ão aos to
tais mensais. Já no semestre de inverno apenas maio apresentou 
um máximo em 21.i. hs., di.gno de destaque (52,zmm.), tendo ocorri ... 
do após 25 dias sem que se ràgistrasse precipitações e corres
pondendo a quase. 50% do total pluviométrico do mês·. Os outros 
máximos em ~ hs. dos meses de inverno foram modestos e bastan
te concentrados, devendo-se registrar que em junho toda a chuva 
(14,o mm.) precipitou-se em menos de ~ hs .. e aconteceu após 69 
dias de seca• 

O a.no de 1963 apresentou o semestre de inverno extrema.me.n 
te seco; dos 89 dias de chuva que ocorreram no ano apenas 6 cor
respondem. ~qu.cle· per!odo1 tendo em 2 desses dias chovido menos 
de 0,9 mm. Poucas chuvas o extremamente concentradas, o que se 
reflete na presença de 3 meses absolutamente secos (junho, ju -
lho e setembro), sendo que em agosto registraram-se 10 mm. de 
chuvas em aporias um dia, ap~s um período de 11 semanas absolut~ 
mente sem precipitaç~es. 

Os meses elo semestre de verão também apresentaram-se rela
tivamente pobres em chuvas, com exceçfio de janeiro - que foi o 
mais irrigado, com 305 mm - e fever~i·o; o próprio mês de março 
já começava a prenunciar a longa seca, que atingiria todo o Esta 
do naquele ano, causando problemas ê agricultura e abastecimento 

, A . 

em agua e energia. O mcs de dezembro foi relativamente pouco ir-
rigado tendo chuvas bastante concentradas -50% de seu total pr$ 
cipitou-se em um s6 dia. 

Aguas da Prata teve seu ano mais chuvoso em 196o (tabela 
5), quando registrou 101 dias de precipitações, dos quais 19 o -
correram de abril .a setembro. O m~s mais chuvoso foi fevereiro e 
o mais seco julho. As chuvas concentradas localizaram-se, igual
mente aos demais, no semestre de inverno, tendo porém máximas em 
24 hs. expressiv~s, com exceç!o do mês de julho. A mais elevada 
concentração, todavia, coincidiu outra vez com os menores valo ·
res pluviométricos. Os meses de verão tiveram o maior número de 
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5a 
IND!CE DE co:r-:cmn~RAÇÃO DAS CHUVAS - SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

----
1966 - ano mais chuvoso (1 839,6 mm.) 

Meses Total Máximo em 2 4 hs. % N2 de dias chuvosos 

J"an. 356,1 73,0 20,4 19 
Fev. 210,2 79,2 37,6 11 
Mar. 298,4 94,2 31,5 16 
Abr. 47 ,9 15,0 31,3 .5 
Mai. 104,8 52,2 49,8 6 
Jun. o,o o,o o 

Jul. 14,0 14,0 100,0 1 

Ago. 12,5 6,5 52,0 3 
Set. 56,3 23,3 41,3 5 
Out. 172,0 53,0 30,8 10 

Nov. 2lf.5 ,3 47,5 19,3 12 

Dez. 335,6 72,6 21,6 15 

• 

1963 - ano menos chuvoso (984,4 mm.) 

Jan. 305,0 58,0 19,0 19 

Fev. 233,8 34,0 14,5 15 

Mar. 49,4 15,0 30,3 11 

Abr. 1.3,0 7,8 60,0 3 

Mai. 14,6 14,6 100,0 1 

Jun. o,o o,o o 
Jul. o,o o,o o 
Ago. 11,2 10,8 96,4 2 

Set. 0,0 o,o o 
Out. 110,0 41,4 37,6 12 

Nov •. 173,3 43,6 25,1 1.4 

Dez. 74,l 37;4 50,4 12 

~ABELA 4 



6a. 

IlIDICE DE CONCfill 1!RAÇÃO DAS CHUVAS - !GUAS DA PRATA __________________ ..... _..._ __ ,,__, ________ , ____________ ~--
1960 - ano mais chuvoso ( 1 903, 9 inm.) 

Meses 

Jan1 
Fev. 

Mar. 
Abr. 
Mai. 

Jun. 

Jul. 

Age. 

Set. 

Out .. 

Nov. 

Dez. 

Total 

284,7 
470,4 
156,9 

92,2 
100,6 

77,7 
0,5 

15,0 

32;3 
104,4 
2Z4,2 
337,0 

Máximo em 24 hs. % 

69,.5 
61,0 
57,0 
50,1 
44,3 
33,2 
0,5 

15,0 
20,3 
30,3 
56,2 
62,8 

24,4 
12,7 
36,3 
54,3 
44,0 
42,7 

100,0 
100,0 

62,8 
2950 
25,0 
18,6 

1968 - ano menos chuvoso ( 1 022 ,2 mm.) 

Jan. 

Fev. 

Mar. 
Abr. 
Mai. 

Jun. 

Jul .• 

Ago. 

Set. 
Out. ; 

Nov. 

Dez. 

199,0 
209,1 
150,4 

46,5 
10,3 
o,o 
o,o 

28,2 

34,8 
57,5 
91,2 

195,2 

25,5 
56,8 
31,6 
31,3 
8,3 
o,o 
o,o 
8,0 

29,5 
11,0 

18 '7' 
55,3 

TABELA 5 
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12,8 

27,1 
21,0 
67,3 
80,5 

28,3 
84, 7 
19,l 
20,5 
28,3 

N2 de dias chuvosos 

13 
22 

13 
5 
6 

4 

1 
l 
2 

8 

11 

15 

18 
16 
15 

5 
2 

o 
o 
5 
4 

9 
11 
11 

---



dias chuvosos, as mais elevadas precipitaç5es em 24 hs. e chuvas 
pouco concentradas. 

O ano de 1968 registrou , nesta localidade, 95 dias .chuvo• 
sos, dos quais 16 no semestre de inverno e 79 no de verão. O mês 
mais irrigado foi igualmente fevereiro; junho e. julho não apre .. 
sentaram precipitações, Os meses manos chuvosos apresentaram o 
maior grau de concentração nas precipitações, pouco expressivas 
no conjunto, embora abril e setembro tenham registrado máximos 
em 24. hs~ àm torno de 30 mm. que definiram; respectivamente,mais 
de 6o% e 80% dos totais mensais. As chuvas de verão apresentaram
se pouco, concentradas. 

Finalmente a Estação da Ca;tata (tabela 6) registrou seu ã 

no mais Úmido em 1965, com um total de 153 dias cluvosos (não G~ 
centrando paralelo em nenhum dos outros locais a este respeito), 
e que sé fossem espaçados regularmente no decorrer do ano, quase 
permitiriam definir chuva para um dia sim e outro não. Deste to
tal, 123 representam o número de dias com precipitações no seme~ 

tre de verão; contudo, na realidade, a consulta das _ tabelas em 
anexo permitirá que constatemos ter janeiro e fever~iro apresen
tado chuvas todos os dias. O semestre de inverno registrou 30 
dias chuvosos, ou seja, manos do que choveu em janeiro, embora 
seja muito mais do que ocorreu, no .mesmo período, nos outros ly 
gares citados em anos equivalentes. 

O mês mais chuvoso. foi janeiro e o mais seco agosta.F.m
bora os máximos em 24 hs., de abril a setembro, sejam. no con -
jllnto, inferiores aos demais, se excluirmos os meses de ma·io e . . ,. 
agosto, as discrepancias não sio tão grandes como ocorria nos 
postos anteriores. Em face disto, embora haja uma concentração 
maior no semestre de inverno, há igualmente nessa época meses 
com chuvas abundantes e pouco concentradas (junho, julho).Mes
mo assim deve-se salientar que as precipitações de setembro o
correram depois de 63 dias secos, o que faz com que nesse caso 
haja ligeira diferença dos demais pois a chuva caída após este 
longo per!odo pode envolver totais mais expressivos e ter gran
de significado geomorfolÓgico. 

Para esta localidade o ano mais seco correspondeu a 19~.6, 

apresentando 97 dias chuvosos, assemelhando-se aos outros locais 
embora ainda neste caso seja o que registrou um número mais ele
vado de dias com precipitações. 

Janeiro foi novamente o mês mais irrigado, tendo chovido 
quase todos os dias, contudo os demais meses do ano apresentaram 
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7a 
:!NDICE DE CONCEN·rRAÇÃO DAS CHUVAS - CASCATA 

1965 - ano ~ais chuvoso (4 078,5 mm.) 

Meses Total Máximo em 24 hs. ct/o Nl2de dias chuvosos 

Jan. 926,6 48,4 5,2 31 
Fev. 693,6 56,3 8,1 28 
Mar. 179,5 26,4 14,7 9 
Abr. 51,9 26,3 50,6 3 
Mai. 15,3 15,3 100,0 1 

Jun. 241,9 29,4 12 ,l 11 
Jul. 232,7 43,3 18,6 9 
Ago. o,o 0,0 o 
Set. 79,1 20,2 25,5 . 6 

Out. 569,9 46,2 8,1 18 

Nov. 435,6 46,3 10,6 15 
Dez. , 652,1 42,3 6,4 22 

1946 - ano menos chuvoso (1 017,8 mm.) 

Jan. 418,3 30,4 7,2 27 

Fev. 126,6 20,2 16,0 14 

Ma~. 123,2 15,2 12,3 16 

Abr. o,o o,o o 
Mai. o,o o,o o 
Jun. 46,2 19,0 41,1 3 

Jul. 40,8 10,3 25,2 7 

Ago. o,o o,o o 
Set. 23,9 15,2 63 ,i:; 3 

Out. ; 45,0 15,2 33,7 5 

Nov. 76,8 15,4 20,0 9 

Dez. 117,0 15,4 13,1 13 

TABELA 6 
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uma considerável redução do núinero de.dias chuvosos, se .compara
dos com o ano que aca~mos de estu~r. O semestre de inverno a ~ 
presentou apenas 13 dias de precipitações, concordando com o que 
ocorreu nos demais locais; nesta época, abril, maio e agosto não 
apresentaram chuvas. Este local registrou no período seco do ano 
chuvas concentradas, após longos períodos de seca. As chuvas de 
junho ocorreram após 63 dias sem precipitações e as de setembro 
após 70 dias, embora os totais pluviométricos também fossem pou~ 
co expressivos, como nos demais casos. Os mas.as de •Qrão,igual -
mente, foram caracterizados por chuvas pouco cencentradas;coinci 
dindo com o que ocorrera em 1guas da Prato, são João e Agua!. 

Após esta rápida análise das precipitações, podemos cons ... 
tatar que o ritmo das chuvas no conjunto da área segue o padrão 
tropical clássico, chuvas de verão e seca de inverno. As chuvas 
mais concentradas ocorrem exatamente no período em que mobili -
zam os 'll&nores totais pluviométricos, da! terem pouca ação geo
morfolÓgica, embora, eventualmente, tenham certo poder no caso 
da erosão linear, em áreas com maiores declividades, como nas es 
carpas do Platô da Fartura e do Planalto de Poços de Caldas. são 
as chuvas do ~amestre de verão que vão desempenhar um papel . rel§ 
vante na morfogênese, especialmente nos contrafortes das áreas 
planálticas. Temos a! períodos extremamente propícios para a de
finição de desli~amentos de terra, como os dados pluviométricos 
ela Cascata nos comprovam à saciedade. 

As chuvas abundantes do verão, iniciando-se em outubro,vão 
paulatinamente embebendo o manto de decomposição ou regolito;qup,l1 
do chegamos em fins de janeiro, que é o mês mais chuvoso, todo o . 
material alterado e o colÚvio estão encharcados e seus contactos 
com a rocha fresca (que, especialmente nas encostas do Planalto 
de Poços e Fartura, está relativamente pouco profunda) altamen
te lubrificados, em equilíbrio pr~cário. u~ evento pluviométri
co mais intenso pode provocar a ruptura desse equilíbrio e con~ 
quente "lanslide". 

As cicatrizes destes deslizamentos são claramente visíveis 
ao longo <lo vale do QUartel e apresentam uma evolução relativamqu 
te rápida. No alto vale deste ribeirão, aliás, há formas, em sua 
margem direita, reveladoras destes fatos as·quais deixaram marcas 
que lembram solifluxlo. 

Este ritmo hidrológico, por .outro lado, vem acelerar ora~ 
tejamento de origem gra•1tâo1onal, podendo ser percebido atra
vés dos problemas que o serviço estadual de conservação dé:.s roqg 
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vias tem e'nfrentado na estrada . que une .(guas da Prata a Poços de • 
Caldas. Os cortes efetuados no regolito para construção _da rodQ 
via levaram à destruiçãc do equilíbrio daquelà. vertente do ri .. 
beirão do QUartel, acelerando seus movimentos de rastejamento , 

que, anualmente, em fins ~e jarieiro, fevere~r~ e março, ga~m. 

aspectos de "landslide". 
H~, portanto, uma ação muito intensa da água de infiltr~ 

ção e de escoa~ento no modelado das vertentes, que se reflete 
através de cicatrizes · de deslizamentos em diversos estágios· ele 
evolução. 

Outro papel importante dessa água de origem pluvial é o 
aceleramento da erosão linear, em certas épocas do ano,em seus 
canais de escoamento, que provoca um talho profundo na paisage~ 
a qual evoluindo vai apresentar nos terrenos .cristalinos forma 
semelhante ao do boçorocamento que atinge principalmente as ~
reas sedimentares. Há portanto através de convergência de fato
res, o aparecimento de verdadeiras paisagens de."bad-lands"tan
to nos terrenos sedimentares como no cristalino. Embora a gêne
se do boçorocamento nos terrenos granítico-gnaissicos do Planai 
to Atlântico apresente alguns aspectos diferentes dos registra-

· dos nos terrenos sedimentares da Depressão, parece haver alguns 
pontos em comum entre os dois processos, que são a retirada da 

vegetação original e a utilização agrícola, de .maneira inadequ_a 
da, as quais acabam favorecendo o escoamento da água através do 
canais, onde ela se concentra e executa uma ação de sulcagem. 

Verificamos casos nos contrafortes da Serra da Fartura, em que 
certas boçorocas iniciaram-se através do leito de uma estrada. 
as águas passaram a . ter a! um canal de escoamento preferencial 
e iniciaram seu trabalho de entalhamento, de cima para baixo, 

evoluindo de tal maneira, que a e.strada foi abandonada. Aparen
temente o processo difere, em parte, do realizado nos terrenos 
sedimentares, onde as mudanças de litologia eptre as camadas p~ 
recem ter importância primordial (23); embora algumas explica -
ções mais recentes, vejam nesta forma de evolução das vertentes 
um mecanismo de adaptação do modelado a um sistema morfogenéti
co menos Úmido (30). 

Essa ação das águas pluviais, contudo, só pode ser com -
preendida se encarada em face do manto de decomposição e estry 

tura superficial 1na área, e da ação antrópica exercida na re 
gião, a qual, provaTelmente, acelerou processos erosivos, se é 

que não introduziu nenhum. 
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N~sse sentido devemos observar que a maior.; 'parte da re • 
gião apresenta manto de decomposiç!o relativamente- espesso ,-for -
mado por material facilmente mobilizável pelas águas ~e escoame.n 
to~ Apenas nos contrafortes planaltinos da Fartura e de Poços o 

manto de alteração apresentà-se mais delgado, constituido por u
ma película de material detrítico disposto sobre a rocha não de
composta, que aparece aflorando em largos trechos do alto vale. 
do Qlartel, onde, constantemente, ocorrem pequenos deslizamento·s .• 

Contudo, se o manto de decomposição apresenta-se relativâ 
mente espesso, não devemos deixar de assinalar que ele é muito 
rico em matacões, em todo o setor ocupado por terrenos gnáissi-

"' co-graníticos, e às vazes matacoões de mais de 3 e 4 m. de dia -
metro, com a "pedra balão", que ocorre nas proximidades de são -
João da Boa Vista. A presença de grandes matac3es neste material 
originado pela decomposiçao do embasamento cristalino talvez peE 
mita-nos supor um diaclasamento ortogonal intenso da rocha ma -
triz, o que, inclusive, poderia explicar nru.ito das mudanças bru~ 
cas encontradas na drenagem. 

Localmente, porém, a rocha fresca pode aflorar a pequena 
!' 

protundidade, tanto no caso do embasamento cristalino, como rio 
caso das intrus3es de diabásio que ocorrem nos terrenos sed1rne.o 

A 

tares do grupo Tubarão, o que explica a existencia de atividadas 
econômicas explorando este material. 

Deve-se aliás salientar que, até ha relativamente pouco 
tempo atrás, os paralelepípedos para o calçamento das ruas dos 
centros urbanos da região vinham de grandes afloramentos de gnq 
ses, dos quais um situado há poucos quilámetros do centro de São 
João da Boa Vista, no interflltvio do Jaguar:!-Mirim com o Ribei -
rão dos Porcos. 

No conjunto a regi~o apresenta-se bastante diversificada 
' ' quantoa espessura e a distribuição espacial do \material altera-

do,. o . Q\le se renete claramente na paisagem e nas atividades hu
manas. Da mesma ~orma o perfil vertica~ exibido por este material 
difere de um ponto para outro, PJdendo se registrar na área os 

seguintes tipos principais: 

a) Nas proximidades do contacto entre as rochas do grupo Tubarão 
e o embasamento, ocorrem perf:!s que exibem tanto um material co
mo outro, decomposto "in situ", separados do material de recobri 
manto ou colltvio, por paleo-pavimento de origem quartzosa em su~ 
maior parta, sendo frequente um recobrimento por colÚvio verme -
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lho escuro originado pela decomposição química do diabás10,topogr~ 
ficamente saliente. Há. uma "stone-lhle" generalizada, nosta 'situ,â 
ção, de cerca de 10 cm. de espessura. Há, tàmbém, áreas onde po~ 
mos encontrar· a rocha matriz, passando paulat.inamente por diferen
tes graus de decomposição, sem material de recobrimento estranho 
a ela ou páleo-pavimento; esta é, contudo, uma situação caracterÍJI· 
tica do diabásio, que nã.o exibiu, em nenhum local, recobrimento c.Q 
luvial de outra origem nem paleo-pavimento. Em outras palavras,en
contramos colÚvio originado · pela decomposiç!o do diabásio,capea.n-
do outras rochas, sobre páleo-pavimento que separa os dois mate -

riais e o diabásio nunca apareceu capeado por colÚvio de outra o -
rigem, nem exibiu páleo-pavimento, nos perf:Ís que pudemos observar. 

b) ~ medida que nos aproximamos da Serra da Fartura , passamos a 
ter perfís mais complexos na composição da· 11 stone-line" que sepã , 
ra o material alterado do recobrimento coluvial, bem como na,pro-
pria estruturação do material tamponado pela linha-de-pedras. 

O pá1eo-pavimento que antes era fundamentalmente quartzoso, 
torna-se mais espesso à medida que nos aproximamos desta serra e 
passa a encerrar blocos de rochas, entre as quais arenitos, cuja 
f onto é a placa localizada sobre a Serra da Fartura. Surgem tam -
bom outras linhas de pedras Õ.s vezes extremamente delgadas.e des
cont!nuas, além da mais importante, visível por toda parte. ~ co
mum encontrar-se inclusive o embasamento alterado, com matacões, 
recoberto · p-~r paleo-pavimentos e tamponado por colÚvio com ma. 
tacões. 1l também frequente encontrar-se o material sob a "stone
line'' com coloraç~o cambiante e bastante diversifirada, sugerin• 
d 

, , 
o paleo-processos pedogeneticos, anteriores aos que se desenvol, 

vem atualmente, sendo que os melhores perfís para estas observa
ções encontram-se na Estrada da Paulista, já referida anteriormen 
te e na .maior parte acima de 1.000 metros de altitude (Foto 4). 

Na cota de 1385 metros encontramos um corte no qual o gnai§ 
se decomposto com pequenos matacões e coloração arroxeada, apreson 
tando os sirriis de antigos mecanismos pedogenéticos, é recoberto 

por. material extremamente diversificado, formando um páleo-pavimeu. 
o variado e que em certos trechos assemelha-se a uma bancada con -
racionada. Sobre este material temos, tamponando o que parece ser 
.ma antiga depressão, um colÚvio de coloração laranja-acinzentado, 
acoberto por '"stone-line" menos espessa, embora contínua e que em 
ertos lugares une-se com a inferior. Recobrindo este material to
o, surge o colÚvio atual, de coloração semelhante aó subjacente,s,g 
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Foto nQ 4 • Paleosolos na Es 
trada da Paulista a 950 m. 
(A.A.A., 22/7/72). 

bre o qual a pedogênese levou à formação de um solo cinza, que 
à primeira vista, lembrou-nos horizontes pedogenéticos por nó~ 
observados em Campos do Jordão, no O~tono de 1971. 

A complexidade das formações superficiais encontradas acima . 
da cota de 1 200 metros, talve.z venha a nos dar, um dia, a cha
ve para interpretar com mais segurança a morfogênese regional, 
do ponto de vista das oscilações climáticas (36), que nesta á -
rea deixaram vestígios indiscutíveis, não só nestes depósitos 
subsuperficiais de cascalhos e calhaus, mas também nos de~Ósi -
tos de bauxita de Poços de Caldas. Deve-se, aliás, ressaltar 
neste aspecto a contribuição do Engenheiro Mario da Silva Pin -

, A , 

to na interpretação da ganesa destes depos~tos . minerais de Po -
ços de Ccldas, em trabalho executado entre 1936 e 37, no qual 
sugeriu idade plio-pleistocênica para esses jazimentos, origi -
nados por um metasomatismo, de intemperismo sub-aéreo tropical, 
a partir de rochas nefel.:Ínicas decompostas "in situi1 e que te -
ria ocorrido sob condições fisiográficas excepcionais em um po~ 
sível clima pleistocênico (37). 

Não são portanto apenas os páleo-pavimentos que estão, aqui, 
a nos sugerir ambientes morfogenéticos diferentes dos atuats,mas 
os próprios depósitos baux!ticos, atrávés de conclusões oriundas 
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de trabalho bem feito ~ COBl intel'pretaçlo que pode•i• ... • oba 
mar de moderna, embora executado em fins dos anos trinta •• 

Em face disto é poss!vel dizer-se que os solos desenvolvi .... 
dos sobre o material coluvial que recobre as cascalheiras dos 
contrafortes da Serra da Fartura, são mais recentes e formados 
em uma fase climática posterior à bauxitizaç!o em Poços d~ Cal
das, sendo que o ~leo-solo (ou solos) recoberto pela "stone -
linen deverá (ão) ser, cronologicamente, mais próximos da ép~ 
ca.em que se formaram estes depósitos do planalto poçoscalden
se. E se entre as duas épocas formou-se a "linha de pedras" a 
partir de blocos de arenito, vindos do Mirante, é que nesta.é
poca a morfogênese era predominantemente mecânica, permitindo 
a formação de cornijas e áreas de "rocL.fall" segundo a inter
pretação de Ab'Saber (36). 

Essas observaç3es, desenvolvidas a partir da análise do com 
portamento climático atual e da estrutura sub-superficial da ~ 
sagem, mostram-nos a extrema complexidade da organização fisio
gráfica desta borda de maciço antigo. Isto, aliás, reflete-se no 
pr~prio mapeamento dos solos da região, que mesmo na escala de 
1:500 000 (38) cartografou nada menos que 7 tipos diferentes sem 
ter cons1derado os de origem coluvial, que pareceram-nos ter bSJ1 
tante importância na área. A comparação deste mapeame~to pedol~ 
gico com a compartimentação do relevo evidenciará claramente as 
relações topográfico-estruturais na interpretação do fato em 
quest!o, assim como os diferentes graus de decomposição das ro
chas na região, o que é bastante nítido no caso dos contrafor ~

tas das serras da Fartura, do QU.artel, do" Paiol e da Cachoeira 
onde os litosolos renotem o manto de decomposição pouco espes
so já assinalado anteriormente. Ao mesmo tempo parece-nos. bom 
ressaltar, igualmente, que os outros tipos de solos, correspon. 
dem, em sua maior parte, a setores bastai_1te desenvolvidos elo q 
to _de decomposiç!o, sendo facilmente mobilizáveis pela erosão lJ. 
near do escoamento concentrado das águas pluviais, especialmente 
nas vertentes de maior declividade,.na porção ocupada na área 
pelos terrenos granítico..ognaissicos. QUanto à fertilidade tal -
vez seja bom chàmar a atenção, para o valor agrícola dos solos 
formados pela decomposição dos diabásios e das rochas do emba
samento; os originados dos sedimentos do grupo Tubarão possuem 
fertilidade baixa e são ~cidos, embora.apresentem boa estrutura 
física, o que facilita suà recuperação. Ibualmente medíocres são 
os solos do planalto ele Poços de Caldas, exibindo aspectos de 
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"senilidade". 
Parece-nos portanto ter ficado patente, que a regi!o em esty 

do corresponde a um setor das terras paulistas de complexa orga~ 
nização subsuperficial, definida sob.re estruturas variadas e 'de 
ecologia cambiante de um ponto para outro. As condições climá• 

A . 

ticas refletem a existenc1a de um clima tropical, progressiga ~· 

mente influenciado pelas altitudes, com inver~os secos e enqua
drados no grupo cwa e CWb de Kõppen por Setzer (57) correspon -
de~do ao ti setor ocidental da Mantiqueira", controlado por mas
sas de ar tropicais e polares, com feiç5es individualizadas s.e ... 
gundo as unidades geomorfol6gicas considerados" na tentativa de 
classificação efetuada por Monteiro (34). O fundamental porém é 
ressaltar-se a zonação existente com a altitude e a frequência ,. 
progressiva da incidencia de geadas, que se refletem na distri• 
buição da vegetaÇ!o e dá a certos trechos da área condiç5es de 
salubridade excepcionais, como em São Roque da Fartura e Cascaf!ir 
ta, extensão paulista dos quadros geoeco16gicos das terras a.l 
tas do sul-mineiro. 

Por outro lado ruí indícios claros nas formações sub-superfi .. 
ciais que as condiç~es climáticas àtuais são posteriores aos c\g 

p6sitos inhumados de blQcos de arenito, originados em morfogên~ 
se que permitia a ex1stencia de cornijas e zonas de "rock-fall" 
fatos que hoje não encontramos na região do Mirante da Serra da 
Fc.rtura. 
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Essa complexidade na estruturação horizontal, vertiéal e 
temporal dos quadros geoecolÓgicos regionais pode ser sent.ida - ~ 

través da análise do recobrimento vegetal da.área, o qual, emb~ 
ra tenha sido destruído em sua maior parte, nos deixou algw1s 
vestígios. A análise da Fig. 6, nos dá uma idéia de como, em 
1962, apresentava-se a cobertura fitogeográfico deste trecho elo 
Estado, em termos quantitativos e qualitativo.s. 

A primeira coisa a salientar-se a este.respeito, contudo,é 
o alto grau de alteração que o mesmo ex~be. A rigor raros são _ 
os locais que se apresentam pouco modificados em relação à sua 
composição e fisionomia original, sendo que o processo de tra.n~ 

formaç!o da paisagem vegetal & intenso e contínuo~ Este esboço 
realizado eom base em levantamento a.erof otogram~trico de dez 
anos atrás seria bastante diferente se fosse refeito face ao 
recobrimento flor!stico atual, sendo que as maiores_ modifica. .. 

- . 
ções ocorreram ao sul de S!o Jo~o da Boa Vista e nordeste .de 
São Roque da Fartura, dando lugàr a novos espaços agrícolas.Es
te esquema, aliás, permite avaliar muito bem o grau de desma -
tamento atingido pela regi~o j~ em 1962. 

A an~lise deste esboço e seu confronto com a compartimenta
ção morfológica regional define a estreita integração entre os 
dois aspectos. Uma primeira observação, .quanto aos agrupamentos 
vegetais e sua distribuiç!o, mostra•nos o fato de estarmos em 
uma área extremamente diversificada, e seria bom recordar os 
aspectos transicionais que caracterizam a regiãom em termos de 
paisagens fitogeográt1cas e domínios morto-climáticos, j~ assi
nalados no início deste trabalho. Realmente vamos encontrar a! 
exemplos de quase todas as formações vegetais que ocorrem no Es 

. -
tado ou seja oarrados, matas tropicais, mata tropicaJ_d~ ...... s.ltits 

. ~ 

de com arruicarias, campos com bols3es de matas e arauqlráªs• 
Contudo, se descermos no detalhe, a diversificaç!o vai ser 

ainda maior, como teremos oportw1idade de ver, pois cada uma 
destas f ormaç~es especialmente a mata e o cerra.do vão apresen -
tar nuances locais e muitas formas de transição. 

De sudoeste para nordest.() e do compartimento mais baixo pa

ra o mais alto ~ a seguinte aooorrência dos gra11des agrupamentos 
vegetais: 
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1. Fçr995es sie ti~ sisam® • .fot '*mtdo sob. êstê •uio Untá 
ocorrência típica do setor sedimentar, ou seja, da Depressão Ps 
rif~rica. Nas fotografias adreas e mosaicos surge com tonalida
de cinza-clara e bastante individualizada quando comparada com 
as demais. Contudo foi extrema~ente difícil de ser definida rê 
cartografada pois, com exceção de algumas manchas mais densas 
e mais facilmente delineadas, a maior parte surge como um ta!Jo
te cambiante em sua' fisionomia, com limites. imprecisos e tran -
sicionais, revelando intensa ação antrÔpica. Em certos locais 
as copas dos arbustos escondem todo o chão, putras vezes a seP§: 
ção entre uma feição e outra é brusca e até geométrica, deixan
do entrever.sinais de uma agricultura pretérita ou de uma anti 
ga pastagem. 

Esta formação, todavia, parece ter sido melhor preservada 
em alguns poucos locais, onde surge a fisionomia t.Ípica do cer ... 
rado, em termos paulistas, especialmente no setor NW do esboço, 
ou seja, nas terras a SE de Casa Branca, sendo conveniente lem
brar que esta região est~ bem próxima de Emas. No início de seu 
povoamento esta área foi percorrida por cronistas que registra
ram a presença desta vegetação, referindo-se a ela como de ~ 
qualidade para a alimentaç!o do gado C4o, 41), o que nos permi
te supor ter sido a mesma encontrada pelo povoador europeu ou 
europeizado, o qual com o decorrer dos tempos degradou-a., ainda 
mais. 

~ trechos~ porém, em que esta formação ganha aspecto quase . 
florestal .. o chamado "cerradão" (~.z, 43) - , ocorrendo isto ge
ralmente n~s trechos sedimentares com solos desenvolvidos so -
bre coldvios originados pela decomposiç!o do diabásio e isto é 
interessante, pois osd"loramentos de diabásio v~o permitir a e]& 
f inição de anéis de vegetaç!o concênctricos ao seu redor a pa~ 
tir do ·cerrado localizado sobre os sedimentos, até formas bc.s -
tanta densas, provàvelmente florestais, sobre o diabásio.- Cont,g 
doj isto ' hipottftico, em parte, pois as ál'eas de ocorr611c1a ' de 
diabásio, por ter solos mais f~rteis, ~stão praticamente desma
taclas, não permitindo uma conclus!to mais segura• 

Finalmente gostaríamos de lembrar que nesta regi~o ocorre -
ram, no conjuhto, as menores precipitaç~es no período de obser
vações disponíveis e que já estamos a:!, próximo a Piraçununga, . 
onde o balanço h!dr1co1 pelo m.Stodo de Thornthwaite, 1948,re 
gistra 4 meses de deficiência h!drica (julho, agosto, setembro, 
e outubro), segundo dados de Oliyeira (44). 

Em resumo, ' uma rormaç!o muito diversificada em sua fj 
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sionomia, ocorrendo, na . maior · parte·t em solos o1'1ginàdos da· ·de
composição de r ·ochas do Grupo Tubarão e em uma reg1fto saje1ta à 
deficiências hídricas prováveis, próxima aos cerrados de Emas, 
estudados por Ferri e outros Cb2,43), revewtindo colinas de , to
po esbatido e tabular. 

2. Formacões florestais - Apresentam tom cinza escuro nas fotg 
grafias e mosaicos com uma granulação característica e, a jul · ... 
gar pelo que sobrou, elm teriEaocorrido de maneira cont!nua,em .. 
bora com feiç3es diferentes, na maior parte da área pesquisada. 
Surge sobre os principais afloramentos de diabásio, nos terra -
nos granÍtico-gnáissicos do Planalto Atlântico, nas vertentes 
externas do Planalto de Poços de Caldas, bem como no Vale do 
Quartel, apresentando zonação de altitude bastante nítida, o 
que nos permitirá distinguir uma forma.ç!o tropical. de a1 titude 
com a.ra.uc~rias, características do reverso da Serrri da .Fartura. 

Junto à Depress!o Periférica, a floresta surge sobre os 
solos originados pelo diabásio, tendo ocupado, aparentemente, o 
reverso das pequenas cuestas definidas por estas estruturas,pa
recendo ser aí caracterizadas pela existência de um período de 
repouso, na época seca do a.no, com a perda das folhas de .gran
a.e ndmero de suas espécies, definindo uma formaç!o de tipo semi· 
dec!duo, Porém, logo que deixamos a Depressão Periférica e pen& 
trames no rebordo ocidental da Mantiqueira a vegetação começa a 
a~resentar-se mais perenifolia · e à medida que ganhamos altitude 

.. ; este aspecto vai se definindo cada vez mais; porem, em toda a• 
rea há plantas dec!duas, embora diminuam progressivamente e de,! .. 
xem de caracterizar a fisionomia da formaç!o vegetal• Isto,pro
vavelmente, prende-se à umidade maior, consequência da barreira 
orográfica, ~ue permite unamaior preeipitaç!o ou umidade relatj 
va do ar. Já em 1guas da. Prata não ocorre nenhum m~s de defici• 
ência hídrica pelo citado m6todo de Thornthwa.ite, segw1do o tr,2 
bal~o de Oliveira. 

A maior umidade das- áreas serranas reflete-se na presen 
ça de densas formaç~es de palmitos, em torno de 1 000• .l 100 m~ 
tros, no vale do QUartel, A

1

partir desta cota a composiç~o da 
floresta começa a mod1f1car•se sensivelmente, o que ~ denota.do 
pelo aparecimento, primeiro de moitas de "Chusquea" e em segui• 
da pelas Araucárias, que caracterizam o que de11ominam~s de Platô 
da Fartura, sendo que as formaç~es de Chusquea dão um ar de 
"Mebelwa.ld" a certos trechos da região serrana • 
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Isolada, no meio de um antigo meio flórestar, surge uma: 
manc~a de vegetação raquítica e arbustiva deserivolvida sobre os 
litosolos da placa de arenito do Mirante, dominando topo«rafic~ 
mente os outros agrupamentos flor!sticos. 

A vegetação florestal s6 está preservada embora já al·t~ 
rada, nas escarpas mais !ngremes das regHSes serranas, daí for
mar quase qm arco em tomo do Planalto de Poços de Galdas.Nos 
setores rebaixados dos terrenos cristalinos ela já foi pratica
mente toda destruída, restando algum-vestígio, apenas, nos al -
tos de morros mais salientes, onde o declive ó muito acentuado. 
Ela encontra-se menos alterada, porém, em algumas pequenas man
chas de reservas florestais, que nos permitem avaliar sua exuba 
rância primitiva e riqueza em epÍfitas e lianas, como é o caso 
da área ao norte de .Ãguas da Prata ou, onde está melhor conSEn'Vada 
na reserva da Fc.zenda Pra!so, a SE de São João da Boa Vista • . . 

Esquematizando, temos uma floresta tropical de "facies" 
diferenciado de acordo com a posição topográfica e morfológica 
considerada. De uma fisionomia decídua passamos para uma perer\! 
folia 1 com trechos de quase "Nebelwald", e um amplo setor com 
ocorrcncia de Araucárias. 

3. Forqiacões Cámpestres de Poço~ de Caldas - apresentam-se na 
fotografia aérea em tom cinza-claro, lembrando o do cerrado, P.2 , 
rem com textura fina e uniforme, salpicado por manchas escuras 
de vegetaç!o de porte arb6reo, que se individualizam e, em sua 
maior parte, ocorrem em zonas de nascentes .. Localizam-se no Pl~ 
nalto de Poços, de um modo geral em torno da cota de 1 200 m~ 

tros, g uma paisagem campestre ele grande beleza·, const1tu.Ída. :rnr 
gramím.~as de pequeno porte e é a que em seu conjunto, apresenta .... 
se menos alterada pela ação antrópica, o que se explica pala baJ, 
xa fertilidade dos solos 1 que levou a uma relativa preservação .• 
Na .Prática, por6m, 6 possível que estes campos apresentem hojé 
aspecto ba·stante degradado, em relação a sua composição e fisi.Q 
nomia originais, pela sua utilização como pastagens. 

Nesta rogi!o não há problemas de deficiência hÍdrica,e_! 
bora haja uma retraç!o das chuvas no semestre do inverno elas 
não são do todo Jl.Usentos o o balanço hídrico revelou disponibili 
dada d'~gua o ano todo, da! reforçar-se o papel dos solos na ma- . 
nutenção dessa paisagem campéstre. g interessante ali~s observar 
que hoje a posição do homem f.rente a esses sol.os começa a se al
terar; depois de utilizar os solos rértis da encosta do planalto 
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os bataticultores da região voltam-se agora para essas terras· de 
campos, passíveis de recuperação pela adubàç!o e que apresentám 
boas qualidades físicas, sendo que a mecanização 8 muito faci1i 
tada pela topografia. 

Há também algumas especulações, em torno desses campos, 
que lhes atriblem origem muito antiga (~3). Seriam mesmo htt:tàn• 
ça de uma fase menos Úmida, anterior a formação das florestas 
que o circundam, tendo sido preservados sobre os solos sen!s~ 
ta área uma vez que o processo de 1nvaslo e substituição da Pai 
sagem campestre por uma florestal teria sido alterado pela ação 
humana. 

Esta paisagem vegetal apresenta sua monotonia rompida 
pelo aparecimento de ·manchas .de vegetação de porte flor·estal em 
alguns fundos de vales, por~m mais nitidamente nas áres de nas. 
centes, como o esboço fitogeográfico permite-nos observar, é a! 
vão ocorrer formações cuja sinusia superior é dominada pela· Ar~ 
cé{ria~ Há ind!cios, inclusive, de antigas formações homogêneas 
desta planta que teriam caracterizado alguns setores do planal
to~ g o caso da Cascata, em uma posição a cavaleiro do alto va
l _e do Quartel, no cotovelo descrito pelo c6rrego dos Metrais.Os 
mais antigos habitantes do local informaram-nos que toda a área 
em torno desta estação da antiga Cia. Mogiana de Estradas de Fe~ 
ro, era um grande pinheiral. 

Outro fato a considerar é que igualmente aqui encontra
mos abundantes moitas de "Chusquea" a caracterizar as formações 

~ A 

arboreas, tanto no caso da Cascata como nas outras ocorrencias 
de cará~er mais periférico aos campos. · 

Concluindo estas observações sobre o recobrimento f1to
g eográf1co da área constatmos a seguinte sequência de formaç5es 
vegetais, que se alteram com caráter transicional de uma para ég. 
tra, a.presentando um n!tido zoneamento vertical: cerrados, matas 
tropicais dec!duas ou semi-dec.Íduas que, paulatinamente, ·passam 
a peren1f'Ólias,apresenta.ndo aspectos de "Nebelwald" e dando lu -

A i õ , N gar a ocorrenc as de formaç es mistas com a.ra.ucarias, bolsoes ho_ 
moganeos desta con!rera e, finalmente, as ·formações campestres de 
Poços de Caldas. Essa. sucessão é definida ao longo do seguinte e.: 
xo: vale do Jaguar!, passando-se depois para o vale do Rio da Pr~ 
ta e a seguir QUartel e Córrego dos Metais, indo das vizinhanças 
de Agua! até o interior do Planalto do Poços de Caldas. 

- 71 -· 



t umº rato axtremàmente interessante este , faciEl!i-cle ttNabel 
wald", que aparece sobretudo, em alguns nichos bem individuali.;. 
zados das escarpas serranas, principalmente se lembrarmos que 
é uma face continental dos rebordos ~lanálticos, com todo o co~ 
tejo que acompanha estas condiç3es; t uma situação muito dife .. 
rente, portanto, das ocorrências típicas, voltadas para facha-

A . 
das oceanicas, como o rebordo oposto da Mantiqueira e a Serra 
do Mar, para não citarmos as típicas formaç3es andinas• 

Finalmente, para responder às questões referentes ê. hii:: 
tória e processos de expans!o ou retração dessas formações veg2 
tais, que apresentam grande interesse para diversos setores das 
ciências da terra, parece-nos fundamental a realização de um ls 
vantamento s1ste~t1co das espécies que ocorrem nos poucos tre
chos bem preservados e um estudo de ecologia detalhado de cada 
agrupamento, bem como dos.diversos "facies" associados a cada 
compartimento morfológico. 
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F· A COMPARTIMENTACJO <ij,OBAL E .§E:1JS gfLIXOS ~Q-~ON@fTO. 

Passemos agora a uma rápida análise do e.sboço mortolÓg,i 
co da borda desse maciço antigo (Fig. 7),.como fecho deste con
junto de observações· globais sobre a área. Queremos , antes de. 
mais nada, deixar claro que esta compartimentação deve ser en • 
carada como um elo na cadeira da organização local da · geosfera~ 

Ela resulta de um arcabouço estru~ural, . trabalhado por proces -
sos morfogenéticos cambiantes e se projeta na cobertura vege .-· 
tal da região. As paisagens locais, portanto, revelam claramen-: 
te uma história que está gravada na distribuiç!o espacial das 
formações fitogeográficas e na componente vertical de sua estr~ 
tigrafia recente, que nos permitenavaliar como esses fatos se 
compo1taram no tempo. Infelizmente, porém, se as formaç~es supo,t 
ficiais, a luz das modernas interpretações morfogenêticas podem 
nos sugerir processos, as imbr·~cações do recobrimento vegetal 
ainda não foram sistematizadas de maneira a nos fornecer elemen 
tos para serem checados com as demais .• Contudo, este é, exata -
mente, o tipo de problema que exigirá trabalho integrado 4e ge~ 
morfÓlogose outros especialistas para sua solução e qualquer o~ 
servação feita sem este amparo está sujeita a revisões. 

Por outro lado este quadro global e seus diversos com -
partimentos permite-nos constatar o valor da assertiva proposta 
no in!cio deste trabalho. Antes de mais nada, porém, façamos aJ. 
gumas observações sobre critérios . adotados. Está evidente que 
este esboço reflete a presença de um critério abrangente, proc_y 
rando definir não formas isoladas mas -conjuntos regionais,. vin
culados a arcabouços amplos e que nesta escala procura conciliar 
um esqueleto estrutural e seu modelado recente, da! o · papel que 
os :l.nternt1vios vieram a desempenhar nesta tentativa de classitj. 
cação. Aplicamos aqui a noção de interfldvio em sen sentido mais 
amplo e que não se confµnde apenas com linha de divisão das á -
guas· de escoamento superficial. 

O interflÚvio neste esquema é todo o conjunto das for.
mas dispostas entre dois talvegues e revela em seu aspecto glo
bal 1~ão só uma estrutura como também o estágio em um processo ~ 
volutivo; é uma unidade de referência "inter flumen" e que cor .. 
responde a um arcabouço de aspectos originados por processos pr§ 
dominantemente erosivos, opondo-se às planícies alveolares ou 
d 

, , 
e varzea onde há acumulação ou retenção, em um lapso de · tempo. 

maior ou menor, do material ·originado pelo desgaste do primeiro. 
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A análise da disposiçã'.o dos arranjos'.: das · formas do rel,1 
vo na área, revela o papel da estrutura e tectônica em seu mocl,i 
lado. Estão nitidamente definidos três grand~s conjuntos dispoj 
tos, grosso modo, de WSW para ENE, correspondendo, respectiva • 
mente, aos terrenos basais das séries goridwânicas da Bacia do 
Pcraná, situados no ootor 1este da Depressão Periférica Paulis
ta; aos terrenos gran!tico-gnáissicos do rebordo ocidental do 
núcleo sul mineiro do Escudo Brasileiro, ·correspondendo ao que 
j~ chamamos anteriormente de setor Sanjoanense do Planalto A • 
tlântico e, finalmente, as rochas alcalinas do Planalto de Po -
ços de Caldas. Dentro dessas grandes divisões ~ litologia ou a 
tectônica nos dão elementos para distinguir sub-divisões ante a 
morfogênese. Passemos então a um apanhado sobre cada uma dessas 
grandes unidades. 

l. A Depressão Periférica no, Rebordo Ocidental d§.. ~ntj,quei,rª-

Temos a! o domínio de colinas tabulares que. se reflete 
na existência de amplos divisores de difícil traçado; revestin
do essas formas ocorre o cerrado, em diversos graus de desenvol 
vimento e alteração. Secundariamente surge um outro conjunto de 
formas, diferenciadas em função da Illlldança litológica; s~o as 
cuestas esculpidas em diabásio, junto ao contacto com a "old 
land 11 , e que definem uma drenagem de 11front" e "reverso 11 • ni t ic].â 
mente caracterizados; o recobrimento vegetal é florestal. Enqua.D 
to a primeira subunidade tem seus solos voltados para a .criação 
e silvicultura, a segunda é preponderantemente agrícola. 

Embora pertençam a uma mesma grande unidade e apresentem 
semelhanças em certos aspectos, as duas diferem profundamente~ 
sendo que a primeira possui como elementos de diferenciação_ ma~ 
cante, "dales" e boçorocamento que se . somam aos fatos já assin,â 
lados anteriormente. Na realidade, como o diabásio apresenta-se 
em .pequenos afloramentos, na prática o que ocorre _é serem eles 
setores individualizados dentro de um compartimento de escala s~ 
perior onde definem a exceção; ó que nos paroce uma perspectiva 
mais 16gica. Assim, enquanto grande parte do contacto entre a ~ 
pressão Periférica e o PI.anal to se faz segundo o padrão defini'- . 
do nas proximidades de Vargem Grande do Sul, a ocorrência de"sllls" 
de diabásio nas condições existentes nQs arredores de alio João :f.u 
troduz nova variável que se. reflete não s6 no relevo, mas em to
da a vida agrári~, que fica sobremarleira enriquecida. Há, portan 
to, um verdadeiro contacto em cuestoo embutidas em uma depressão 
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periférica generalizada, que individualiza claramente os arre · .. 
dores de São João .da Boa Vista. 

~ ainda neste setor que vamos ter as ma.is amplas plan!-
c ies de várzea e alveolares, encaixadas em relação a um, plano 
ideal que tangencie 0$ topos dos interfldvios da região~ Destas, 
duas apresentam maior significado agrícola - a do Ribeirão dos 
Porcos e a do Rio Verde, uma vez que· seus sedimentos originam-se 
dos terrenos cristalinos ou do diabásio decomposto, o · que· lhes 
imprime fertilidade maior. Em sua maior parte são ocupadas.· por 
plantações de arroz e batata. !~ várzea do Jaguar! é praticame..,te . 
desprovida de culturas, em parte ÍJor problemas de dr~nagem(c~) 
o que nos permite encontrar a! cicatrizes de meandros e alguns 
terraços, que nas outras foram destruídos ou mascarados pela at1 
vidade agrícola. 

Essas áreas correspondem .ainda a um sítio preferencial 
para o desenvolvimento de taboas que se reinstalam rapidamente .! 
p6s o abandono das atividades primárias nos lugares mais sujei -
tos às inundaç~es. 

No conjunto são, portanto, 3 as formaç6es \Pegetais~ · r.que 
caracterizam este trecho da Depressão Periférica Paulista, cada _ 
ulla'correspondendo a um determinado arranjo de feiç~es: o cerrado 

· a mata tropical semi-decídua e a várzea de taboas. 

,. 
2. O $ator 9anjQAnen§p do Planalto Atlantico 

Este setor parece comprometer suas formas, fw1damental -
mente, l tectônica.e ao tempo de exposição das rochas aos proce.§ 
sos morfogen~ticos. 

A tectônica tem, provavelmente, seu mais nítido. reflexo· 
na existência de um compartimento soerguido e basculado,locâ.l.iz,a 
do ao norte dos terrenos pré-devonianos. Além disso são nítidas 

I 

numerosas áreas com orientaçao estrutural, que poderá ter se or1 
ginado pela tectônica ou por simples direçt:Ses de diaclasamento .• 
Os 'fatos mais característicos neste domínio aparecem na drenágeni 
do Jaguar!-Mirim e seus afluentes, a sudeste da região. A análi
se das formas de relevo permite-nos agrupá-las, pelo menos, em 
quatro grandes conjuntos que descreveremos a seguir. 

Uma primeira sub-unidade, bastante individualizada,cor -
responde ao que chamamos de Platô da Fartura, por tratar-se do. 
alto curso daquela bacia e ser topÔnimo característico da área. 
Temos a! dois conjuntos de formas, expressas nos interflÚvios e 
que parecem indicar histcSrias diferentes no que se refere a mor .. 
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fogênese. Assim é que as formas agrupadas nos intert:J_dvi9s par.§ 
lelos, com pertís longitudinais em plano inclinado e vertentes . 
incipientemente convexizadas parecem ter-se desenvolvido htÍ me
nos tempo que as demais pela esculturação de uma superfície foi 
silizada pelo arenito e que ainda a recobre em pequeno trecho~ 
Corresponde ao dom!nio das matas tropicais mistas com Araucárias 
e do pohto de vista agrícola é região caracterizada pela presen"'.' 
ça da batata inglesa, cultivada principalmente para sementes por 
sitiantes de origem espanhola e italiana. 

Aos pés dos contraforte.s deste plana! to fica a segunda .á 
rea, caracterizada por internúvios com perfís lor,titudinais sll:b·.,. 
paraleios e em patamares, com vertentes recobertas por matacões 
e a~)resentando no leito dos rios cascalho grosso e mesmo mata • 
cões mobilizados nas maiores enchentes. A presença dos patama~ 
res é marconte e de difícil explicação,- uma vez que poderiamos 
recorrer a diversás hip6teses, as quais partindo de processos di 
ferentes, levariam à mesma forma. Ass~m poderíamos supor blocos 
falhados escalonados; um "piedmondtreppen" ou pedimentos. escalo
nados. Na realidade tratando-se de uma região indiscutivelmente 
afetada pela tectônica e com formaÇões sub-superficiais correla
cionadas a áreas de morfogênese mecânica predominante, é prová-

A vel que os dois processos se tenham combinados na genese dessas 
formas. 

Do ponto de vista do recobrimento ·vegetal temos a mata. 
tropical com facies progressivamente diferenciado pela altitude. 
A destruição desta vegetação e as práticas agrícolas levaram a 
intensos processos de erosão e boçorocamento. Atualmente a áreaé 
voltada em sua maior parte para a criação bovina, principal . 
substituto do café. 

A sudeste deste trecho ocorre a terceira sub-unidade s~ 
malhante a anterior elo ponto de vista do recobrimento vegetal_~ 
atividades agrícolas,- diferindo porém no pelf!l longitudinal dos 
interflÚvios, uma vez que os patamares inexistem ou são de difj 
cil reconhecimento. Nesta área o b::>ço:rocamento apresenta-se at.n 
da mais intenso que nos demais espaços da "olcl-land" estudada. ,. 

Ma realidade essas tres áreas analisadas apresentam ce_à 
tos aspectos em comum, especialmente as duas Últimas e entre e.§ 

ses fatos semelhantes cumpre ressaltar o caráter geral perifé
rico ao planalto de P~ços de Caldas e o aspecto divergente da 
drenagem, que é centrífuga em relação à intrusão alcalina. A 4' , 

liás é bastante int~ressante a conformação da bacia do Jaguar!-
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Mirim n~ste setor, que se apresenta assim4trioo em ré~a.çfo · a 
seus anuentes, os quais drenam principalmente as duas Últimas 
regiões mencionadas. 

Finalmente a quarta sub-unidade d9 Planalto Atlântico é 
representada pelo conjunto de formas englobadas em · internúv:tos, 
cujos topos são generalizadamente retil;l.nizados e apresentam VEg: 

tentes com ma.tacões agrupados nodularmente. Corresponde aos te~ 
renos que emergem das terras sedimentares da Depressão e daí 
localizarem-se ao longo do contacto das duas estruturas• O to-.. 
po dos interflÚvios, aliás, está tangenciado pelo mesmo plano 1 
deal que toca os da Depressão, o que é particularmente nítido 
no divisor de águas entre o Jaguar!-Mirim e o Ribeirão dos Por~ 
cos. O recobrimento ve~etal pretérito parece ter sido de flo 
resta tropical semi-decídua e é área de cultives diversificado~ 
sendo que o café ainda tem destaque, embora seja muito inferior . 
ao que foi em um passado recente. A pecuária gànha desenvolvi - · 
manto cada vez maior. 

Como podemos perceber o Planalto At1_!ntico apresenta n~ 
te rebordo um escalonamento de paisagens e uma grande diversifi
~ação de formas embora por toda parte haja certos aspectos em so 
mum. Dentre estes destaca-se a ocorrência de matacões, a inte.n 
-sa alteração dos quadros fitogeográficos pela ação humana e os 
desequilíbrios na estrutura superficial da paisagem representa
do pelos processos de erosão agressiva e boçorocamento generali . 
zado. 

O que poderia ser considerado uma quinta sub-unidade de4 

te setor são as planícies, que ocupam porém éspaços ex!guos - e 
com aspecto embutido, especialmente as. que ocorrem nas proximi
dades de são Roque da Fartura e 1guas da Prata. · Estão quase t.,g 
das muito alteradas no recobrimento fitogeográf1co pelas práti4· 
cas agrícolas (arroz, cebola e pastos), havendo algumas, porém, 
ainda -ocupadas por vegetação de várzea mais densa é ta.boas. 

3. O flMalto de Focos de Calc1all 

Pode ser facilmente dividido em duas grandes áreas:o s~ 
tor drenado para o Jaguar!-Mirim e o drenado para o Rio das An
tas, sendo que.este Último corresponde ao Planalto de Poços pr.,g 
priamente dito, .Os dois conjuntos porém formam uma w1idade delj 
mitada pelo dique anelar da intrusão alcalina. 

A porção que escoa suas águas para o Jaguar!, através cb 
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rio da Prata, corr.esponde ao setor mais drsse·eado, com vales· e.n 
caixados e vertentes com muitos afloranientas r .ochosos e órien • 
taçt!o nitidamente anelar em relação às estruturas dÔniioa.s des• 
te ~ciço alcalino. Corresponde a .área de vegetação cambiante 
com a altitude, já citada, e a solos relativamente .férteis de -
senvolvidos em rochas nefelino-sieníticas. t ainda região cafeJ.. , 
cultora e c001 presença de gado; no alto vale do QU§Lrtel há cul- . 
tivo de uvas de mesa. ~ · este, por assim diz~r, o setor derruído ·· 
do PJ.anal to. 

Já a segunda. área cara.cteriza-se por apresentar topogr_ã 
fia levemente ondulada, com interflÚvios simétricos no perfil 
transversal e longitudinal e divisores d'água esbatidos,lembra_n 
do os dos trechos sedimentares. t área de bauxitização com so -
los senís, recobrimento vegetal campestre e criação de gado ex
tensiva. 

Tendo a.inda em vista este esboço morfológico queremos ,ã 

proveitar a oportunidade, para chamar a atenção, quanto D. rique
za de formas apres_entada pela bacia do Jaguar!-Mirim, a qual. 
drena a maior parte da área estudada e reune afluentes com os 
mais; variados controles estruturais em sua disposição. Temos n~ 
ta bacia padrão de .escoamento anelar, · de relevo cuestiforme e 
de blocos afetados por tectonismo e forte diaclasamento, apresen 
tando em todos os setores grande complexidade ,embora a' dispo si. -· 
ção desses arranjos seja de aspecto relativamente sim~les em sua 
or~anização _global. 

Revela-se, aliás, bastante esclarecedor o estudo da dis
posição entre o embasamento cristalino e as rochas sedimentares . 
da Bacia do Paraná, esquematizado na Fig. 5, Este perfil foi 
construído cortando três i11tei'flÚvios: dois no sentido transve_l 
sal e um no sentido longitudinal. Os dois primeiros dispostos 
quase paralelamente ao contacto entre os dois domínios estrutu
rais ; (um escul~ido nos sedimentos e outro no cristalino) e o Úl 

1 -

timo · modelado, como o segundo, nos terrenos pré-devonianos de. 
leste, mostrando-nos sou aspecto em plano inclinado com patalll,ã 
res, pre~ede11do a Serra da Fc.rtura. Temos nesta. secção, além da 
litologia uma esquematização das áreas onde há ocorr~ncia de p~ 
leo-1x1vimentos separando o material coluvia.l ou de recobrime11to 
das rochas subjacentes. 

O primeiro fato a se destacar é o relevo cuestlforme dos 
diabásios, na região do Canta.galo, no qual não há ocorrÔl~cia de 
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paleo-pavimento. o Ribeirão dos Porcos flui no contacto eritre a 
bacia sedimentar elo ·Pàraná e o: embasamento em uma posição sub8,I'· 

quente, recebendo uma drenagem ressequente da "old-land" e obq 
quente do "front" da cuesta. 

O interf+úvio entre o Jaguar.Í-Mirim e o Ribeirão dos P,gr 
cos, já nos terrenos cristalinos, apresenta.se claramente nivel,i 
do em relação ao topo da "cuesta" do Cartagallo e evJ,.denc1a·s1-
nais de uma superfície . aplainada que teria interessado a ambos. 

- . N 

e que vai ganhando altitude suavemente a leste do Ribeirao Cla-
' N ro, através de uma rampa que sofre inflexao brusca ao encontrar 

o primeiro patamar deste terceiro interflÚvio. Temos a seguir .S 
ma área de forte declividade, caracter1Zal1do uma escarpa que 
termina em um topo plano, correspondendo a uma antiga superf.:Í -
cie inhumada por sedimentos, que foi desenterrada e muito retr.â 

. , 
balhada, com alguns sejores conservando-se, porem, notavelmente 
preservados quando obse~vados de são João da Boa Vista. 

Há portanto, indisc~tivelmente, diversos níveis topogrí 
ficos de refe~ências gerais para esta borda de maciço antigo,os 
quais chamaram a atenç!o de diversos autores que percorreram a 
região (King, Mattos e Almeida). 

Lester King (31) registrou essa disposição regional do 
relevo e amarrou-a em sou esquema cíclico para explicar a evol_s 
ção morfol6gica do Brasil Oriental. A superfície cimeira, para 
ele, corresponderia à Gondwina, que foi divers~s vezes soergui
da; as. formas dos contrafortes da Serra da Fartura seriam o que 
elé denominou de Post-gon~va a;:guea4.Q; correspondendo o n!vel 
tangente aos interflÚvios junto ao contacto à SuperfÍ~i~ SJ!l A= 
.m..er!cana , na qual se teria encaixado a drenagem durante o Q! • 
,gl.o VeJ.has • 

Mattos (23), salientou a existência de vestígios de um 
assoalho pré-glacial que aflora a leste dos terrenos sedimenta .. 
res, . registrando a presença de difere11tes níveis, sem preocu~r .. 

A 

se com sua genese. 
Almeida (2), tratando generalizadamente da Zona Crista -

lina do Norte, viu a! um relevo resultante de formas oriundas do 
condicionamento a oeste imposto pela Superfície Itagu~ e a leste 
pela Superf!cie do Jaui, tectonicamente deslocada na Serra /da F3=!: 
tura. 

Ab'Saber, estudando· a gênese e evolução das depressões P§ 
riféricas e citandc;> observações feitas nas proximidades de Campi
nas, parece ter obtido a melhor explicação para essa compartimen
tação do relevo (45, 46, 47) na borda desse maciço antigo. A su -
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perr!cie c1me1ra,looalizada sobre a serra da Fartura, estaria 
realmente assoéiada com a tectônica quebi-snte relacionaêle. a e.;.; 
peirogênese positiva que ressalientou a "old land" dó leste pag. 
lista, enquant~ o nivelamento, a um mesmo plano,-·dos interflÚ
vios sedimentares e cristalinos estariam explic.ados por µma S.Y 
perfÍcie de aplainamento de posição interplaná1tica, elaborada · 
P<>a processos de pediplanaç!o extensivos., para qual o autor cj 
tado conservou o nome de Sµperf{cie Nvogênica dado por De Mar
tonne. Embutidas nesta superfície ocorrem os talvegues dos rrs 
que deixam as áreas cristalinas do leste e penetram nos- terre
nos sedimentares, encaixados de até ioo metros, como tivemos 
oportunidade de salientar~ Desta área, passaríamos para as re-, / 

g15es serranas do leste atraves de pedimentos consequente,o que 
explicaria em parte a disposição do perfÍl analisado, Teríamos 
então uma sequência de formas e compartimentos semelhantes às 
registradas por Ab 1 Sv.ber nas vizinhanças de Viraeopos. 

Finalmente queremos aproveitar a oportunidade para sa
lientar as relaç3es existentes entre o povoamento e essa com -
partimentaçlo morfol6gica, bem visíveis nesta escala, na disp~ 
s.iç!o dos centros urbanos e estradas. 

O primeiro grupo de observações a ser feito é voltado 
para a orientação da circulação, que está claramente vinculada 
à topografia. Limitando a análise às rodovias asfaltadas,per -
cabe-se que são João da Boa Vista é um centro de convergência 
da circulação, orientada pelo contacto entre o maciço antigo e 
as terras sedimentares da depressão (no caso das rodovias que 
de Pinhal e Vargem Grande do Sul demandam esta cidade) e pela 
descontinuidade dos afloramentos de diabásio a oeste de Ribei
rão dos Porcos, que permite a existência de um "corredor" lev.§ 
mente ondulado entre duas áreas de contactos cuestiformes, os 
qua~s· dificultam a circulação no sentido transversal aos domj 
nies morroestruturais (estrada Aguaí-São João). 

A partir de São Jo!o a rodovia vai demandar Poços de Ga! 
das, passando por Aguas da Prata, seguindo o vale do ~artel,e~ 
culpido nos aglomerados, tufos e lavas, menos resistentes. que 
as demais rochas da intrusão alcalina. 

Esta estrada, aliás, seguiu a mesma direção de penetra
ção da Mogiana em busca do Planalto de Poços• :t aliás interess~ 
te observar que a rodovia veio transformar ·alguns ratos defini-
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dos pela ferrovia, mas não alter,-los. Assim· & que Jeuas da Pt'~ 
ta e a Estação ela cascata alo dois pontos de paráda para a Cireu 
lação ferroviária; igualmente aí estão os postos de gasolfua pa. 

ra o al:nstecimento dos veículos que trafegam pela rodovia, são 
dois pontos nevrálgicos na circulação, o início e o término da 
barreira a ser vencida. A rodovia, porém, apresentando outro 
traçado fez com que o posto de gasolina ficasse a cerca de 2,5 
km. da estação ferroviária, determinando o surgimento de outro 
centro de serviços voltados para a circulação quea:>s poucos foi 
definindo novo núcleo de povoamento, rival do anterior. · Assim t~ 
mos a Estação da C~scata e o Posto da Cascata, surgidos em momen 
tos diferentes, ligados a meios de circulação diferentes, por~m, 
com o mesmo objetivo: é o ponto de serviço ou "porto seco" que 

, ' u1 H se apresenta antes ou depois de um obstaculo a circ açao, en -
contrando seu similar em ~tuas da Prata, onde o núcleo de DOVO;ã 

manto conservou-se coeso pela superposição dos dois meios de 
transporte. 

, f' ... , No conjunto e acil perceber-se a situaçao favoravel que 
tem desfrutu.40 São Jo!o da Boa Vista, próxima da Depressão Peri
férica(caminho de Goiás) e dominando as vias naturais de penetr~ 
ção para o Planalto de Poços de Caldas, e o sul mineiro em geral, 
o que justifica sua maior expressã o em relação ·às outras vizi
nhas, na estruturação da rede urbana paulista. 

Outro conjunto de fatos claramente perceptíveis refere
se ao traçado do plano urbano. Enquanto Agua! e Vargem Grande do 
Sul tem podido conservar o tradicional "tabuleiro de xadrez",São 
João da Boa Vista embora tenha surgido com este plano e crescido 
pela somat6ria frequente de loteamentos com este aspecto,no con
junto, perdeu a forma característica desta estrutura,uma vez que 
ela teve que se adaptar a uma topografia de colinas já mamoioni"'" 
zadas, drenadas por rios encaixados. i interessante constatar,a
liás, que Vargem Grande colocada exâtamente no cobtacto do sedi
mentar com o cristalino, apresenta sua direção preferencial de 
expansão nos terrenos aplainados da Depressão; de topografia PºJ! 
co movimentada, e que facilita sobremaneira não só as constru 
ções como principalmente a instalação do qquipamento de servi ... 
ços destinados às novas áreas residenciais. 

Por outro lado é mais um exemplo a valor! mr a situação 
como causa de crescimento urbano. O sítio, mesmo desfavorável, 
não consegue barrar a expansão _urbana, o que está claro na re 
gião estudada. Agua! e Vargem Grande do Sul apre~entam sítios 
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mais favoráveis, especialmente a primeira., contudo s!o Jo!!o da 
Boa Vista, desfrutando de situaç3es claramente superior em relJl 
ção .às duas outras, tem-se expandido muito mais, apesar do s! -
tio. 

Já Águas da. Pratap apresenta bastante complexo e . adapt~ 

do à morfologia de seu s!tio. t um plano desenvolvido a.poiad9 en! 

um eixo de circulaç~o (rodovia-ferrovia) acompanhando um vale 
e que encontrou condições de expansão em pequeno anfieteatro,do• 
minado por ~1stas e trechos do dique anelar de Poços de Caldas, 
Segundo Almeida (2) a cidade está localizada exatamente sobre um . 
bloco de falha adernado para sw • 
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TERCEffiA PARTE 

AS AREAS DE AMOSTRAGEM E SUA CARACTERIZAÇ~O 
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A.O SETOR VARGW GRANDE DO SQL-CANTAG!t_~ 

1. um contacto de disposicão simules:Vargem Grànde 
do Sul 

A ··paisagem do contacto entre os terrenos pré-devonia11os 
do leste paulista com as séries basais dos sedimentos gondwâni
c os, nas proximidades · de Vargem Grande do Sul revela,com rela
tiva facilidade, ao observador que percorre a região, os con -
trastes re$ultantes da alteração das condições litol6gicas, que 
se operam aqui de maneira bastante simples, como podemos perce
ber pela análise da Fig. 9. são sobretudo dignas de registro as 
consequências destas mudanças na estruturação das atividades l'.\l;! 
manas e seus reflexos na o~anização regional do es!J%ço. Se não, 
vejamos: o esquema geol6gico mostra-nos um contacto entre ro -
chas do embasamento e sedimentos paleoz6icos relativamente sim
ples, ocorrendo estes Últimos a W-NW do esooço em questão. Oco~ 
rem ainda na área depósitos de sedimentos .modernos ao longo das 
várzeas e alvéolos, sendo que nos arredores de Vorgem Grande e
les adquirem maior expressão; temos a! calhas aluviais relativ~ 
mente amplas que en\t)lvem a cidade com material detrítico origj. 
nado na "old-land" e depositados em grande quantidade nest ... e t IlJ 

, . ' cho, como ja tivemos oportunidade de assinalar, devido a ruptura 
de declive operada nos perfis longitudinais dos cursos d'água ao 
ingressarem na Depressão Periférice. são, contudo, dep6sitos de 
pequena espessura, presentes também no vale do JaguarÍ-Mirim, em 
bora de maneira mais descontínua. Nas proximidades de Vargem G't'an 
de esse material vai ter grande importênciu nas ati~idades agrí
colas e na indústria de cerâmica. Aliás, o próprio nome da cida
de ~ bastante significativo e evoca a existência desses sedimen
to.s depositados por cursos que penetram na Depressão em co11dições 
de'. rios consequentes ou resequentes. 

i a organização do povoamento, sua densidade e dinamis
mo, porém, que melhor nos revelam as atitudes tomadas pela popg 
lação local face aos compartimentos morro-estruturais em ques -
tão. O povoamento rural concentra-se claramente nos terrenos 
cristalinos, tornando-se menos denso sobre os sedimentares;o P2 
voamente urbano, contudo, definido no contacto dos dois dom! 
nios, sobre o embasamento, cresce preferencialmente em direção 
às áreas sedimentares, embora existissem obstáculos a uma expa_ 
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são neste sentido. 
A análise do sítio urbano de Vargem Grande do Sul demon~ 

I ' 

tra-nos uma série de tatos signiticatt.·~endo-se originado sobre 
o internúvio, já próximo da confluência do ribefrão SantMa com 
o rio Verde, assentando-se em seu início sobr~ um pequeno "replat" 
o núcleo apresentava-se, de carta forma, com reduzidas possibilJ. 
dades de expansão. A leste, os terrenos tornam-se acidentados e· 

cheios de obstáculos, a norte, sul e oeste a cidade é envolvida . 
por várzeas relativamente amplas e sujeitas, anualmente, a chehs, 
Contudo, o significado dos dois obstáculos é diferente,pois su -
perada a várzea sufgem terrenos mais propícios à utilização urb,ã 
na, a escolha portanto foi lógica. Transpostas as duas várzeas,a 
cidade elegeu as colinas de relevos tabuliformes.da Depressão P~ 
riférica como direções p~eferenciáis de ex~nsão. Hoje ela ocupa 
as duas vertentes do ihternúvio sobre o qual se originÓu e já 
conquistou as vertentes de além-várzea, iniciando agora a ocupà
ção das faces opostas a estas segundas, em plena área sedimentar, 
conforme podemos observar no esquema citado. Uma dessas direções, 
aliás, foi inclusive reforçada pela presença da rodovia, asfaltâ 
da hoje, que une Casa Branca a São João, passando por .Vargem Gran 
ele do Sul. 

Já a situação do povoamento rural ~ bastante diferente.Em 
primeiro lugar cumpre ressaltar na área a existência de formas 
dispersas e agrupadas, embora a primeira predomine largamente e 
apresente-se nitidamente orientada pela drenagem, sendo exemplos 
característicos os definidos ao longo dos vales do rio Verde e 
ribeirão santana, a leste do Vargem Grande do Sul. NGstes dois 
vales citados pode-se, .igualmente, perceber a posição das cons
truç5es, pre~ominante~ente na baixa encosta, em pleno ligeira • 
mente superior ao da várzea, correspondendo de um modo geral a 
pequenas propriedades rurais que têm nas terras da várzea, atr~ , 
~es . da rizicultura ou do plantio de cebolas e batatas, um dos 
trechos valorizados de seus solos. 

Além desse povoamento linear disperso ao longo dos va -
las, encontramos ainda outro tipo de dispersão, que poderíamos 
chamar de nodular, a qual embora ligada à drenagem não se enqua .. 
dra no primeiro caso. Esta segunda modalidade, em geral, está 
com construções localizadas em pontos mais elevados das verten -
tas e inclusive, correspondendo com certa frequência a cabecei -
ras de drenagem. t um tipo associado a propriedades rurais de 
maior extensão e a disposição das casas revela, às ve·zes /1 antiga 
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:fazenda cafeicultora can a t'{pica "colônia", como ocorre a NE 
de Vargem Grande do Sul , :e que foi la~gamente substituida pelas 

pastagens. . 
O oovoamento ·rural concentrado surge no SE .da ~rea,repra 

~ . 

sentado pelo bairro do PGdregulho, topÔnimo aliás sugestivo, · o 
qual lembra a presença dos cascalhos e ma.tacões que ocorrem com · 

1 ,. ,.. 

grande frequcncia na regiao. 
No trecho sedimentar representado no esboço tJercebemos 

já a redução do povoamento, que se rarefaz ainda mais a oe~te 

da região. Junto às várzeas vizinhas de Vurgem Grande do SU1 e
le ainda conserva alguns aspectos do que ocorre nos setores de 
leste, na mesma situação, porém afastando-se daí apresenta modJ. 
ficações, surgindo então sob a forma de dispersão nodular. 

Outro fato que reflete para o observador as mudanças e~ 
truturais é o recobrimento vegetal, apesar do alto grau de alt,i 
ração com que o encontramos na região. Os terrenos cristalinos 
do leste, a julgar pelos remanescentes que se encontram disper
sos, os quais regridem à medida que, ~gindo _ o hOE.em, se cria a 
paisagem cultural, expandindo-se a "estepe econômica" para us~ 
mos as expressões e os conceitos de Fels (1), sugerem um preté
rito recobrimento vegetal extensivo deste setor da "old-land"p,g 
la Mata Tropical Atlântica, com caráter semi-dec!duo, inicial -
mente substituída pela cafeicultura. E para confirmarmos essa 
substituição basta lembrarmos as estatísticas agrícolas (2) do 
início do século (1909), que davam para Vargem Grande do Sul,eD 
tão distrito de Sãq João da Boa Vista, 1.154.700 cafeeiros. Es
te ·total engloba dados de São Roque da Fartura (atualmente per
tencente a Jtguas da Prata) e São Sebastião da Grama (hoje muni~ 
cÍpio) e torna claro o papel r·epresentaclo por este produto no 
desmatamento generalizado que hoje se observa na região. Devemos 
lembrar ainda o fato das "manchas" de matas registradas no esbo
ço, realizado com fotos de 1962, estarem hoje ainda mais reduzi. 
das,: tendo as menores · praticamente .desaparecido. Em oposição a 
esta paisagem vegetal surgem nos terrenos sedimentares do leste 
o Qerrado, igualmente reduzido e empobrecido pela ação antr6p1 ..; · 
ca. 

Os cerrados localizados a sudeste de Vargem Grande do Sul 
são extremamente raquíticos, com arbustos muito pequenos . e utilj 
zados como pastagens extensivas, sem nenhum melhoramento. Lembr_â 
ram-nos as fêições mais agrestes dos cerrados .de Emas' c·ontudo é 
necessário sublinhar seu aspecto degrado, provavelmente, em fun• 
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ção de um j~ prolongado processo do exploração pelo homem, sondo 
que em sua maior parto ocorro no lnt~rflÚvio Jaguar! .. Mirim - rio . 
Verde, em cotas ent~e 650-720 metros, estando as várzeas dos rios 
citados abaixo do 630 metros• Apéaar de j~ profundamente modifi
cado, apresenta..:.se do 'rilaneira ttiais contínua que as florestas,ho
je praticamente ausentes da regi~o. 

Uma amÍlise mais detalhada dos fatos representados no e~ 
boço geomorfolÓgico da área comprova a diversidade dos dois set~ 
res. 

Antes de mais nada a drenagem densa sobre os terrenos do 
embasamento, reduz-se muito nas áreas sedimentares suge'rindo uma 
permeabilidade maior destas rochas. Observando-se a disposiçãó 
dos rios o sous formadores percebemos alguns f~tos caracterís,ti
cos de um setor de "old-land11 , com uma longa história fisiográfj 
ca. Assim é que as direções de fraqueza., representadas por dia -
clasamentos, ou mesmo direções estruturais de outra natureza, e~ 
tão claramente refletidas na orientação da drenagem, o que tal .. 
vez explique a relativa frequência de disposições ortogonais em 
junções de cursos d1água, especialmente em rios e sulcos coleto
res temporários de categoria inferior, fato bastante nítido, por 
óxemplo, na área localizada a NE de Vargem Grande do ·· Sul. t ai.D 
da a:!, através de frequentes encaixamentos e numerosas rupturas 
no perfil longitudinal dos rios, que vamos registrar a presença 
de vales predominantemente em v, os quais se tornam cada vez mn1s 
fechados para montante. A existência de corredeiras, aliás,é ca
racterística aparecendo em toda a área. Os mais belos exemplos, 
contudo, éstão a SE, no vale do Jaguar!, com uma sucessão de li
nhas de queda, onde veio localizar-se a Uwina São Joaquim, exat~ 
mente no localEi?l cpeo rio penetra nos terrenos sedimentares da 
Depressão. Tudo nos evidencia o fato de estarmos na presença de 
uma "fall-aone", característica, aliás, em todo o leste do ESta
do, nas proximidades da articulação entre o Planalto Atl~.ntico e 
a Depress~o Poriférica. 

Devemos registrar que uma exposição muito boa do contac-
A 

to entre as sé+ies basais dos sedimentos gondwunicos da Bacia do 
Paran~ e os terrenos pr~-devonianos, surge a sudeste de Vargem 
Grande, no topo do interflÚvio que separa a drenagem do rio Ver
de ,da que se dirige para o Jaguar!. Temos a! um corto profundo, 
efetuado pelo DEER para a· construção do entroncamento rodoviá 
rio da estrada que, vindo de Casa Branca, une-se à que liga Var~ 
gem Grande a São João, no qual podemos observar alguns fatos im
portantes. 
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Este corte está a 750 m~ de altitude, com uma exposiç~o de · 
quase 10 metros em cértos trechbs do perfil, o qual nos permite 
avaliar algw1s aspectos da paleotopografia local inhumada pela S9. 

dimentação paleozcSica~ O cr..1basamento apresenta-se. composto por 
gnaisse facoidal, localmente muito _decomposto e de coloraç~o ver
melho-alaranjado, capeado por conglomerado extremamente delgado, 
formado por pequenos blocos sem seleção e baixo grau de arredon
damento. A seguir aparecem siltitos, igualmente já alterados pe
lo intemperismo, com coloração variada, destacando-se tons de ci,n. 
za, amarelo e vermelho. Esta Última rocha registra diversas cama
das, apresentando alguma perturbação, como pequenos falhamentos e 
abaulamentos, os quais poderiam ter ocorrido pelos mesmos motivos 
que explicam as dobras ncs sedimentos do interflÚvio do alto val.e 
do Ribeirão dos Porcos e que já citamos anteriormente, embora no 
local não haja sinais de falhamento como ocorrem naquele trecho. 
Poderiam, por outro lado, tratar-se apenas de aj~stamentos lo -
cais dos sedimentos sem que houvesse ocorrido perturbações tec -

A A 

tonicas em sua genese. 
Esse material é recoberto por colÚvio vermelho-amarelado, 

originado pela decomposição dos terrenos da "old-land", localiz'ª 
dá a leste do contacto e em posição popográfica mais elevada.se
parando das rochas subjacentes não há nenhum paleo-pavimento,sen 
do que ele é facilmente perceptível por recobrir o que parece ter 
sido uma antiga superfície erosiva; no setor mais alto ele está <1! 
retaménte sobre o conglomerado, o qual teria sido exumado pela re
moção dos siltitos que o tam1Jonavam, estes aparecem sob o colÚ
vio abaixo de um plano que trunca cqnglomerados e siltitos. 

Este corte indica-nos a existência de dois prov~veis hia -
tos erosivos: um separando o embasamento do sedimentcspaleoz6i -
cos s outro que truncou as estruturas sedimentares e cristalinas, 
estando hoje extensivamente re.cobertos por colÚvio pedogenizado , 
não ocorrendo neste local nenhum paleo-paviment o separàndo os dais 
Últimos conjuntos. 

A análise deste interflÚvio entre o'Jcguarí-Mirim e o rio 
Verde, . permitE.-nos compreender relativamente bem a disposição ~ 
ral do relevo e das estruturas nesta região. •'um divisor d'águas 
orientado, grosso modo, de oeste para leste, quase perpendicular 
ao contacto das duas grandes unida_d.es morto-estruturais em jogo: 

Planalto AtJ.ântico e Depressão Pc;riférica • .Seu perfil longitudinal 
~ 

e grosseiramente um 
ta.rido porém certas 
que se aproxima 

plano inclinado que cai para o oeste, apresen
rupturas, e perdendo declividade a medida 
do contacto, apresentando tma mu -
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dança de ·. inclinação nítida antas de atingir os terrenos sedimen
tares, o que parece refletir a antiga superfície recoberta pelo 
material coluvial a que nos referimos aoik~ O setor cristalino . 
apresenta-se bastante acidentado, com vales em V fechados o Ve,I 
tentes frequentemente coalhadas de matacões. A oeste do conta~ 
to em questão, sua declividade diminui a1nd8. mais e as verten
tes apresentam dr~nagem pobre com vales amplos. De um lado te -
mos o domínio das .colinas de topos tabuliformes e esbatidos da 
Depressão Periférica, de outro surgem colinas em meias lara.i1 
jas discretas, que dão lugar a um terreno mais acidentado a le~ 
te, ao nos aproximarmos da "Serra da Fartura". As colinas do 
cristalino, logo ap~s o contacto, provavelmente tenham em sua 
osculturação alguma herança da topografia. fóssil, exumada pela 
remoção dos sedimentos paleozóicos, contudo, em certos trechos 
parece que as duas estruturas foram já trw1Cadas por uma mesma 
superfície erosiva, o que diminui do ponto de vista areolar, a 
importância topográfica atual dessas paleo-feições do embasamen
to. , 

Inumeros cortes em colinas atravessadas pela rodovia que 
une Vargem Grande a. São João, p~tenteiam uma evolução geomorfol~ 
gica relativamente complexa após a exumação do embasamento ~ri~ 

· talino .e que o reafeiçoou sob novas condições. Assim é que no sul 
da região mapeada, antes de cruzar o JaguarÍ-Mirim em direção a 
Vargem Gra.i1de, a estrada corta uma colina, a aprox:l.madamente710-
720 metros de altitude, na qual temos oportunidade de observardfUl 
de o material nSo alterado de seu i11terior até o col~vio pedogen! 
zado que a recobre. 

' Corresponde . a uma grande meia laranja, modelada em gnai~ 
se com bandas escuras e claras muito características, que· aos ~ 
cos vai apresentando-se alterado em direção à superfície e reco
berto por formações superficiais diversificadas, as quais, gros.: 
so modo, acompanham os contornos de seu relevo (especialmente no 
topo, pois à medida que d~sce, a vertente secciona-as) e apre- . 
sentam estruturação ligeiramente divergente em cada um dos cor .. 
tes marginais à estrada. Em ambos os perfÍs ocorrem dois paleo
pavimentos bem nítidos, separados por colÚvio que .apresenta . i
gualmente certos arranjos de pequenos seixos quartzosos dispo·s .. 
tos sem ordem e sem def 1.nir uma linha de pedras cont!nua , como 
as já assinaladas, as quais são, igualmente, .. quartzosas. A aná
lise macroscópica dos dois perfís não é fácil, pois sendo eles 
de direção norte sul a insolação que os afeta é diferente, e se 
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renetê na umidade e coloraçlo dos materia.j.s expostos .• 
O corte do la.do direito apresenta, dé baixo par~ cima, 

a rocha decomposta "in situ" (gnaisse facoidal) de coloração a
marelo-avermelhada, sobre a qual aparece um paleo-pavimento ce~ 
contínuo, formado po:r péquenos blocos de quartzo, mal. selecio -
nados e sem arredondamento. Reôobrindo~o temos um coldvio ver -
malho-amarelado, que é separado do outro material coluvial,este 
de coloração mais avermelhada que o anterior, por paleo-pavime~ 
to semelhante ao inferior, porém continuo e mais espesso. Sobre 
este material desenvolveu-se o solo do topo da colina. No per -
f'il oposto a situação ~ semelhante, porém com uma alteração: a 
"stone-line" mais recente é mais delgada e a que se apoia sobre 
a rocha altet'ada é mais espessa, com seixos apresentando me . • 
lhor grau de seleção· e arredondamento atestando já corta usura, 

Um pouco ~ais para leste, já na '00.cia do rio Verde e em 
1 

altitude equivàlente, ocorrem diversos perfÍs semelhantes ~o r~ 
gistrado acima, porém, geralmente, apresentando apenas um paleo
pavimento, de maior espessura e apoiado diretamente sobre o gna~ 

se alterado, constituído de seixos quartzosos mal selôcionados, · 
recoberto com material coluvial, sobre o qual dispõe~se inclusj 
ve ma.tacões, deslocados de trechos mais elevados por gravidade, 
conforme esquema apresentado. 

Os perfis observados permitem-nós concluir que as "stone
lines" registradas na área são muito irregulares, às.vezes apre-

. A . 

sentando grandes modificaç5es em pequenas distancias. Se,por ou- . 
tro lado, admitir-se que elas se formaram em condiç~es climáti
cas mais agressivas que as atuais, como é aceito por grandé ndm~ 
ro de geomorf6logos, a ~rea sofreu mais que uma ~poca com morro-· 
gênese favorável à. formaçlro deste tipo de material. A partir da 
espessura da stone-line parece não ser possível deduzir, pelo 
menos neste local, a duraçlo de cada um desses momentos crÍticóst 
pois este aspecto do paleo.pavimento varia muito de lugar paracg 
troe 

Por outro lado a coluviação apresenta-se, atualmente,mui 
to intensa em certos setores, sendo que os se!Jtos que ocorrem 
como lentes, desorganizados, no conjunto desse material poderiam 
ser explicados através de certos processos localizados coio deslf -zamentos e solifluxão. 

Mo conjunto da área analisada as formas apresentam-se pqc 
tanto variadas, i~do das colinas esbatidas dos terrenos sedimen
tares de oeste até colinas já com vertentes íngremes, de pré-seI 
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ra, apresentando setores entre ambos com áreas de relevos de ti
po meia laranja, porém menos característicos do que ocorrem em 
outros lugares ... g como se estes ainda não tivessem tido condi 
ções do se afeiçoar muito. Gontudo um fato caracteriza plenamen
te e define um traço de união entre as diferentes formas de ter
renos cristalinos: a presença de matacões, que anoram por toda · 
parte e em certos locais agrupam-se formando certas saliências 
topográficas, como se fossem "berrugas". 

Em um nível rebaixado, embutido nestas colinas, surgem 
as várzeas e dep6sitos alveolares. Devemos assinalar, aliás,que 
nestas condições or rios geralmente apresentam-se meandrantes e 
se tal não acontece no esboço geomorfol6gico com alguns, espe~ 
cialmente o rio Verde e ribeirão So11tana, é porque, principal .. 
mente nos arredores de Vargem Grande, eles foram canalizados pa
ra a utilização agrícola de suas planícies de inundaçllo. O Jagu-ª 
r.:!-Mirim, por outro lado, apresenta-se no conjunto encalxado(Fo
to nD5), com corredeiras e com áreas quase sem nenhum depósito 

Foto na 5-Vale do Jaguar!-Mirim à montan
te dó Pedregulho. 
{A.A.A., 19n nz) 

\ 

que se alternam com pequenas bacias de retenção de sedimentos fj 
nos atrás de uma soleira, de um estreitamento ou pequeno encaix~ 
mento do rio. · Nestes depósitos · de várzeas, aliás, podemos. reco -
nhocer facilmente a presença de pequenos leques aluviais, forma
dos por torrent.es ou cursos tempor&rios que chegam até a "flood
plain" e formam ali compartimentos ligeiramente destacados dos 
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níveis dos demais, imitando a forma de uma colher rasa emborcada · . . 
sobre a vársea • 

. Poucos e de pequena expressão topográfica são os terra -
'ços esculpidos nesse material aluvionar o que talvez possa ser 

" explicado, em certos casos, pelas atividades humanas que teriam 
desmantelado essas construções. Encontramos apenas um nível de 
terraços dentro da área analisada e quase ao mesmo nível atual 
das várzeas. Muito mais frequentes neste setor são trechos de 
barrancos abruptos, geralmente em forma de arcos externos a mean 
dros, talhados pelos rios, principalmente o JaguarÍ-Mirim e Ver• 
de, nas rochas do embasamento a moda dos terraços de erosão(rock
cut•terrace), que tem sido interpretados por alguns autores como 
construídos por rios em equil.Íbrio, sem excesso de energia para 
realizar incisão, mas apenas escavar lateralmente,o que refleti~ 
ria condições de estabilidade .climática ou tectônica (3) atual -
mente reinantes na região. 

Pode-se ter uma idéia destas formas através da análise 
do esquema registrado na Fig. 9, que representa um trecho da ma~ 
gem direita do Jaguarí-Mirim. Temos aí uma pequena planície de 
várzea, originada provavelmente.através de um antigo meandro,ho
j e utilizada para a rizicultura. Recobrindo grande parte deste 
barranco esculpido pela erosão lateral do rio, aparecem depÓsi-,,. 
tos resultantes como que da coalesconcia de pequenos talus,for-
mados por queda de material detrítico coluvial por gravidade.P,g 
de-se perceber ainda através deste esquema a participação dos m~ 
tacões na paisagem regional, acumulando-se em certos locais. ~ 
um exemplo, aliás, que reune algw1s fatos característicos deste 
setor do maciço antigo em questão, devendo-se observar que neste 
trecho o Jaguar! já está bastante próximo dos terrenos sedimen
tares da Depressão Periférica. 

~ exatamente nas proximidades do contacto entre os dois 
domínios morto-estruturais que o Jaguar!-Mirim exibe um maior 
número de formas características das planícies aluviais da re 
gião. Encontramos aí todos os tipos de feições já mencionadas e 
ainda restos de meandros abandonados, hoje de difícil percepção ·. 
no campo, devido às atividades agrícolas desenvolvidas nessas 
aluviões, que em 1962 estavam · abandonadas.~ digno de registro 
que essas formas ocorrem imediatamente a juzante das quedas uti
lizadas pela Usina São Joaquim, que é a terceira e Última que foi 
construída depois de São João da Boa Vista .<respectivament'e usi
nas de Santa InCs, São José e São Joaquim), caracterizando real-
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mente um exemplo de "fall-zone". 
Finalmente devemos .chamar a atenção para os reflexos da 

ação humana nesta paisagem. 1t bastante evidente para quem perco,r · 
re a região o aceleramento dos processos erosivos em certos tre
chos. Parece que a destruição do recobrimento vegetal primitivo, 
aliado a práticas agrícolas pouco evoluidas do ponto de vistr. do 
conservacionismo, favoreceram a erosão concentrada em certos sul 
cos que, ampliando-se, começam a dar em certos locais um toque 
de "bad-lands" à paisagem. E isto ocorre tanto no setor cristal,! 
no como no sedimentar, embora os dois exemplos mais característ,! 
cos apareçam no segundo, em uma vertente, próxima do Jaguarí,ou
trora revsstida por cerrados, permitindo-nos concluir que a equ,! 
lÍbrio que mantinha as vertentes foi rompido tanto nas regiões 
cristalinas florestadas, como nm sedimentares recobertas por co,t 
rados. 

Essa perspectiva de ravinamento originado por um desequi 
lÍbrio da paisagem seria característica de um momento de situa -
ção resistática, para utilizarmos a expressão introduzida por 
Erhart (4). Contudo, essa situação se não é contestada é, pelo 
menos, atribuida a causas diferentes como já acenamos anteriorm~ 
t ·e • . Assim é que Furlani (5), estudando as boçorocas dos arred,Q 
res de casa Branca e apoiado em conclusões a que chegaram diver
sos autores, depois de estudar o fenômeno em outras regiões tro
picais (6), relega a ação antrópica para segundo plano. Os boço
rocamentos, segundo ele, corresponderiam a uma etapa no processo 
evolutivo de mutação de perfil convexo das vertentes, elaborados 
em condições climáticas do maior umidade, para pert!s côncavos . 
mais de acordo com as novas condições bioo'.imáticas. Para corro
borar o fato o autor cita cicatrizes de boçorocas pré-históricas, 
anteriores portanto ~ ação do homem. 

Elntre os ravinamentos assinalados no esboço em questão 
não há nenhum, contudo, que sugira este fato. Todos elos parecem 
ser :rosultados de um desequilíbrio consequente da remoção do re
cobrimento vegetal, primitivo, objetivando a ampliação dos espa
ços agrícolas, cuja utilização posterior favoreceu a erosão 11 -

near concentrada em certos pontos, o que ó válido pr1ncipalmen 
te para os terrenos cristalinos. O processo, aliás, neste setor 
não está ainda em estágio evolutivo muito avru.1çado o inclusive 
apresenta, aparentemente, pouco •igor na maior parte dos casos , 
o que não significa que em um futuro próximo não sofrer~o agra -
vament.o. De qualquer forma já é pm processo ligado ~ destruição 
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dos solos agrícolas e alteração da paisagem, na explicação do 
qual talvez tenhamos que associar diversos fatores que altera -
riam o equilíbrio precário, característico de uma estrutura su
perficial constituída de materiais com diferentes comportamen -
tos e dispostos uns sobfle os outros ao longo das vertentes(ro ... 
cha decomposta "in situ", paleo-pavimentos e colÚvios). 

2. O Cantagallo e as áreas vizinhas; estrututas e pro
cessos diferenciados 

A análise do esboço geomorfolÓgico do Cantagallo e seus 
arredo~es (Fig.l~), localizados a S-SE de Vargem Grande do Sul, 
permitirá algumas observações que deverão ser consideradas à luz 
do que já foi registrado para o exemplo anterior. i necessário,'ª 
liás, salientar que este trecho é uma continuação do precedente, 
podendo ser facilmente articulado com aquele através do vale do 
Jaguar! ... ~irim e Ri'OOirão dos Porcos, a nordeste do esquema. 

A primeira observação 'ª ser feita é que a quase totalid~· 
de da área interessa às terras da Depressão Periférica, consti -
tuídas por sedimentos do Grupo Tubarão, que estão neste setor,c~ 
tudo, perturbados por grande intrusão de rochas básicas, cujo m~ 
gulho- concorda com o das sedimentares, sendo, grosso modo, W-NW. 
As rochas gnáissicas do embasamento afloram apenas no extremo n,gr 
deste d~ área, confinadas entre o Ribeirão dos Porcos e o Jagu,g 
r!-Mirim. 

Embora bastante próximos ainda dos terrenos cristalinos 
de leste, a organização da paisagem já se vincula a outro con -
junto de fatos, o que se reflete nas formas do povoamento, nody 
lar disperso. Contudo, se observarmos com mais atenção veremos 
que essa dispersão das construções apresenta modalidades diferen 
tes conforme o trecho considerado. Assim é que a SW da área em 
questão ela orienta-se segundo uma. disposição de altas encostas 
e interflÚvios, o que se percebe com facilidade tomando-se ali• 

h d i , i d ' A , n a tv sor a e aguas como referencia. Ja nas terras da margem 
oposta do JaguarÍ-Mirim, os dois melhores exemplos de povoamento 
nodular disperso localizam-se em baixas encostas e fundos de va
les, sendo exatamente definidos por arranjos que revelam a pre -
sença de antigas. "colônias", construídas no início do século, c.s: 
racterizando o Cantagallo das outras terras além /aguar!. E é n.s: 
tural esta indi~idualização do povoamento, que se reflete também 

,.., d 1 , na ocupaçao o so o e sua historia: trata-se de trecho cujos so-
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los originara~se da decomposição do diabásio; são os latosolos 
' 

roxos altamente valorizados pela agricultura e que foram submer - -
sos no início do século por cafezais. 

' 
Outro fator a individualizar o Cantagallo foi a concentra~ 

ção nesta área de um povoamento vinculado a famílias de origem a~ 
lemãs. Em 1909 • 2) tínhamos a{ nove propriedades rurais, das qua:l.S 
quatro pertencentes a famÍlias germanofônicas, que controlavam mat; 
de 80% das terras da regiãQ~ (Num total de 414 alqueires, 337 per
tenciam às famílias Rehder; Guebete, Kemp e Krausen, sendo que à. 
primeira coDrespondiam 280 alqueires ). 

Esta ati•idade agrícola responsabilizod-se pelo desmatame.n 
to quase total desta margem do Jaguar{, sendo que as terras o. -
postas, com solos menos valorizados, apresentam maior densidade e 
vest.Íg~o do recobrimento vegetal pretérito, embora altamente tran,_a 
formados pela ação humana. Aliás, é exatamente a grande variedade 
de organi2Ação fitogeográrica um dos elementos que to:mia este tre
cho digno de atenção. 

O recobrimento vegetal registra aqui uma sucessão de aspec
to, os quais de oeste para leste_, vão do cerrado às matas la tifo -
liadas tropicais semi-dec!duas, ~assando por uma grande gama de v~ 
riações de acordo com a compartimentação morfológica dos terrenos. , . 
~ conveniente, portanto, observarmos que neste setor há pelo menos 
dois grandes conjuntos de formas: o primeiro deles, esculpido so -
bre os diabásios do Cantagallo que originaram a! um relevo cuesti
forme característico, com "frontu drenado para o ribeirão dos Por
cos e o reverso Pa.ra o Jaguar{. O segundo conjunto de formas de 
relevo é constituído pelas colinas de topos tabulif~rmes caracte
rísticas da Depressão Periférica e que surge ligeiramente rebaixa
das em função dos trechos mais salientes da primeira unidade. 

~ conveniente, igualmente, chamar-se a atenção para a arti
culaçlo desses dois compartimentos com os terrenos gnáiss1cos que 
surgem além ribeirão dos Porcos, exatamente à nordeste do esqu~ 

ma analisado • AÍ os detalhes e feições morfol6gicas mudam rapida-
A 

mente separados por curtas distancias. As rochas do embasamento , 
exuma.das da cobertura sedimentar gondwânica , surgem reafeiçoadas 
em discretas colinas com formas de meias laranjas, separadas do 
"front" da cuesta do Cc.ntagallo por um curso d1 água subsequente, 
com vale nitidamente assimétrico, ao passo que·transpondo-se o Ja
guarí-Mirtm aparecem as formas de relevo esbatidas esculpidas no 
Grupo Tubarão., 

Próximo a esta articulação o relevo cuestiforme apresenta 
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feições estruturais, esculpidas no diabásio e que sé manifestam 
através de rupturas nas vertentes, semelhantes a pequenos pata.
mares. Outro fato interessante é que a superfície de seu revér~ 
so trunca um trecho aplainado .em seu topo; situado. ac~ma de 1~0 
metros de altitude, e que se repete aliás em outras manchas de 
diab~sio situadas em posição semelhante pr6ximo aos reüordos o
cidentais da Mantiqueira, cuja explicação provavel~ente deverá 
ser feita recorrendo-se . a processos morfogenéticos ligados a e
laboração das duas superfícies e não a fatores estruturais como 
é o caso dos patamares de seu front. 

Embutidas nestes dois grandes conjuntos (ou três, se con 
siderarmos também o pequeno setor do embasamento a nordeste)sur
gem as várzeas, atrás de soleiras ou trechos encaixados do Jagu~ 
rí, ora amplas, outras vezes reduzidas e em grandes trechos pra
ticamente ausentes, estando o rio bastante encaixa.do. Essas vár
zeas surgem a 630 metros .de . altitude, com aspectos relativamen
te semelhantes aos que ocorriam nos outros setor~s já analisados 
do Jaguar!, apresentando pequenos leques aluviais e cicatrizes 
de meandros, bem preserYadas exatamente na margem direita do 
rio, onde a várzea e sua vogetaçlo estava ainda relativamente~ 
serva~ das atividades agrícolas. 

O traçado do Jaguar!, aliás, é digno de destaque,ulila vez 
que do centro para o sul do esboço ele se apresenta de um modo 
geral extremamente encaixado, com corredeiras em alguns pontos,o 
que só poderá ser explicado através de um controle estrutural ~
xercido pelo diabásio e pelas consequências de sua intrusão. 

A drenagem em todo seu conjunto, revela-se pouco densa 
se comparada com a dos terrenos cristalinos de leste principal -
mente, chamando a atenção para a presença de depressões de tama
nhos variados, as "dales", onde frequentemente temos as nascen .. 
tes de algw1s cursos, que embora às vezes com caráter temporário, 
permitem a manutenção de grande u~idade e mesmo áreas brejosas 
durai1te o ano todo em seus trajetos e no interior dessas áreas Ili 
bai:xadas. 

A análise destas depress5es mostra-nos uma diversidade mqi, 
to grande quanto às sua; form~ e estruturação interna. Temos algu .. 
mas bastante pequenas, com menos de 200 metros em seu eixo maior 
e outras razoavelmente grandes, com mais de 2 km. em seu eixo 1l"1n 
cipal. Algumas, a exemplo da que ocorre a nordeste da área, e'\1, 
bem formato quase que perfeitamente circular, não apresentando 11& 

nhum ponto de drenagem para fora, como acontece com as outras.Na~ 
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te caso trata,;.se de uma ''dale" absolutamente fechada, o que faz 
com que ela tenha um aspecto particular e surja na fotografia aí 
rea com uma série de anéis de coloração e textura diferenciada, 
dispostcsde maneira concêntrica, formados por materiais que apr~ 
sentam-se cada vez mais finos à medida que nos dirigimos para s'lll 
parte ·central, como acontece em geral em bacias de drena.gem fe .. 

chada. 
A gênese dessas formações é controvertida. Furlani, no 

trabalho já mencionado, in~lina-se em aceitá-las, nesta região, 
como formas evoluidas a partir de "antigos aparelhos erosivos az 
rasados e colmatados, resguardando, porém, o contorno oval·" ,de -
pois de observar que elas têm sido frequentemente relacionadas 
à erosão ' de fonte e "creep~. Contudo, parece-nos ser muito difj 
cil atribuir e citada "dale" com drenagem interna a um aparelho 
erosivo, tipo boçoroca., como aceita Furlani. Neste caso, prova -
velmente, a gênese do fenômeno deverá ser procurada entre os mo
vimentos de massa envolvendo subsid3ncia, provocado por mecanis
mos de dissolução química, ou talvez, como cita Hutchinson (7)p<r 
um abaixamento do lençol freático, que levaria a um reajústamen 
to ·do material sobrejacente, cuja compactação poderia originar · 
esta forma. No segundo caso, o abaixamento do lençol freático ss 
ria causado por diversos motivos entre os quais um ressecamento 
geral do clima que provocaria uma fase resistática, ou então a a 
ção humana, a qual alterando o recobrimento vegetal prJerá contr,! 
buir para modificar os níveis do lençol freático. 

Mesmo sem termos condições de precisar sua gênese, o es1u 
do das diversas formas que ocorrem a noroeste da região não nos 
deixa dúvidas a um respeito: elas evoluem e podem acabar unindo
s.e, dando então origem a uma depressão irregular em forma de am,g 
ba. A julgar pela posição e aspecto das duas pequenas 11 dales" unJ. 
das por um canal de escoamento temporário que cruza a estrada,~ 
demps supor que a maior resultou de coalescência de duas depres
sões menores. So este processo ocorreu realmente é de se esperar 
que um dia a de montante, onde se origina o pequeno curso d1 água, 
venha a se unir com a de juzante. 

Essa coalesc8ncia de depressões é que talvez pudesse ser 
explicada por processos erosivos, inclusive .de fonte e "creep", 
justificando-se, desta maneira, a bizarra forma da maior de.todas, 
que possui ainda uma área seca mais elevada em seu interior.A d,!s 
posição dessas depressões, aliás, sugerem-nos futuras uniões e ro 

. ' -
definição de novos setores "seoostt, mais elevados, envolvidos por 
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áreas deprimidas, resultante da união de diversas "dales". 
Fina:I.mente cumpre observar que estas "d~les" ocorrem taJl 

to nos terrenos sedimentares, como nas áreas de afloramento de 
diabásios, embora sua expressão neste segw1do tipo de est.rutura 
seja consideravelmente menor. No conjunto ocupam um setor eleva .. 
do, ocorrendo geralmente nas altas vertentes e topos de interfi~ 
vios, recebendo da população local a designação generalizada de 
lagoas (Lagoas Criminosa, Formosa, dos Patos) mesmo quando a lâ
mina d'~gua que elas encer~am tenha caráter temporário. 

N , N id, t Com uma compartimentaçao morfologica tao var a a e na u-
ral que encontremos nesta região um mosaico muito rico de forma
ções vegetais, como já assinalamos anteriormente, sendo que, ge
ralmente, cada compartimento vai apresentar um tipo de recobri -
monto florístico. 

Em primeiro lugar surge uma grande diferenciação entre os 
dois principais conjuntos morro-estruturais: as colinas de . tipo 
esbatido, esculpidas em. rochas sedimentares, apresentam-se exten 
sivamente recobertas de cerrados, ao passo que o relevo cuestifox 
me elaborado no diabásio, a julgar pelo que restou, deve ter re -
gistrado um recobrimento generalizado de suas formas pela mata 
làtifol1ada tropical semi-decídua, surgindo entre estas duas fo,I 
maç~es diversos mosaicos transicionais em função do compartimen-
to morfol~gico ocupado. ' 

Quanto aos osrrados, a primeira observação a fazer é so
bre seu aspecto raquítico e extremamente alterado. Os trechos m~ 
peados sob esta designaçáo correspondem, aliás, às áreas onde e
le ocorre de maneira mais característica e densa. A partir des
te local e ao longo de todo o interflÚvio sobre o qual foi cons..; 
truída a estrada, o cerrado vai tornando-se cada vez mais ralo , 
desaparecendo seu aspecto arborescente, transformando-se em pas..o 
tos magros, salpicados de arbustos e com grande ocorreDcia de 
Diplothem1um campestre (indaia). 

Ocorrendo em forma de manchas nesta área dominada .predo
minantemente pelo cerrado, vamos encontrar uma formação bastante 
densa, locà.lizada em ~reas mais Úmidas - fundos de vales, baixas 
vertentes do Jc.guar!-Mirim, alguns fundos de "dales"; havendo uri 
caso em que a antiga depressão parece ter sido totalmente colon~ 
zada, e de tal forma que é difícil dizer-se à primeira vista so 
era realmente uma "dale" - e que corresponde ao "ceriradão", se .. · 
gundo a classificação de Rizzini (8), o qual parece-nos mais u
ma forma de transição para a mata que ocorre sobre os latosolos 
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roxos do Ca.ntagallo. O interessante porém é o aspecto de invaso
ra que, de certa forma, esta vegetação assume quando a.ri.alisada em 
relaçffo à drenagem e às "dales". Assim é que, estudando-se a com 
partimentação do relevo a norte da principal ocorrência desta~ 
mação, junto ao vale do Jaguar!, fica nítida a relação que seEãt . 
tabeleceu entre as 11dales" e este tipo de vegetação, sendo quo 
há uma ocorrência que recobEe totalmente uma antiga área depri
mida de tipo "dale". 

~ aliás possível supor-se, . então, que se originando em ~ 
reas dê cerrados, as ''dales" mercê da reestruturação de condições 
locais·, a partir de um certo momento poderiam vir a. ser ocupa -
das por formaç5es vegetais mais ~ansas que o cerrado. Isto 
tudo uma observação baseada em indícios muito precários e 
deverá ser tomada com muita cautela. De qualquer maneira a 

, 
e COjJ 

que 
diSP..Q 

sição das 11 dales 11 , sua origem, evolução e relações Qom o cer
rado e formações semelhantes, parece-nos· indiscutível~ 

Já nas várzeas inundáveis e meândricas do Jaguar! va -
mos encontrar uma formação vegetal de difícil caracterização, m.§ 
nos densa do que o "cerradão" e facilmente distinguível nas fot..Q 
grafias aéreas. Apresenta diferentes estágios e coloração, o que 
deve estar relacionado com os processos de evolução do canal do 
rio em seus deslocamentos laterais através de uma 11flood plail1" · 
repleta de meandros e elaborada na retaguarda de um setor axtr~ 
mamente encaixado do rio. 

Finalmente encontramos na área do Cantagallo, como ja· 
foi assinalado, a noresta tropical semi-decídua, que deve ter 
recoberto este reverso de relevo cuestiforme de maneira extensi
v~. Hoje seu trecho de ocorrôncia ainda está mais reduzido~ Inj 

cialmente substituida pelo café, atualmente encontramos aí prin
cipalmente a cultura do algodão, havendo largas extensões utili
zadas com pastos cultivados. A cultura da batata ocorre especial 
mente na: várzea do Ja.guarí-Ribeirão dos P:)rcos, ocupando tambÓ~ 
treÇhos de colinas modeladas .no embasamento cristalino a norde~ 
te deste esboço. 

Vale a pena registrar que .mesmo na área de ocorrôncia de 
latosolos roxos há indícios da existência ele "cerradão", embora 
de maneira pouco eKpressiva, se comparado com as áreas de além -
Jaguar!. 

Encerrando a análise da região do Ca.ntagallo, gostaríamos 
apenas de lembrar que este trecho apresenta fatos extremamente 1;!!! 
portantes para a compreensão global desta área de condições geo~ 
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ecol6gicas· transicionais neste contact-0 entre o ·Planalto Atlân
tico e. a Depressão Periférica Paulista, sendo que as observa 
ç5es feitas anteriormente sobre. Vurgem Grande e seus arredores, 
somadas rsrcalizadas neste outro setor, aos poucos começam ar~ 
tratar com mais fidelidade o conjunto de processos envolvidos na 
esculturação e estruturação das paisagens regionais do leste Pa;U 

lista. 
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B. SÃO JOIO DA BOA VISTA E SEUS ARREDORES 

1. O interflÚyio Jaguarí-Mirim - Ribeirão do2 Porcos 
! seu significado 

Vejamos agora como se apresentam as paisagem elaboradas 
na articulação dos dois grandes domínios morro-estruturais em 
questão, nos arredores de São João da Boa Vista. A análise da 
Fig. 11, mostra-nos, claramente a diversidade das combinações , 
principalmente nos locais onde afloram as rochas pré-devonia -
nas, apresentando as áreas esculturadas nos sedimentos basais 
da Bacia do Paraná maior homogeneidade. 

O arranjo das rochas possui disposição relativamente sim 
ples, uma vez que o Ribeirão dos Porcos baliza de maneira esque
mática o contacto entre os -terrenos permo-carbon!feros e o emba
samento cristalino. Contudo deve-se registrar a presença,em sua 
margem direita, de pequenos trechos sedimentares, repousando s~ 

bre as estruturas antigas da "old-land" e em vias de perderem sua 
vinculação com o restante dos sedimentos paleozóicos, secciona -
dos que estão pelo Ribeirão dos Porcos, a exemplo do que já sue~ 
deu -com a placa de diabásio, localizada ao sul de são João da Boo. 
Vista. t aliás interessante registrar igualmente a disposição 
das duas intrusões de diabásio, colocadas a NW e ao S do esboço, 
permitindo a existência de um corredor sedimehtar; que se refle
te topograficamente formando um compartimento mais deprimido,dr~ 
na.do por afluentes do Ribeirão dos Porcos, cujo traçado revela a 
influência das duas intrusões básicas. 

Embutidos e em caráterpelicular surgem os depósitos rece.D 
tes, formados por aluviões, retidas nas várzeas ou pequenos alvé~ 
los por soleiras ou estrangulamentos da drenagem em setores mais 
encaixados dos vales. 

A disposição da hidrografia revela muito bem o arcabouço 
estr;utural deste rebordo de maciço antigo. O primeiro fato a nos 
chamar a atenção é a orientação grosseiramente paralel~,neste t~ 
cho, que apresentam o Jaguar:!-Mirim e o Ribeirão dos Porcos,°d1r.1 
gindo-se para NW, coincidindo, localmente, portanto, com a dire
ção das rochas sedimentares da Bacia do Paraná. O Ribeirão dos 
Porcos surge, como um rio de caráter subsequente, ao passo que 
o Jaguar:! talvez 'seja um subsequente pretérito, o qual acabou 
por epigenia, esculpindo seu talvegue, encaixando-se no embasa -
manto cristalino. Essa hipótese poderia explicar os fatos mais 
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característicos da .drenagem neste local ou seja, o aspecto assi
métrico do interflÚvio entre essas duas bacias e a forma sinuosa 
e encaixada exibida pelo Jaguar{. 

Realmente a disposição da drenagem nas duas vertentes do. 
interflÚvio Ribeirão dos Porcos..JaguarÍ-Mirim revela caracter 
nitidamente assimétrico, embora no conjunto a organização das 
duas redes seja concorde, no que se refere ao número e compri -
manto dos afluentes de cada margem considerada, para ambos_ os c~ 
sos em questão. Está patente que tanto o Ribeirão dos Porcos c2 
mo o Jaguar!-Mirim, recebem seus afluentes principais pela margem 
direita, sendo os tributários da margem esquerda medíocres,se não 
ausentes. A única exceção é constituída pelo tributário do Ribel 
rão dos Porcos que drena o corredor sedimentar entre as duas in -
trusões de diabásio já referidas. 

Essa disposição da drenagem verifica-se, aliás, também em 
alguns afluentes do Ribeirão dos Porcos, em situação estrutural 
semelhante, drenm.ando trechos de litologias diferentes e tendo 
seu curso guiado pelo contacto entre os dois materiais. t o que 
ocorre1 por exemplo, com os dois tributários da margem direita cb 

Ribeirão dos Porcos, localizados imediatamente ao norte e ao sul 
da . rodovia que une Agua! a São J~ão da Boa Vista, respectivamen
te. O situado ~o norte corresponde a um contacto entre o embasa
mento e os sedimentos permo-carbon!feros, tendo à sua margem di
reita uma rede de afluentes, ainda que temporáriost muito mais 
densa do que a registrada na margem oposta, constituída por ro
cnas elásticas de maior permeabilidade, permitindo grande infil
tração das águas pluviais e pequeno escoamento superficial con -
centrado. Já ao sul vamos ter um exemplo muito mais n!tido,envol 
vendo igualmente o embasamento na margem direita, com rede de ~ 
f'luentes mais densa e diabásios na vertente oposta , com . dren,9 
gem mais pobre. Essa pequena mancha de diabásio permit~, aliás, 
o desenvolvimento de uma drenagem semi-anelar em seu redor. 

~' desta forma, um dos característicos deste setor a ex~ 
tência de vales assimétricos e em v, relativamente fechados, com 
aspecto de encaixados. Outro fato frequente é a ocorrência de tr~ 
chos constituídos por colinas com capeamento sedimentar paleozói
co no topo e afloramento do embasamento cristalino nas baixas en
costas e fundos de vales. 

Igualmente a densidade da drenagem reflete em todo o con
junto o afloramento do embasamento ou a presença do capeamento s~ 
dimentar, apresentando , porém, padr5es dendr!ticos diferenciados 
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pela presença maior ou menor de cursos de categorias inferiores. · 
Especialmente o setor ao norte da região considerada destaca-se 

1 

pela densidade de sua rede de drenagem, que parece, por outro l~ 
do, estar adaptada a uma grade de diaclasamento· relativamente 
cerrada. 

d 
, .., 

outro aspecto marcante que ocorre ao norte a area sao a·s 
rupturas no perfil longitudinal dos rios, especialmente no Jagua
rí-Mirim, típico de uma "fall-zone", . como j~ salientamos anteric,: . 
mente, bordejando este setor ocidental da Mantiqueira e que ser -
vindo dé base para obtenç~o de hidroeletricidade já no início dJ 

s~culo, permitiu o surgimento em São João da Boa Vista da indÚs -
tria têxtil, hoje representada principalmente pela FIATECE, liga
da desde fins dos anos quarenta a grupos financeiros europeus,pr2 
duzindo tecidos e fios finos voltados tasicamente para o mercado 
externo, no momento. t aliás interessante ·observar que os próprios 
estabelecimentos fabr!s desta indústria estão junto ao JaguarÍ-Mi 
rim, rodeados por uma série de corredeiras provocadas pelo aflorâ 
manto de gnaisses, os quais tornam-se cada vez mais frequentes à 
medida que avançamos para juzante. , ,. 

Significativo ainda no campo da dr~nagem e a ocorrencia 
de cabeceiras em 11dales" caracterizando todo o conjunto de terr.2 

' , nos pertencentes a Bacia Sedimentar do Parana, tanto em rochas 
elásticas como em rochas básicas. Um fato porém que ocorre aqui. 
o qual era ausente nas outras áreas já mencionadas, refere-se a 
duas depressões, enquadradas na mesma categoria das demais, ocu -
pando porém posição topográfica e apresentando processos morfoge
néticos que as individualizam. Trata-se das depressões drenadas 
para o Ribeirão dos Porcos, localizadas a NW da negião. Temos a! 
dois cursos de caráter obsequente, drenando um trecho pouco cara_g 
terizado do ponto de Vista estrutural e topográfico da mancha de 
diabásio que mais ao norte permite a formação do relevo tipicame~ 
te cuestiforme do Cantagallo. Contudo, observando-se a drenagem e 
a linha de divisão das águas, percebemos claramente um relevo as
sim~trico, com uma face mais íngreme voltada para o Ribeirão dos 
Porcos e outra com inclinação menor para o Jaguar!-Mirim, que já 
infletiu mais ao norte e drena agora a Depressão Per·iférica em 
sentido quase oposto ao seu percurso neste trecho do Planalto A -
tlântico. ~ igualmente um compartimento cuestiforme, porém menos 
n.Ítido e por este motivo ele não recebeu destaque especial, como 
no caso do Cantagallo. 
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são duas "dales" (t), portanto, ocupando setor~s de ver -

tentes, atualmente com maior declividade que as demais. Apresen
tam-se ambas c~m um trecho deprimido, com aparência de colher,mas 
que na fotografia ª'rea sugerem est~r sofrendo um movimento de 
massa, tipo rotacional, como os descritos por Hutchinson (7),alóm 
do que estão sendo destruídas por processos erosivos intensos,re
fletidos por forte concentração de ravinas do tipo boçoroca. Isto 
nos permite observar, que se não localizamos "dales" em cuja ori
gem pudéssemos supor a fossilização de um processo de boçoroca -
uento, como constatou Furlani nos arredores de Casa Branca (5),e~ 
contramos exemplos em que o boçorocamento atinge essas depressões 
e contribuem para sua destruição. O autor citado aliás registrou 
a existência de boçorocamento em "dales", que segundo ele seria, 
portanto, uma "reativação do fenemeno (que lhe deu origem) com 
sulcos do tipo "rill erosion" ou aberturas mais amplas". 

Em face disto tudo é provável que, mesmo não tendo con
dições de se elucidar totalmente o fenômeno, possamos vincular 

A 

a ganesa e evolução dessas depressões com processos gerais de t1!.Q 

delado das vertentes, principalmente na área de terrenos sedimen 
tares, mas interessando igualmente os afloramentos de diabásio. 

Devemos assinalar ainda a problemática descriç~o e clas
sificação das vertentes neste setor de rebordo de maciço antigo. 
Dizer que são convexizadas em sua maior parte corresponde apenas 
a uma generalização, que se verifica na maior parte do Brasil tr~ 
pical .atlântico, modelado em condições predominantemente quentes 
e Úmidas. Há uma grande diversidade de formas que já aparecem cl_s 
ramente nesta escala de análise, faltando-nos contudo elemen -
tos e um critério seguro e objetivo para empreendermos essa clas
sificação. Perece-nos que isto só poderá ser realizado com adoção 
de métodos quantitativos, porém a maior parte dos autores que tem 

tratado do assunto, embora apresentem f6rmulas e equacionem o pr~ 
blema do ponto de vista puramente matemático com brilhantismo e 
clar~za, não nos apresentam tão detalhadamente, como seria de se 
desejar, as maneiras de ·obtermos os dados para aplicarmos em suas 

,., 
equaçoes. 

O modelado das vertentes neste setor está muito relacion~ 

Ci.) t bom registrar que estamos utilizando a expressão da maneira 
como aparece conceituada na segunda edição "w1a 
bri.dged" do Webster' s New Twentieth Century Dictiônary, Thã 
World Publishing Co., ?:leveland a~d-New York, 19"68-:= 
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do à litologia e ao tempo de exposição aos processos morfoclimá
ticos recentes, uma vez que alguns trechos do embasamento crista
lino parecem ter sido exumados h~ relativamente pouco tempo, · a
presentando um modelado pretérito fossilizado pelassfries gond -
wânicas e que agora começam a se reafeiçoar. ~ o caso da vertente 
ao interflÚvio Jcguar!-Mirim-Ribeirão dos Porcos, drenado para 
este Último, a Sudeste de ~o João da Boa Vista. Este fato é par
ticularmente nítido no trecho entre a ferrovia e a rodovia onde 
o Ribeirão dos Porcos tem à sua margem direita terrenos cristali
nos e ~ esquerda sedimentares. Ambas as vertentes são convexiza -
das, porém, diferentes: enquanto a esculpida nos sedimentos apre
senta um setor convexo que se torna ligeiramente côncavo ao atin
gir os depósitos aluviais da planície de inundação, a vertente ~ 

posta é totalmente convexa, como se fosse o trecho superior de 
uma forma que emerge de um depósito aluvial qui a afogasse parci
almente. 

Outro fato característico observado no vale do Ribeirão 
dos Porcos é que ele se torna frequentemente assimétrico,parece, 
em função da posição que o talvefue assume na planície de inunda
ção., sendo que a vertente mais próxima do leito do citado ribei -
rão apresenta um setor ligeiramente côncavo junto de sua base, o 
que não ocorre na margem oposta. Isto talvez pudesse ser expli
cado através de um processo de lavagem mais efetivo naquela prÓJ\! 
ma do curso fluvial, ao passo que na outra o material éoluvial a
cumulado em sua base por gravidade só lentamente fosse sendo eva
cuado. Contudo, isto é apenas uma hipÓt&se a ser testada, 

~ ainda no vale deste ribeirão que vamos encontrar ou -
tro tipo de vertente, esculpida em teerenos cristalin~s e que di
ferindo radicalmente -da que lhe está em frente dá ao vale feição 
assimétrica. Trata-se de uma forma que apresenta um setor retilí
neo ou escarpado, o qual, ao ultrapassar a média encosta em dire
çãQ :ao fundo do vale, sofre uma inflexão dando origem a um pata -
mar embutido no vale convexizado. Ocorre ao norte da área, correâ 
pendendo aos terrenos cristalinos que em seu conjunto apresentam
se mais dissecados e com drenagem mais densa. 

O trecho menos complexo quanto a este problema é, realme~ 
te, o correspondente aos terrenos sedimentares, ocorrendo porém 
mudanças quando da proximidade de um afloramento de diabásio que 
se ressalta topograficamente, dando VGrtentes com maior declivi
dade. No conjw1to, contudo, é válido para esse setor uma descri - -
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ção que as aponte como vertentes discretamente convexizadas,prin
cipalmente se comparadas com as do cristalino, Dnde o aspecto de 
meia laranja manifesta-se com mais êvidôncic, embora seja frequen 
te formas diferenciadas e de mais d:tfÍcil caracterização, sobret11 
do na área de gr~de ocorrê11cia de matacões, localizada no setor 
a NW de são João da Boa Vista. 

Cumpre ressaltar, aliás, que esta área, já individualiza~ 
da por apresentar a rede de drenagem mais densa e grande incidên
cia de matacões e afloramentos gnáissicos, diferencia-se do res -
ta.nte do conjunto de 1nterf1Úvio R:l.beirão dos Porcos..Jaguar.Í-Mi .. 

' , 
rim pelo menos por mais dois motivos. Primeiro, porque e o trecho 
deste interflÚvio menos contrastante quanto a distribuição de 
suas águas; embora ainda sejam em número e densidade inferior,os 
afluentes que s~ dirigem para o JcguarÍ-Mirim apresentam • naior 
desenvolvimento, se comr..arado com, o que ocorre mais a montante. 
~por outro lado o setor nnis elevado desse interflÚvio; acima · 
de Soo metros e caracteristicamente coroado de matacões. Em se -
gundo lugar é um trecho claramente retilinizado, apresentando qu~ 
se todos os interflÚvios tangentes a um plano ideal e que observ~ 
dos do s!tio urbano de São João da Boa Vista,aparecem como um an
tigo nível de aplainamento que se projeta em direção à Depressão , -

Poriferica a oeste e a.os contrafortes da Serra.da Fartura a leste 
e ao qual já fizemos referênoics anteriormente. Parece ser este o 
nível a partir do qual evoluiram os compartimentos menores do re
levo, apresentando-se, embutidos, como é o caso dos vales e depó
sitos aluviais recentes. t um nível que parece ter truncado, 1n -

distintamente, as rochas sedimentares e intrusivas da Bacia do 
Pc.raná, bem como largos trechos dos terrenos pré-devonianos do 
leste do Estado. 

Utilizando-se, neste esboço, os símbolos para grafar ma
tacões como referência desse nível, percebe-se claramente que é 
relativamente exígua a área ohde aflora a superfície pr~•devon ~ 
na f9ssilizada, a qual está, por outro lado, melhor conservada , 
por assim dizer, na vertente que. drena suas águas para o Ribeirão 
dos Porcos, uma vez que o encaixamento do JaeuarÍ-Mirim levou a y 
ma modificação relativamente grande do seu setor. A topografia. 
pré-glacial parece ter, portantor uma iniportÔl1cia muito menor do 
que lhe foi atribuída. por Lino de Mc.ttos (9) ganhando destaque a 
superfície ora ref'erida que corresponde a uma das "superfícies n_oo 

A 1 
gcnicas" para utilizar a expressão de Ab 1 Sc.ber (10), baseado nas 

N • 

proposiçoes de De M&rtonne. Segundo Ab'Sc.ber, corresponderia esta 
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superfície a uma verdadeira planície.de etioslo ~riginada por. pr_g · 
cessos de pediplanação, que teriam reafeiçoado a antiga " inner 
lowland" formada através de mecan:ism~s de circundesnuaaç!o pós • 
cretácic~s em fins do Terciário. Toríamos então aqui um setor do 
vasto pedlplano embutido entre as terras da •iol.d-land'; a leste e 
da cuesta de Botucatu a _oesté, b 4ual foi retrabalhado por suce~ 
sivos processos de mamelonização e pedimentação que se seguirarr 
ap6s o plioceno. 

Esses remanescentes de superfície aplainada sit,uad ao 
NW de são João, corresponderiam, portanto, ao que foi designado 
por Ab'Saber de "Superr!cie de Viracopos", estando porém em si-

/ 

tuação topográfica mais saliente, embora conserve os desníveis 
entre ela e os fundos de vales que a recortam valores sensivel -
mente iguais. 

Estar!amos, portanto, diante de quadros morfológicos mo
delados a partir de uma superfície aplainada que nivelava,local• 
mente, e com ligeira inclinação para o interior da Depressão Fc. 
riférica, todas essas estruturas e cujo retrabalhamento p6°s-Pl~ 
cênico explicaria a compartimentação atual e suas- carac·terísti -
cas prinéipais- Daí su~girem .lado á lado dois grandes domínios 
morfológicos, nitidamente individualizados (como o setor sudoes;_ 
te da área caracterizado por colinas tabuliformes e o trecho si
tuado além do Ribeirão dos Porcos, em direção ao nordeste,de mo.r 
fologia mais complexa, recobertos de matacões em certos trechos 
e com vales em V relattvamente encaixados), praticamente na mesma 
situação topográfica, uma vez que é muito pequena a diferença al
timétrica entre um conjunto e outro, embora no detalhe isto posse 
se fazer sensível .. · Embutidas nestes dois grandes conjuntos, os 
quais podem ser subdivididos em funç~o de detalhes locais, surgeu 
as planícies aluviais, que vão se tornando descont!11uas para ju
zante, ocupando á'reas r<llatfvamente reduzidas e comportando algu
mas feições de detalhe como terraços,. meandros abandonados e cic~ 
trizes, bem como leques aluviais de pouca expressão. 

Esse modelado pós-p11ocânico parece ter deixado inúmeros 
traços nas formaç~es superficiais dá região, que devem refletir y 
ma história geol6gica bem mais curta .. Assim é: que em grande parte 
da área ds solos atuais nt!o s~o formados a partir de uma pedogGn.§ 
se que interesse ~ rocha decomposta in situ, mas sim a ma.t,erial 
coluvial, separado da rocha alterada subjacente por paleo•pavime.n 
to. Isto praticamente só não ocorre nos atioraméfttos de diabí 
sio, onde os horizontes do solo sempre revelaram nos perf!s obse~ 
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vados, ausêrjcia de paleo-pavimento separando a rocha decomposta 
"in situ" do material de recobrimento. 

As stone-lines deste setor são constituidas· fundamental -
mente por pequenos blocos de quartzo, originados pela decomposi -
ção do gnaiss'et _o qti.al libera rra~mentos de seus diques, o que pO-:. 
de ser constatado ao lOhgb do interfldvio Ribeirão dos Porcos-Ja
guarÍ-Mirim, pr1ncipalment-e d6 ·centro para ó norte âa ~rea anali
sada. Socundariàmente, por~tn, surgem n'OB terrenos da bacia do Ri
beirão dos Porcos pequenos biocos de material ferrug1nizado,oriu.D 
do de crosta iimon!tica existente no alto vale das.te ribeirão, há 
755 metros de altitude. 

Essa ocorr&ncia da crosta r~~ruginizada encontra-se hoje 
no topo de uma· colina, localizada 'exatamente no contacto entre as 
rochas intrusivas básicas dos sedimentos gondw5.n1cos e o embasarnqi 
to pré-devoneano. Ocorrem diversas camadas apresentando-se com d~ 
posição semelhante a rochas plásticas deslocadas .por dobramentos, 
o que não ~ evidentemente o caso, pois trata-se de material forn~ 
do por epigêncse. As mais internas são delgadas ao passo cpe 
a mais externa é relativamente espessa, apresentan4o at~ 5 cm. em 
alguns trechos (Foto no 6). 

Foto no 6- Formaçao 
rocha decomposta 1n 
vial. 
(A.A.A.,18/6/72). 

limonítica separando a 
situ do material colu-

Este material, de coloração castanho escura, quase preta, 
com brilho submetálico e traço amarelo castanho, mostrou tratar-
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se de uma canga limon!tica e quando submetido a anilise por flu• 
# 

orescência de raio x, gentilmente executada pelo Laboratorio-de 
Geccronologia da USP, revelou a seguinte composição: Fe203 ~' 
sio2 l0,5%; Ai203 7 ,5%; MgO menos de o,1% e CaO menos de o,~, 
correspondendo o restante n umidade. 

. 1 

QUb.rito à origem deste màterial, embora não .completamen"." 
te esclarecida, parece ser S~meihlu.1te a da bauxita.Gentilli(ll), 
assim resume sU.a gênese: "In general, curicrusts begin to form 
during \tlB.rm 9et climatic phases but during successive drier 
pha.sés are . then stripped of any protective layer and bebome rock 
paleosols". 

Devemos registrar, ainda, que este tipo de material tem 
sido referido por diversos autores entre os quais cumpre desta -
car Ab 1 Sé.ber (12) e Suguio (13), em posição que guarda certa si
militude, emb:>ra envolvendo sedimentos mais recentes e em maior 
abundê.ncia. Trata-se de crostas limon!ticas que ocorrem em cama
das superficiais da Bacia de São Paulo, relacionadas por Ab'Sn -
ber a um ºclima de estiagem mais longas e pe·ríodos chuvosos res
tri tos0, que teriam permitido "a existência de processos iluvi -
ais, capazes de determinar a concentração de Óxidos de ferro nas 
g.rosseiras areias fluviais das camadas superiores da bacia". Te
riam se formado ao fim da deposição das camadas da Bacia de São 
Paulo e al}tes das atividades erosivas que dissecaram esse mate -
rial, dando origem às colinas paulistanas. Se aml:ns forem corre
latas isto poderia significar uma idade próxima ao fim do Terei~ 
rio para esta concreção e imediatamente anterior ao Pleistoceno, 
o que a colocaria em época próxima ao reafeiçoamento da Depres . -
são Periférica através de processos de pediplanação segundo Ab'S-'* 
ber. Isto contudo, parece-nos ainda altamente hipotético. 

O fato é que esse material foi mobilizado em épocas mais 
recentes e aparece hoje como um dos constituintes dos paleo-pavi
mentos que ocorrem na área capeando rochas alteradas "in situ" e 
rec~bertos por material eoluvial de diversas procedências. ~· a 
liás extremamente interessante assinalar que, neste trecho,os ter. 
renos sedimentares apresenta.m.tse quase todos, extensivamente ca -
peados por col!Ívio originado da decomposição do d.iabásio, topogr-ª 
f icamente mais saliente. P;)de ser tomado como referência o exem -
plo que ilustra a Fig. 11, localizado a 715 metros de altitudepi;2 
ximo ao contacto entre o embasamento e os sedimentos do Grupo Tu
barão. 

Trata-se do perfil de uma colina convexizada, apresentan-
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d~ um paleo-paviment9, que recobre os sedimentos alterados de co
loração variegada, segundo um plano inclinado discordante com a 
topografia àtual e que em alguns trechós ~presenta espessura su .. 
perior a 20 centímetros~ ~ constituído pot' blocos sem seleção e 
sem manuseio de quartzo e dà ~aferida. crosta limonítica, sendo 
que ocorrem predominarttente11tê com eixo maior inferior a 1 cm. ,h,ã 
vendo, contudo, um número elevado de seixos com diâmetro maior, 
entre 5 a 8 cm. O material de recobrimento é ortgtnado pela de -
composição do diabásio, apresentando coloração vermelho-arroxea~ 
da, sobre o qual se desenvol vau o solo. . 

Estruturas deste tipo ocorrem igualmente nas áreas cris~ 
talinas de leste, porém o recobrimento coluvial é predominante -
mente originado em rochas do mesmo padrão que as do embasamento, 
situadas a cavaleiro. Outro fator a diferenciar estas áreas é que 
neste caso a "stone-line" é constituída E(>enas por seixos de quar
tzo. Por toda parte, porém, há uma coluviação relativamente inteD 
sa, da! os paleo-pavimentos ocorrerem frequentemente abaixo de um 
material de recobrimento com espessura superior a 2 metros.Há me~ 
mo trechos onde há um acúmulo tão grande de material coluvial que 
ele se concentrando na base das vertentes, acaln estrangulando a 
drenagem e originando pequenos sítios de retenção de material de
trítico como ocorre a sudoeste da região mapeada. 

Devemos registrar, igualmente, que embora haja apenas um 
paleo-pavimento espesso e com presença generalizada em quase to -
dos os setores, excetuando-se 9s afloramentos de diabásio onde c~ 
mo já dissemos não observamos nenhum, na · realidade os fatoszõ:>ilo 
tão simples. Aqui e ali ocorrem pequenas linhas de pedras descon
tínuas e delgadas. Outras vezes o paleo-pavimento assume a apa -
rência de uma bancada concrecionária. Em seu conjunto, embora ha~ 
ja um denominador comum, estas formações superficiais podem reve-
lar um número muito elevado de nuances que devem resultar de com
binações locais de todos esses elementos. 

~anto ao recobrimento vegetal da área, seu grau de perID,2 
A i , A nane a e as provaveis consequencias de sua remoção 

esboço geomorfolÓgico em análise permite-nos fazer 
vações. 

pelo homem, o 
algumas obser-

Em primeiro lugar transparece por toda parte a .ação huma• 
na e de maneira proporcional à destruição da vegetação. A flores
ta que primitivamente parece ter dominado todas as. terras situa • 
das a leste do Ri beirão dos Porcos, nos terrenos pré-devonianos, 
recuou ante as atividades agrárias até desaparecer neste setor 
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Foto na 8- Diferentes aspectos · da u
tilização P8'..Storil dos cerrados. 
(A.A.A., 24/7í12). 
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coml_)letamente • 
.4. grande mancha de mata localizada ao sul de são João ela 

Boa Vista ~em 1962, .registrada na aerofoto,. desapareceu cedelidO 

lugar a uma propriedacle cafeicultora. As outras formações meno 

res igualmente reduziram-se aihcla mais,deixando de existir .a 
maioria. Já os terrenos sedimentares na De1)ressão Periférlca,con 

servaram melhor alguns aspectos de uma cob.ertura de ti1)0 cerra -

do, também bastante alterada, mas <Jl.e conserva em sua fisionomia 
os traços inconfundíveis desta veg·etação. Os setores mais carac -
, terísticos do cerrado ocupam aliéÍs os topos dos · interflÚvios. 

,:lá que observar, contudo, que nas áreas coluviadas pelo diQ 
básio decomposto surge um tipo de formação transicional cr:itrc o 

cer·:rado e a mata mais desenvolvida a nosso ver, que o 11 cerraclão 11 

assinalado nos terrenos sedimentares ao norte do CantagaJ.l.o. Po -
rém são ocorrências extremamente restritas, já alteradas, que não 
nos. i)ermitiram uma conclusão segura sobre sua fisionomia or1g1 
nal. 

De qualquer forma devemos observar que embora não possamos 

neste setor avaliar melhor qual teria sido o recobrimento vegetal 

anterior ~ ação do homem, os poucos traços que ficaram permitem -
nos constatar aqui igualmente, a dicotomia entre a De1)ressão Per1.
f~rica e o P1 ~nrito ~tl~ntico representada pelo cerrado em um e 
pela mata em outro. ~ digno de nota mais uma vez, .a ocor:::ência s;L 
multânea de "dales"e cerrados. 

A destruição da mata fci, como na maior parte do >1stado , 
consequência do surto cafeeiro e isto se reflete muito bem na se

guinte cifra: em 1909 a áreá do que hoje corresponde, grosso modp 
ao município de São J ·,C.o da BQa Vista apresont,ava . mais de 8 )lf -

lhões de pés de ca:ré. ~1oje gr~nde parte desses cafezais :foram a -

bandonados ou deram origem a pastos. cJ'á os setores localizados a-
, ·.·4 ..., 

quem ..--1.ibeirao dos P:..:. cos e recobertos por cerrados foram ocupados 

principalme11te por pastagens, havendo atualmente contrastes ba.s -
tai1t€ :·.nteressantes entre o q\Je poderíamos chemar de pastagens e
voluídas (Foto nQ 7), onde a~ plcntas d€ crescimento rasteiro f~ 
ram substituídas por forrageil"1-s de maior valor nutritivo, espe "' 
cialmente soja perene e as de11ais (Foto nQ 8) i no primeiro caso o · 
cerrado ad.quiriu aspecto q~ase de um parque, ao passo que no segui.J 
do os m€todos tradicionai~ originam uma paisagem mais rústica. 

As áreas constitu!flas por diabásio apresentam intensa ativj 
ela.de agrícola, com Y.astas superfícies cultivadas com algod~o, o 
qual se expande atualmente para os solos evoluj_dos sobre o colÚv:l.o 
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que recobre largos trechos de rochas sedimentares·, em situaçã-0 já 
vista quando falamos das formações superficiais. E é exatamente 
por isso que julgamos ser necessário chamar a atenção para ?s sul 
cos de erosão ou boçorocamento que começam a se manifestar na re
gião. Se em outros setores esses ravinamentos são altamente prej.J:! 

... , d há' ,. i diciais, nos trechos da Depressao Periferica on e ocorrenc a 
de solos coluviais mais férteis, a evolução deste tipo de organi~~ 

mo erosivo poderá, ser irreversível e destruir irremediavelmente 
os solos melhores, pois removido esse material surgirá a rocha 
sedi~entar, decomposta "in situ". 

Nesse sentido o conhecimento da estrutura superficial da 
paisagem e seu dinamismo poderá render bons serviços aos planej-ª 
mentos destinados à orientação das atividades rurais. , 

Contrastando com a pobreza do recobrimento vegetal surge, 
porém, um povoamento rural bastante denso, responsável pelo recuo 
daquelas formações e expansão po:t quase toda parte da "estepe e -
conômica" (1). Esse povoamento rural está organizado ·segundo um 
padrão de dispersão linear, guiado pela drenagem, ocupando geral
mente as baixas encostas das vertentes, ligeiramente acima das 
''flood-plains" dos vales do Bibeirão dos Porcos e JaguarÍ-M:!.rim, 
ficando claramente ausente das altas vertentes e divisores de á
guas. Não há, ·;t>Ctda'tia , contraste marcai1te entre a densid~ 
de de povoamento da "old-land'' e dos terrenos sedimentares que a 

. . , 
precedem, o que pode ser explicado pela presença do diabási.o e 
do.s solos geneticamente ligados a ele, que dão origem a espaços 
com belas paisagens agrícolas. 

Por outro lado , enquanto alguns trechos de várzea do J~ 
guar!-Mirim ainda se encontram vazios, sem atividades agrícolas, 
a várzGe. do Ribeirão dos Porcos aparece altamente valorizada pe
la rizicultura, que é praticada também em algw1s setores do Ja -
guar:!-Mirim. Neste segundo, contudo, principalmente nos arredo -
res de São· João da Boa Vista, aparecem olarias, utilizando o ma- · 
terial fino da várzea, além de algw1s portos de areia. 

Quanto ao povoamento urbano, a disposição de seu plano, , 
associada com as linhas divisoras d'água, sugere-nos alguns pr2-
ble~ns resultantes de seu sítio. A cidade originou-se em colina 
situada entre o C6rrego São João e o Jaguarí-Mirim, tendo apre .. 
sentado como principal direção de expansão um eixo de circulação 
que acompanha, grosso modo, o topo desse interflÚvio, provocando 
um desenvolvimento do organismo urbano para S-SE. Contudo, a prj 
meira área de expansão C:orrespondeu C. vertente do c6rrego . são 
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Jo~o~ Se a construção da ferrovia atraiu o crescimento da cidade, 
inicialmente em direção a NE, posteriormente ela definiu um obs
t~culo que somou~se à v~rzea do Jaguar!, o que explica ó pequeno 
crescimento verificado nesta direção. Foi exatamente na margem· ~ 

posta do Jaguar! que veio a se estabelecer a iridústria têxtil já 
assinalada. só nos Últimos anos houve uma expansão mais vigorosa 
neste sentido, com a escolha deste setor pelo BNH para alojar um 
conjw1to residencial. 

· A principal direção da expansão ainda continua sendo pa
ra o S-SE, com ramificações que partem daí acompanhando pequenos 
esporões que se destacam do intorflÚvio Jaguarí-Mirim.-C6rrego são 
João, como nos setores leste e sudeste, havendo cohtudo poucos.ed 
paços planos que permitam uma expansão mais fácil e organizada. 

Para NE o crescimento da cidade fez com que eia transpu
sesse o Córrego . São João e atingisse em muitos trechos a várzea 
do rio da Prata. 

Em· seu conjunto São João da Boa Vista ocupa hoje um espi
gão (Avenidas Dona Gertrudes e João Os6rio) e muitas colinas de 
vertentes às vezes bastante Íngremes, tendo crescido, frequente -
mente, pulando obstáculos e adaptando-se às condições do relevo. 
Assim embora tenha se originado com um traçado em tabuleiro de X.5!

drez e crescido com traçado semelhente, a disposição do cor:ijunto 
mostra-nos hoje um arranjo relativamente complexo. 

Um dos principais· problemas urbanos que a cidade enfren -
tou durante muito tempo foi or!Einado pelas construç~es ao lon
go do Córrego são João, que acabou muitas vezes transbordando a -
través de estrangulamentos mal .realizados em seu percurso,deven -
do-se salientar, aliás, ter havido em certos momentos casas cons..: 
tru!das sobre o leito do rio, apoiadas em pilares. 

Finalmente, o crescimento urbano caótico, guiado por um 
quadro morfológico muito compartimentado, começa a criar proble -

"' 
mas de distancias já consideravelmente grandes entre diversos pog 
tos ·da cidade, o que obriga parte da população a percursos diários 
longos através de quase toda a cidade. t o caso da FIATECE,por e
xemplo, que situada a N-NW do núcleo url:nno, possui operários eu 
jas residências localizam-se no extremo sudeste, a mais de 3 km.-

" de distancia. 
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2. Q a1to vale do Ribeirão dos Porcos: um contact·o 
com il1trusiya.s. 

Passemos agora à análise do esboço referente ao alto va -
le do Ribeirão dos Porcos, trecho no qual registramos à ocorrên -
eia de concl'eção limonítica em formaç60:1 sub-superficiais • 

. Paisagisticamente é um dos setores mais belos da regiÜÓ 
estudada, tanto do ponto de vista do arcabouço natural como d<.~ 

fa1na humana que lhe deu nova roupagem e feições. Apesar disso 
sua estrutura é relativamente simples. ~ margem direita do Ribej 
rão dos Porcos afloram as rochas pré-de~onianas do embasamento, 
ocorrendo no setor oposto intrusivas ~sicas, entre as duas su~ 
ge um corredor de material elástico, incoerente, representado P§ 
los sedimentos da várzea do cita40 ribeirão, que neste trecho a
presenta direção, grosso modo, sul-norte. A rodovia São João da 
Boa Vista-Pinhal foi construída sobre a vertente cristalina,fic~n 
do na maior parte de seu percurso a cavaleiro da várzea, embora002 
alguns_locais esteja sobre sedimentos recentes, especialmente qua.n 
do cruza com os afluentes da margem direita, situação na qual há 
uma penetração dessa planície alu~ial para o interior dos terre
nos cristalinos. 

Nessas condições podemos reconhecer a existência de dois 
compartimentos separados por um terceiro de caráter embutido e P.2 
sição subsequente em relação às estruturas definidas pela Bacia 
Sedimentar do Paraná. Devemos registrar, aliás, que embora não PQ 
déssemos constatar com segurança, por falta de cortes com perfís 
que não deixassem .dúvida, parece que subjacente ao diabásio ocor
rem estruturas sedimentares recobertas por colÚvio arroxeado, r_e
sul tante da alteração dasin~rusivas básicas. Há, inclusive,que r~ 
gistrar a existência de u'a mane~ de diabásio, no sul da área, 
separada do material intrusivo da margem oposta por um pequeno 
corredor, deprimido topograficamente e escavado por afluentes do 
alto 'Ribeirão dos Porcos. t exatamente neste trecho que ocorrem 
as carapaças limoníticas em .um perfÍl de difícil descrição, devi
do sua estruturação complexa. 

A anáÍise da drenagem mostra-nos a diferente.composição 
morro-estrutural dos dois compartimentos assinalados. Na margem 0§ 

querda temos um relevo cuestiforme, esculpido sobre o diabásio que 
apresenta ligeiro mergulho concordante com as camadas basais d::ssé 
rias gondwânicas neste rebordo de maciço antigo, NW. Temos a! ni!i 
damente um "front" bastante festonado pela drenagem de caráter o.Q 
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sequente, formando pequenos ºreplats" com ascarpas bastante defi- · 
nidas e topos tabuliformes com ligeiro mergulho em direç!o ao que 
corresponderia ao reverso desta estrutura cuestiforme. (Foto nQ 9) 

Foto ng 9- Várzea do Ribeirão dos Porcos 
e aspecto do relevo esculpido no diab~ -
sio, om sua margem esquerda.Observar o. y 
so dos latosolos roxos, a posição da"c.Q 
lonia" e a manutenção de restos de matas 
semi-dec!duas em uma face de exposição 
sul. 
(A.A.A., 14i7/72) 

g interessante observar que a drenagem deste setor se a
presenta em cada uma das pequenas bacias tributárias da margem 
esquerda do Ribeirão dos Porcos, como em estado de evolução dife
rente quanto à densidade e padronagem de seus formadores.No con -
junto porém deve•se ressàltar ser ela menos densa que a situada 
nas margens opostas deste ribeirão, apresentando ambas padrona 
gem dendr!tica. -Fato interessante é constatar que certas direções 
rev~ladas pela drenagem das terras pré-devoniarias parecem repetir
se na margem oposta, o que poderia sugerir direções, estruturais do 
embasamento repercutindo no pacote sedimentar e suas intrusivas so 

. -
brejacentes. Isto é claramente percebido no alinhamento relativo 
que extste entre o vale obsequente ao norte e algumas direções da 
drenagem situada em posfç~o semelhante, na margem oposta. Convém 
lembrar, aliás, que o falhamento que afetou o embasamento e sedi
mentos da lacia do Paraná, produzindo neles dobras adiastrÓficas, 
ocorre pouco mais ao sul da área representada neste esboço. 
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A drenagem das terras cristalinas revela-se caraotel'isti- · 
camente controlada por uma orientaçtt"o genel'.alizada de wNW•ESE em. 
seus eixos principais. Há, po;r outro lado, um ndmero grande de 
canais coletores a montante que vão diminuindo rapidamente para 
juzante, sugerindo uma exumação mais antiga para aqueles terra -
nos, sendo que os outros apresentam drenagem incipientement~ ~ 
ganizada• 

Ropete.-s.é aqui algumas formas de t/erterites j' observadas 
anter:b.-mente• ÀSsim é que· as primeiras colinas cristalinas depois 
da várzea apresentam formas evocando uma topografia emergente dos 
seditnàntos, ligeiramente convexiza~a. imedida que ganham altitu
de para leste as formas tornam-se mais Íngremes e mais dissecadas 

' , 
pela drenagem, apresentando um grau de convexidade maior• Ja no 
com~rtimento cuestiforme da margem esquerda, as vertentes mos • 
tram-se claramente assimétricas, o que é facilmente compreensível. 
Contudo, devemos registrar que as vertentes Íngremes dos "fronts" 
dos pequenos "raplats'' apresentam um perfÍl no qual a um segmen -
to convexo se segue um setor retilinizado que se torna côncavo na 
base. 

Esses dois conjuntos de formas de vertentes refletem- se 
no c.ontacto entre as duas estruturas, o que pode ser percebido p~ 
la análise dos perfís apresentados na Fig. 12. A se·cç!o transver
sal, ortogonal ao vale do Ribeirão dos Porcos, mostra .. nos clara1-
oonte como se apresenta, neste setor, o contacto entre as estru -
turas moldadas no pacote de rochas que interessa à. Bacia. Sedimen
ta~ do Paraná e o embasamento cristalino, pré-devon1ano11 :t nítida 
a presença de um compartimento deprimido, representado pala plan,! 
eia aluvial do Ribeirão dos Porcos, de caráter pelicular e que ·mm 
pona o trecho onde os dois grandes dom!nios morro-estruturais se 
tocam. Está também esboçado a:! o perfil convexizado dos terrenos· 
cristalinos de leste e a forma da vertente do "front"' do"rep1at" 
cuestiforme de oeste. 

Mo perfil citado acima podemos perceber, igua1mente,a po~ 
sição da rodovia neste contexto, que realizando diversos cortes 
nas baixas encostas das colinas cristalinas nos permite observar 
diversos perf!s, nos quais a estrutura superficial à.parece expos• 
ta, fornecendo•nos elementos para algumas observações a este res .. 
peito. 

O primeiro fato a destacar é a decompos~ção do embasamen
to, . constituído por gnaisses em estágio avançado de intemperiza
ção. Contudo sua alteração não é completa e surgem frequentemen
te no meio do material decomposto "ln situ" blocos rochosos menos 
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alterados, como se fossem matacões, porém, a maior part,e deles 
também já registrando sinais impressos pelos processos de intem.. 
parismo. Outro aspecto importante é que esse material decomposto 
"in situ", que forma a ~ase e o cern.e .do relevo acha-se frequen
temente truncado por um plano, em' muitos setores, discordante em 
relação a topografia atual e recoberto por um paleo-pavimento 
quartozoso, com espessura variável, mas atingindo em m~dia valor 
entre 15 e 35 cm,composto por seixos e calhaus sem seleção e poy 

. . , 
co manuseio. Tamponando todo o conjunto aparece coluvio de colo-
ração vermelho-arroxeada sobre o qual se desenvolveram os proceA · 
sos pedogenéticos atuais. No meio deste material de recobrimento 
aparecem pequenas linhas de seixos, como se fosse um paleo-pavi
mento descontínuo, embora não chegue a se caracterizar como tal. 

Um esboço desta estrutura superficial aparece na Fig.12, 
mostrando exatamente a sucessão destes fatos desde a vertente de 
uma colina gnáissica até os qepósitos recentes de várzea. Neste 
perfil _(C-D) devemos registrar que na escala vertical o valor z~ 
ro corresponde ao leito da rodovia. Temos esquematizado neste OO.I 
te o embasamento bastante decomposto, com coloração vermelho-am~ 
ralada, onde ocorre ainda um matacão já bastante alterado,do qual 
se pode destacar com facilidade os grãos de quartzo. Recob~indo
o temos uma "stone-line", constituida por fragmentos de quartzo 
muito variados em seu talhe, embora a maioria tivesse eixo maior 
inferior a 1 cm, havendo porém um número expressivo entre 1 a 12 
cm. de eixo maior. Sobre a llnha de pedras surge material colu
vial de coloração arroxeada, provavelmente influenciada pela pr.,g 

sença vizinha do diabásio. 
Esta estrutura, com pequenas alterações, mantem-se ao lCll 

go de todos os perf!s analisados. A :m\.ldança mais sensível que re
gistramos é a forma do paleo-pavimento, que nem sempre conserva 

't , esse cara er plaz:io; assim e que na colina seguinte a esta, em di-
reção a Pinhal, ele já aparece bastante irregular, embora ainda 
discordando ligeiramente da topografia atual. 

No extremo sul deste trecho é que encontramos o perfil on 
de constatamos a presença de concreção limonítica, em um corte r~ 
lizado a maior distância da várzàa e em trincheira, aparecendo o 
barranco dos dois lados da estrada. A base deste corte exibe co
loração vermelho-amarelada, que nesta área é típica do gnaisse aJ. 

' tarado "in situ". Sobre e envolvendo este material, que parece i-
gualmente estar misturado e recoberto por colÚvio ou rocha decom
posta "1n situ" já muito alterada, ocorrem as primeiras formações 
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limon!ticas, retorcidas e sinuosas. Capeando t<?do este <'.!órijunto 
surge a principal ocorrência do material j imon!tioo, t"brbuuido ej 
pessa "chapa". Recobrindo tudo, surge o materia1 coluviáJ. verili~ 

. ; . . . . , . . j., . ' J I . 

lho-arroxeado originado pela decomposiçao do diabásio, nitidame.n 
te diverso das estruturas que ele tampóhh (Foto no6).g convenien 
te assinalar que pare~e haver cérta sémâihlm.ça entre este mate -
rial e as conôreç5es fel'ruginosas ra()eritemênte estudaãas por P0.11 
teado e outros (14), emlD ra em situaç5es difel'entes do ponto de 

. , ' vista topográfico. 
Finalmente quanto ao recobrimento 

das humanas, rm.is uma vez constata-se que 
implica rta redução da primeira de maneira 

' vegetal e as ativida -
a ampliação da.segunda 
indiscriminada. Da! de-

vertnos registrar que a cobertura florestal exibida por essa á -
rea neste esboço é um fato já do passado. A grande mancha de ma
ta que ocorria a NNE da região foi derrubada dando lugar a uma 
propriedade cafeicultora, como já' assinalamos, em meado dos anos 
sessenta. Contudo sobraram alguns restos em topos de colinas mais 
escarpadas e em certos trechos de relevo cuestiforme, como a pe
quena mancha no "froJilt" de expo~ição meridional do "replat" mais 
setentrional (Foto n09) que foi protegida por desfrutar essa posj 
ção, repulsiva para o principal fator de desmatamento: o caf'é.Es• 
sa cultura ocupou extensivamente a região, tanto os terrenos cri~ 
talinos como os da margem oposta do Ribeirão dos Porcos, que in -
clusive foi mais valorizada, o que se reflete claramente r.a dis
posição a! de grandes sedes de fazendas, rodeadas por suas colo -
nia_s. o povoamento foi todo dêfinido ao longo das vertentes do 
Ribeirão dos Porcos, refletindo uma estru~ura dispersa linear a
glutinada localmente em n6dulos. As sedes das propriedades rurais 
geralmente estão na média encosta, a cavaleiro das "colonias" o 
demais construç5es que se dispõem da! para baixo, dominando toda , 
a varzea. 

O café contudo cedeu lugàr, na maior parte das vézes,a o,g 
tras ~ulturas, entre as quais a canavieira e a algodoeira. A vár
zea apresenta-se toda alterada pela rizicultura que a ocupa extt)ll · 
sivamente e para a prática da qual largos trechos do rf~irão a -
presentam-se atualmente canalizados e incl usive, . COm pequenas CC!!! 
portas para controlar a altura do nível cias "guas .• 

Apesar disso tudo os restos da v~gJtaçã'.o . . primiti
va sugerem-nos a pretérita cobert.u.ra" dos solos, originados pela ql. 

teração do diabásio, por uma formá-Ç!o florestal latiro11ada semi. 
decídua, semelhante à do Cantagal.lo; os terrenos cristalinos' Parjl 

- 123 -



cem que apresentavam uma floresta semelhante porém de aspeQto 
predominantemente perenifÓlia. Embutida entre essas duas forma-
ções ocorria a vegetação da várzea, hoje representada em alguns 
trechos que penetram nos vales esculpidos nos terrenos pré""devo
nianos do leste, por uma cobertura exténsiva de taboas,planta q.ie 
ocorro nos dois hemisférios o nas áreas temperadas como -tropi -
cais, pertencente ao gênero Typha. 

3, _As v~rzeas do Jagµar! .. Mi&;im a SSE de são ,JQão e 
sua. e·strutura.cão. 

A an~lise deste exemplo evidenciará, sobretudo,os aspec
tos da organização e estruturação da paisagem nos terrenos da 
í•old-land" localizados a sudeste de São João da Boa Vista.Trata
se da compartimentação 'de detalhe em um trecho onde a disposi
ção da drenagem sugere um controle estrutural através de uma re
de de fraturas ou quebramentos_ muito característica, refletida 
principalmente nos cursos' de ordem superior e claramente regis . 
trada pelo Jaguarí-Mirim. 

neo~ ~ 

monto, 
J ongo 
vale e 

Geologicamente este trecho apresenta-se bastante homogê
todo constituído pelos terrenos pré-devonianos do embasa .. 
possuindo um depósito pelicular de sedimentos recentes ao 
da várzea do Jaguar!-Mirim, retidos por estrangulamento do 
soleiras que ocorrem a juzante, definindo a! um dos tre 

chos mais amplos da 11flood-pl>a1n" deste rio no espaço estudado.A 
montante da área representada surgem novamente quebras em seu peJ: ' 
fil longitudinal, atestando mais uma vez o caráter de "fall-zone" 
da região. 

A análise do padrão de drenagem comprova a existência de 
uma orientação generalizada em uma rede ortogonal, refletida pe
la própria disposição do rio principal e seus afluentes mais im -
portantes. Certos setores, todavia, exibem uma padronagem tipica
menté dendr!tica, isto é, praticamente insequente, quando examin~ 
dos no detalhe e nos canais temporários de categoria inferior. 

A forma dos vales e das vertentes, porém, é extremamente 
diversificada. No conjunto, para os cursos de categoria inferior 
principalmente, predominam largamente valos em v, simétricos e can 
vertentes convo~zadas. Há, porém, exemplos de vales assimétricos, 
como é o caso do Jaguar!, de fundo chato e encaixados• Ao norte 
há ocorrência de um vale que ·inicialmente se apresenta em seu _bai-
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xo curso com um padrão em V aberto, , o qual após encaixamento ca
racter!stido, define um setor com fundo chato, preenchid~ por dEi 
gada película de material dedrÍtico, voltando a seguir ao padrão 
em v, agora fechado em seu alto curso. O vale do Jaguar{ é pr~ 
dominantemente balizado por vertentes convexizadas, por~m assill\á 
tricas e apresentando na baixa encosta frequentemente um setor 
côncavo, geralmente coincidindo com a vertente mais ãistante do 
talvegue, ao contrário do que ocorre no vale do Ribeirão dos Po~ 
cos, nos arredores de São João da Boa Vista, onde o seto_r cónca
vo está justamente mais pr6ximo do talvegue. Isto faz com que e~ 
ta planície aluvionar apresente contactos ora convexos, ora côn
cavos com as vertentes cristalinas. 

Contudo nenhUJll dos vales mostra-se tão caract.erizado e 
individualizado na região como o localizado a sudoeste do esboço, 
com direção SE-NW. Em primeiro lugar devemos ressaltar seu aspec
to retilíneo que no terreno se revela ainda mais nitidamente,de
finindo um compartimento estreito com pouco mais de 5 km. de com
primento. A folha geológica de Mogi-Mirim trás em seu talvegue a 
presença de uma falha provável. Seu exame no campo revela-nos um 
vale com vertentes assimétricas quase não entalhadas por afluen -
tas, de aspecto contínuo e um _pouco abaulado em V aberto. O fun
~o ligeiramente chato, com película detrítica delgada, bastante y 

midade e recobrimento extensivo d~ taboa.s. i realmente diferente 
de tudo que surge na região em termos de morfologia de vales e vqí 
tentes, sugerindo um forte controle tectônico, sendo que o rio t~ 
ria seu talvegue orientado por uma falha. Ocorre neste riozinho o , . 

uni.co exemplo de vertentes que não apresentam ombreiras indicado-
, 

ras de retomadas de processos erosivos, as quais são registradas 
extensivamente na maior parte da região. 

Ainda quanto a este pequeno córrego, o trecho de interfl~ 
vio que o separa da drenagem endereçada ao Ribeirão dos Porcos é 
extremamente modesto e a verificação do nível de seu talvegue em 
comp~ração com o das cabeceiras erosivas dos afluentes do Ribeirão 
dos Porcos, mostra-nos que no conjunto está em plano ligeiramente 
mais elevado e tudo indica um processo evolutivo que levará a wm. 
captura deste afluente do Jaguar!-Mirim por um tributário do R!be.1 
rão dos Porcos. Este fato, aliás, poderá ser facilmente percebido 
acoplando-se este esboço com o anterior. 

Novamente, nesta articulação entre os dois esquemas, vamos 
ter a nítida impressão de uma superfície que tangencia o topo ela 

maior parte das colinas, apresentando-se a drenagem desigualmente 
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encaixada sobre ela. O Ribeirão dos Porcos, localizado em um ei-· 
xo de contactos litol6gicos, conseguiu aprofundar-se mais que os · 
outros, favorecidos pela presença de materiais de resistência d.! 
versificada. o Jaguar! e seus afluentes, por outro lado,fluindo 
sobre material relativamente homogôneo e resistente aprofundou m~ 
nos seu vale, embora encontremos aqui algumas das colinas maist1 
picamente em meia-laranja da área em estudo. 

Se a estrutura superficial da paisagem, por outro lado, 
repete o exemplo anterior não devemos deixar de sublinhar o fato 
de que as "stone-lines" se apresentam sensivelmente mais delga -
das. outro fato marcante é a presença de boçorocamento, provavel 
mente consequência do desmatamento generalizado da região, embo
ra aqui seja exatamente o trecho onde encontramos a mata latifo. 
liada tropical perenifolia melhor preservada em muitos locais. 

Esse boçorocamente assinalado no "croquis", em sua maior
parte, teve sua evolução detida pela ação do homem, uma vez que 
estava pondo em perigo as atividades agrícolas e construções.Um 
exemplo característico é dado pelas grandes boçorocas que ameaçâ 
vam a rodovia que de São João da Boa Vista leva à fazenda Santa 
Helena, localizada sobre o estreito interflÚvio que separa o Ri
beirão dos Porcos dos afluentes do JaguarÍ-Mirim. Essas boçoro -
cas tiveram sua evolução paralizada pelo plantio de gramíneas em 
curvas de nível, que lhes deram aspecto de anfiteatro ajardinado, 
muito bonito do ponto de vista paisagístico, sendo que em uma por 
nós observada barrou-se também sua saída, permitindo formar-se om 
seu fundo um pequeno lago anichado e utilizado para folguedos in
fantis. 

Quanto à planície aluvial do Jaguarí-Mirim, devemos dests 
car que o rio apresenta sua lâmina d' água relativamente encaixada . 
em seus sedimentos. Ea um porto de ·areia pudemos observar o per -
fil desses depósitos que começavam por material, na base,argilo -
sos, com coloração acinzentada passando progressivamente para cor 
amar~lada; a parte superior do depósito é arenosa e está toda re
volvida pela extração deste material. g uma formação que parece 
ser bastante delgada, contudo não p demos obter maiores informa -
ções a este respeito e nem há cortes mais profundos. Al~m da ex -
ploração da areia há igualmente utilização do material mais fino p:r 
uma olaria. 

Há neste compartimento um número elevado .de cicatrizes e aJ.. 

guns meandros abandonados, com lagos em meia-lua. Além disso ocor
rem algw1s pequenos terraço·s, dos quais o ma.is característico é o 

• 
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que se localiza a oeste, sobre o qual foram construídas as insta-, . 
lações do porto de areia mencionado. Seu destaque topôgraf~co,con 
tudo. , é medíocre, em torno de um metro, sendo constituído de. ma
terial semelhante aos demais terrenos dá várzea,aparentemente. 

b principal característico mortol6gico deste compartime,D 
to de váraea á, contudo, a presença de diversos leques aluviais, 
formados pelos pequenos afluentes do Jaguar:!, a maior parte dos 
quais temporários, no momento em que alcançam os terrenos planos 
do fundo deste vale. Formam discretos leques de detritos,ligeir~ 
mente salientes na topografia da planície, assemelhando-se a uma 
colher achatada virada para baixo. 

Do ponto de vista agrícola essa várzea é utilizada em su~ 
maior extensão com pastos cultivados, ocupados por gado holandês. 
Em alguns trechos, contudo, ela é rizícola. Essa destinação das 
várzeas deve ser relacionada com as grandes propriedades que pre
dominam neste setor (Fazendas Paraíso, Paradouro, Morro Grande, 
Santa Helena), o que se reflete no povoamento disperso nodularmen 
te, definindo em certos trechos as formas características das"co
loniasW. utilizadas para abrigo da mão-de-obra, construídas ao te~ 
po da cafeicultura. Boa parto das famílias que primitivamente po
voaram essas colonias deslocaram-se mais tarde para São João da 
Boa Vista, ampliando-se assim a coletividade de origem italiana~ 
sidente naquela cidade, que tendo inicialmente se dedicado a tar~ 
fas agrícolas hoje engajou-se em outras atividades. Apesar do pr~ 
domínio do gado, contudo, que se retlete nas pastagens e na cultB 
ra da cana forrageira, devemos registrar a manutenção, em alguns 
trechos, da cafeicultura, embora de expressão menor, se comparada 
com o que ocorreu no passado. 
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C- O TECTONI8MO E A COMPARTIMENTAÇJO DQ_W!ZtOR SAN..,: 
JOANENSE DA MANTIQYE~fo QqIDEN~Ab 

Para encerrar a presente unidade, passemos a análise do 
esboço geomorfol6gico apresentado na Fig.14. Antes de iniciar -

, , , t , mos este relato, porem, e necessario registrar ser es a area u-. 
ma das mais complexas e de esquematização mais problemática ~. 
tro de todo o espaço estudado, face ao que, tal abordagem deve
rá ser encarada como preliminar, sujeita a revisão, principal -
mente reduzindo-se a escala de observação. i igualmente dlgrocàser 
salientada a posição particular desta faixa. de terras situada í t · 
xatamente no contacto do embasamento com as intrusivas nefelino-
sien!ticas do planalto de Poços de Caldas, que afetaram profuncl,f.~ 

mente este setor da "old-land" estudada, principalmente através 
de uma tectônica quebrante a.tiva, à qual devemos · recorrer para e~ 
plicar a compartimentação maior da área em questão. 

O primeiro fato que salta. a vista de quem examina o es -
quema citado é a presença de, pelo menos, dois cunjuntos de fa -
tos claramente perceptíveis na drenagem e igualmente caracter! -
zados por situações topográficas diferenciadas, como podemos co~ 
tatar através da. Fig. 2. i possível, ainda acenar-se para um tei: , . 
ceiro compartimento, que, tqdavia não se individualiza neste a -
rea, ocorrendo aqui apenas um trecho de sua. periferia; trata- se 
do Planalto de Poços de Caldas. As duas w1idades acima menciona
das podem ser reconhecidas pela existência de uma rede de drena
gem cujo escoamento se dirige para NW, localizada ao norte dopr.iq 
cipal divisor d'águas da região e que corresponde à chamada Serra 
da Fartura, e em uma segunda rede hidrográfica formada, grosso b~ 
do, por rios de disposição centrífuga em relação a um eixo colo
cado no centro sul do esboço, predominando no conjunto uma oric11~ 

tação para SW. No primeiro caso temos a alta bacia do rio da For .
tura., no segundo um conjunto de tributários de margem direita u . 

JaguarÍ-Mirim, 

A análise da altimetria, disposição e formas de relevo 
demonstra muito bem a presença desses ~ois compartimentos e o cn
ráter de escarpa de planalto que a Serra. da Fartura, indiscutivoJ 
mente, . exibe. Reconhecidas estas duas unidades, podemos em segui
da distinguir áreas vinculadas a outros compartimentos,dos quais 
um já foi mencionado, podendo ser claramente individualizado atra , -
ves da geologia. O outro trecho diferenciado que contudo se artJ. 
cula com a. escarpa da Serra da Fartura e com a periferia do PI.a -
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nalto de Poços da Caldas - na realidade temos aqui apenas uma 
porção de seu dique anelar - corresponde. a terrenos assinalados 
no esboço gaol6gico como do embasamento cristalino a que surgem 
morfol6gicamente como área vinculada ao setor localizado a SWde~ 
te esquerra., em direção à são João da Boa Vista. Corresponde a u
ma rampal por assim dizer, que vindoda.s terras rebaixadas sofre, 
a partir de certo momento, uma série de rupturas de declive,como 
amplos patamares, precedendo os trechos máis abruptos dos.contr~ 
fortes do que seria melhor designado por Platô da Fartura. 

Essa compartimentação de fácil reconhecimento em suas 11 
nhas gerais, talvez. seja um reflexo da própria simplicidade rell! 
tiva da geologia local, embora devz;:.mos fazer algumas restrições 
ao esboço apresentado, uma vez que o mesmo é extremamente esque
nático refletindo apenas uma disposição geral dos fatos, conse -
quente da inexistência de um mapeamento geol6gico de detalhe. 

A maior parte da área apresenta suas formas modeladas em 
rochas do embasamento cristalino, constituido por gnaiss.es e gra
nitos cuja idade é atribuída ao Pré .. cambriano Inferior (15).Pre
dominam largamente os gnaisses, que se apresentam bastante varia
dos de um local para outro em seu aspecto e principalmente alter~ 

- ' -dos por metassomatismo de contacto junto as intrusivas alcalinas 
de Poços de Caldas, ocorrido no Cretáceo Superior (16).A transi
ção das rochas nefel!nicas para os gnaisse pode ser verificada na 
estrada que da Cascata se dirige para São Roque da Fartura,tendo 

/ 

sido descrita por Ellert (17). Neste setor a intrusão transformou 
o gnaisse em fenito, o que se observa com certa facilidade devi -
do a mudança de coloração do gnaisse, o qual adquire tonalidade 
cinza esverdeada. Pode-se verificar ainda a existência de diques 
de diversos materiais que cortam o embasamento, formados princi -
pàlmente por diabásio, anfibolito e ting~aito•A direção da gnais
sificação mais frequente é N40-70W. 

As intrusivas que ocorrem neste setor são principalmente 
tinguaítos e fonolitos, havendo algumas áreas com brechas e tu
fos, já no limite do esboço, correspondendo aos vales dos córre ... 
gos que são drenados para o Ribeirão do QUartel. E interessante 
observar, aliás, que as rochas encaixantes se apresentam em mui -
tos pontos topograficamente salientes em relação às intrusivas,a[; 
quais no conjunto, dentro da área napeada, est~o bastante dissecQ 
das ~elos afl~entes do Ribeirão ~o Quartel. Outro fato a sal~en ~ 
tar e a existencia de milonitização junto ao contacto tinguaíto
gnaisses, que é feito i:raticamente na vertical. 
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Apoiadas diretamente .sobre o embasamento (Mirante) ou af_o 
tadas pelas intrusivas que as deslocaram de sua posiçãó primiti
va,. registra-se na área a presença de rochas elásticas mesoz6i -
cas. A identificação destas rochas foi feita pela primeira vez 
por Derby (18), tendo sido posteriormente estudadas por diver 
sos autores entre os quais Barbosa (19) e Freitas (20).Bj~r~berg 
(21 e 22), ·baseando-se em aspectos li tolÓgicos," uma vez que são . 
afossilÍferas, correlacionou-as com o arenito Botucatu; segundo 
ele a correlação com o arenito Bauru fica eliminada através da 
observação que, pelo menos em A~uus da Prata, estas rochas são 
cortadas por diques de diabásio. Em trabalho mais recente,no qual 
transcreve relat6rio inédito de Plínio de·t1nn, primeiro a regis
trar a ooorrência dos arenitos do Mirante, Moszalira (23) refere
se a existência de rochas semelhantes a norte de Vargem Grande 
do su1, no interflÚvio dos rios Fartura e Verde. t de opinião que, 
provavelmente, os sedimentos de Asu~s da Prata e do Mirante te
nham posição estratigráfica diferente, pertencendo os primeiros ~ 

à série Tubarão e os segundcsà Formação Botucatu, que ocorreria 
na área acima de 1 000 metros, ambos capeando o gnaisse ou então 
ocorrendo o segundo sobre o primeiro. 
, Quanto à espessura dos dois afloramentos de rochas clás
t icns assinalados, o localizado nos arredores de Aeuas da Prata 
supera a casa dos 100 metros, enquanto que o pacote do Mirante :fl 
ca em torno de 8,o metros, aproximadamente. Segundo Bj ~rnberg são 
sedimentos arcosianos, apresentando acamamento de tipo torrencià 
que seriam explicado por deposição em área de sobreposição de di
ferentes ambientes de sedimentação, os quais poderiam ocorrer jur., 

to a montanhas de regiões áridas. Apresentam ambos aspecto friá -
Vel. 

Devemos assina.lar, contudo, que um mapeamento geológico 
detalhado da área r ·egistrará não só um nS2 maior deocorrência das -
tas rochas elásticas, como poderá ainda esclarecer a posição es -
tratigráfica deste material. Já nos refer!mos anteriormente a duas 
pequenas placas de arenitos na chamada Estrada da Paulista,que rx>s 
pareceram semelhantes às do Mirante e às descritas por MGzzalira 
em trabalho já mencionado~ porém em cota ligeiramaite inferior a 
sugerida por este autor para ocorrência deste material~ t prová -
vel, por outro lado, existir a oeste de Águas da Prata, em região 
bastante afetada por ravinamento, rochas sedimentares, face ao a~ 
pacto desta área quando examinada através de- fotografias aéreas. 
Não pudemos, . contudo, reconhecer no campo a exist~m:ic. destes a --
floramehtos. 
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De qualquer maneira a presença deste material sedimentar 
em forma de placas isoladas, de expres_são espacial e topográfica 
diferenciada reforça o aspecto de borâl de maciço antigo da á -
rea, na qualo capeamento clást'ico praterito faz-se registrar por 
quase toda parte. 

Encontramos ainda no setor representado na Fig.15,peque
nas lncias de retenç~o de sedimentos modernos, localizadas gera,! 
mente atrás de soleiras e entulhadas com material de calibrevq_ 
riado. Davino e Taltasee (z4) estudando, através de e~etroresis
tividade, os depósitos recentes a SW de 1guas da Prata, localiza
ram o embasamento cristalino a 10 metros de profundidade, capea-

. do por material aluvionar mais argiloso em profundidade e com b'.lQ 
cos decimétricos em superfície, correspondendo esta pequena ba -
eia, segundo os referidos autores, a um graben que interessa às 
rochas do embç).samento cristalino, na borda sul da intrusão alcali 
na de Poços de Caldas. 

O reconhecimento deste graben, neste local, vem reforçar 
ainda mais a importância do tectonismo associado à manifestação 
do vulcanismo de Poços de Caldas, na compartimentação morfológica 
da região. Devemos ressaltar mesmo, que os sinais dessa tectôni -
ca quebrante acham-se impressos em um sem número de aspectos,des
de a presença de notável escarpa (Serra da Fartura) até a exis -
tência das fontes de águas minerais, extremamente frequentes, re ... 
fletindo-se ainda no mergulho das camadas das rochas cl~sticas m~ 
sozóicas, as quais se no Mirante mergulham em direção ê Bacia do 
Pnr.aná, em Aguas da Prata orientam-se para o interior do maciço 
alcalino de Poços de Caldas, revelando basculamento de blocos em 
diferentes direç5es. A origem dessa intrusão e o tectonismo a e
la associado, foi já objeto de discussão nos trabalhos de Ellert 
e Bj6rnberg citados, embora não tenham sido ainda. definitivamen -
te elucidadas. Segundo os referidos autores, provavelmente, após 
a deposição das rochas elásticas mesozóicas, teria havido soergui 
manto de blocos do embasamento através de falhas escalonadas,se -
guido pela atividade vulcânica e subsidência da parte central da 
câmara magmática que teria permitido a ascenção do magma nefelÍni 
co através de fendas radiais e circulares, originando o dique an~ 
lar. 

A ' 

Essa sequencia de processos propostos por Bj6rnberg eEil!!rt 
explicaria a macro compartimentação e a disposição de algumas fo~ 
mas a ela associada. Assim, por exemplo, a área drenada pelo alto 
curso do rio da Fartura corresponderia a um desses blocos bascu -
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lados para noroeste, limitado em sua. racha.da sudoeste por u1J18. e.§ · 
carpa de talha, a chamada Serra da tc.rtura, Contudo se na gênese 
temos a! uma ·escarpa de falha, atualmente sua posição não parece 
coincidir com o antigo falhamento, estando consideravelmente re
cuada em face a ação dos processos erosivos. 

~assemos agora a uma análise mais detalhada da dispos1 -
ção dos fatos principais que interessam às terras situadas ao N e 
ao Sdeste grande divisor, incluindo as formas da cimeira deste i!! 
terflÚvio e os restos do ~apeamento aren!tico aí preservados na 
unidade situada no trecho setentrional, correspondendo ao Platô 
da Fartura, cuja disposição e articulação podem ser vistas nos 
perf Ís que acompanham a Fie.14. 

1. O Pl,atô da Fg.rtura 

A drenagem do alto vale do rio da Fartura é bom indicador 
da individualização morfol6gica deste setor. A análise das aerof~ 
tos revela nitidamente a diversidade das feições geomorfol6gicas 
desta bacia, quando comparada com a do Jceuar!-Mirim • Os primei
ros fatos a se destacarem são os referentes ~ densidade e ao con
trole desta rede de ·escoamento das águas superficiais, por certas 
direções preferenciais de diaclasamento. Sua densidade é relati "" 
vamente baixa se comparada com os outros setores dos terrenos cr1s 
talinos vizinhos, especialmente no que se refere a canais de dre
nagem não permanentes, o que poderá indicar uma infiltração maior 
das águas através de planos de fraturas ou uma participação rela
tivamente mais significativa das formas ligadas ao escoamento 1~ 
minar elas águas, ou seja dos processos de lavagem em relação ao 
escoamento concentrado em filetes. QUanto às direções, é nítida a 
existência de uma ada.ptação cs linhas de diaclasamento ou juntas 
do embasamento, as quais desaparecem sob o pacote sedimentar do 
Mirante, orientadas sobretudo de,.NW para SE e ENE-WSW, coincidi.!] 
do ~ com as chamadas direções tectonicas do Brasil (25). Parece ha 
ver igualmente alguns rios que refletem direções ortogonais a e§ 

ta orientação, o que sugere a existência de uma rede de diaclas~ 
mente formada por direções quase perpendiculares entre sí,expli 
ca.ndo a. disposição dos cursos d'água e seus formadores. 

Predominam vales em V fechados, nitidamente encaixados 
em certos trechos, a. montante dos quais surgem setores com fundos 
chatos. 

A disposição da drenagem e as formas de relevo a ela as-
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sociada revelam certos espaços individualizados neste fragmento 
do Planalto ·Atlântico. Assim é que os afluentes da marg·em esque_r 
da do rio da Fartura drenam um conjtmto de formas bastante di -
versificadas, se comparadas oom o que ocorre na margem oposta;p.Q 
rém, se dividirmos esta pequàna unidàde planaltina, por uma lin
nha que passarido na altura de são Roque da Fartura separe a por
ção norte daquela situada. aó su1, o contraste será ainda mais e-
vidente. .. . . . 

>· . ; ; ... Un1a analise dos interfluvios, vertentes e disposiçao da 
drenagem individualiza prontamente a região situadaa>Sdeste setor 
do esboço geomorfol6gico, aos pés do capeamento aren!tico que de 
fine as maiores altitudes do divisor JaguarÍ-Mirim- Fartura. 

Este pacote de rochas elásticas aí presente, possui for
ma de relevo residual e tabular, perdendo altitudes de SE para 
NW, com mergulho para wsw, limitado por escarpas muito bem cara_ç 
terizadas, embora com feições diferentes em cada uma das verten
tes analisadas. Voltada para o alto curso do Fartura temos uma 
escarpa que delimita os arenitos, com cerca de 70 metros,aproxi
madamente, definindo uma forma que repousa sobre o gnaisse como 
se este fosse um pedestal, o qual sofre a seguir uma ruptura lru~ 
·ca·, com um setor em rampa suavemente inclinada em direção ao fUD 
do do vale do Fartura, conforme "croquis" que acompanha este es
boço geomorfolÓgico e fQto no 10. 

Foto no 10-Detalhe do pacote arenÍtico·do 
Mirante repousando sobre o embasamento.o,g 
servar a convexização incipiente de anti
gos pedimentos. 
CA.AeA. ,29n nz) 
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Essa sequência de formas oêorre ao longo de todos os pex 
fis longitudinais dos pequenos divisores que separam os afluen -
tes originados a partir de uma linha de nascentes dispostas aos 
pés dessa escarpa aren!tica e que define uma rede de drenagem ~ 
ralela, com rios relativamente encaixados, possuindo vales em V 
e vertentes modeladas em uma sucessão de colinas incipientemente 
convexizadas, cujos topos são tangenciados por um plano ideal que 
cai em direção ao fundo do vale principal, acompanhando o perfil 
longitudinal dos interflÚvios. Temos nítida impressão de estar 
mos diante de uma drenagem que se estabeleceu sobre uma superf! . 
cie contínua, anterior ao roodelado atual e que apresentava uma 
ruptura brusca em seu perfil longitudinal ao aproximar-se da es
carpa aren! tica que delimita o setor tabuliforme d·o Mirante, a 
qual foi muito bem preservada neste setor da 'tncia do rio da Fa~ 
tura da erosão remontante, ligada a drenagem atual e que mais a 
juzante destruiu possíveis formas contemporâneas desta superfí -
cie, aqui razoavelmente mantida embora reafeiçoada conforme pode 
se depreender dos perfís e croquis em anexo (Fotos 11 e 12). 

t no topo do interflÚvio Jaguar{-Mirim-Fartura que pode
mos encontrár os exemplos de uma antiga superfície, elaborada a.D 
t .es da deposição dos arenitos, os quais a escondem. parcialmente, 
mas que pode ser vista, embora já retrabalhada, a noroeste des -
tas rochas cl~sticas, perdendo altitude nesta mesma direção, to~ 
nando-se cada vez de reconhecimento mais difícil até desaparecer 
completamente, destruída por processos erosivos que apresentam y 
ma hist6ria cada vez mais complo~, a medida que aumenta o lapso 
de tempo decorrente de sua exposição. t uma superfície fossiliz~ 
da e que no alto rio da Fartura aparece truncada por uma de ida
de mais recente, de características restritas e locais, a qual 
igualmente, já está retrabalhada por um sistema morfoclimáticonui_ 
to provavelmente diverso daquele que presidiu sua formação. Esta 
segunda superfície apresenta-se embutida na pré-arenitos do Miran -te, ·ocorrendo formas semelhantes em outros setores de bacias si -

' 

tuadas mais ao norte, que não apresentam todavia a nitidez que cqJ 

serva esta, à montante de são Roque da Fartura. 
Deve-se ressaltar outrossim, que esta superfície pré-ar~ 

nitos do Mirante ocorre igualmente em altos divisores de outras . 
bacias, como o que separa o Fartura do alto vale do rio são Domi11 
gos, porém indiscutivelmente o setor onde está melhor preservad~-, 
e este. 

Já o trecho situado a norte de são Roque da Fartura, apr~ 
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Foto n12 ll· .As1)ecto~ da escarpa aren!tica 
voltada para o Plato da F<'.·rtura. O ~ -servar 
a presença de formas pedlmentadas na pai
sagem. 
(A.A.A.,22/7/72). 

Foto 1112 l~Panorâmica do Platô da Fortura. 
(A.A.Ã,,2 /72). . 
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senta um relevo mais dissecad~, com vales ainda em v.,porém exi
bindo um grau de convexização maiort sendo interessante regis -
trar-se que aí ocorre de maneira muito expressiva um grande nú -
mero do matucões recobrindo as encostas. Há igualmen
ne muitos trechos de exposição dê rochas não ou pouco alteradas, 
podendo-~~ perceber em certos locais a presença de litosolos, de 
ocorrência frequente igualmente na região anterior. 

Digno de atenção é, neste trecho, a estruturação superfj, 
cial da paisagem, especialmente no que se refere a posição e co.m 
posição dos paleo-pavimentos regiora.is, inhumados por material 
coluvial de diferentes espessuras. 

Toda a área em foco apresenta "stone-lines", separando 
geralmente a rocha decomposta "in situ•t do material coluvial ou 
do recobrimento. 

Tratam-se de linhas de pedras constituídas funda.mental -
mente por pequenos blocos angulosos de quartzo, em alguns luga -
res mistura.dos com gnaisses e outros materiais de identificação 
mais .problemática. Contudo as exposições d~sses paleo .... pavimentos 
nas vizinhanças do Mirante adquirem feições especiais. Desta fo~ 
ma ao longo de todos os cortes que acompanham a estrada construí 
dá paralelamente ao curso do rio, apresentando a mesma disposi
ção em relação ao pacote de rochas elásticas mesoz6ica~ 1 encon
tramos exposição de paleo-pavimentos que se individualizam dos dg_ 
mais, pois seu principal componente indica-nos claramente sua á~ 
rea fonte: os arenitos do Mirante. 

Descreveremos inicialmente, um perfil típico que ocorre 
a 1 312 metros de altitude, a cerca de 1,5 km., aproximadamente 
da base da escarpa arenítica, em corte que ocorre na margem es -
querda do rio da Fartura, em frente ao ponto onde a rodovia cru
za o curso d' água (Fig.14). Temos a seguinte sequência de mate -
riais nesta exposição: na base gnaisse decomposto, com pequenos 
matacões já em adiantado estado de alteração; recobrindo-o. apar~ · 
ce um paleo-pavimento contínuo, mas irregular, mostrando um as - · 
pacto geral de lente, com aproximadamente 10 cm. de espessura em 
seu ponto central. t constituido de material muito variado quanto 
a litologia e calibre, embora a maioria dos pequenos blocos angy 
losos não ultrapasse 1 cm. em seu eixo.maior. Há, contudo, gran
de frequência de blocos entre 6 a 8 cm. em seu eixo maior. Q.J.anto 
à composição encontramos arenito, cuja área fonte é o Mirante,gna~ 
se , quartzo e o que na região é chamada de "pedra-fava",corres -
pondendo a um minério de zircôn~o. Recobrindo este paleo-pavimento 
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temos material coluvial de coloração vermelho-amarelada·tno qual 
ocorrem ainda linhas de pedra de caráter tênue e.descont!nuo,pr~ 
ximas da: superfície e nitidamente . d:i.ferenciad~ em relaçã:o à ba - · 

sal, acima descrita. Aparentemente não chegam a separar dois co-
1úvios1 Sobre o ma.terial de recbbrimanto desenvolveram-se os pr.Q 
cessos pedogen~ticos atuais. 

Passemos agora a descrição de uma segunda exposição, l~ 
calizada a 1 380 metros, aproximadamente, na estradà que, parti.D 
do da anterior vai até o Mirante, onde situam•se retransmisso ~ 

res de ondas de TV para a região. Essa pequena estrada,de péssi
mas condições, segue o vale cujas nascentes se situam no extremo 
.sudeste do pacote arenítico, cruzai1do um conjunto de casas rurais 
sit~adas nas proximidades do setor onde este ribeirão descreve u
ma curva. Este segundo corte está já bem próximo da ' base da es - . 
carpa elo pacote sedimentar. Registramos neste ponto uma exposição 
ele grai1de interesse que apresenta a seguinte sequônciac embasamen 
to gnáissico decomposto recoberto por espesso paleo-pavimento,corn 
at6 50 cm. em alguns trechos, constituido por material extrema
mente anguloso, cheio de arestas, indicando claramente pequeno 

' ' ' 

transporte e péssima seleção, com blocos que superam com frequên-
cia ·a casa dos 20 cm. em seu eixo maior. g fundamentalmente cons .. 
titu:Ído .por arenitos que exibem ainda razoavelmente bem suas es -. , 
truturas primarias. Recobrindo esta 11stone-line 11 temos material 
coluvial, semelhante ao interior e igualmente pedogenizado. 

Face a disposição de todos esses elementos parece-nos :t.m 
po~tante sublinhar __ que abaixo do atual manto coluvial temos um P.i 
leo-pavimento pedregoso, o qual a partir da escarpa do pacote ar~ 
n!tico do Mirante, paulatinamente, melhora sua seleção e adquire 
novos componentes, uma vez que na base daquele relevo temos blo .. 
cos irregulares e mal seleciona.dos do citado arenito e alguma.a 
centenas de metros abaixo, ele aparece com blocos menoràs e ' com 
outr.os componentes. Diga-se de passagem que é praticamente posa!-

, A 

vel acompanhar essa sequencia, de um ponto a outro, _ seguindo suas 
alterações. Tudo indica tratar-se de um material detr!tico(veneer) .. 
que estava em transito sotre uma antiga superfície de transporte 
talhada no embasamento cristalino, segundo um declive aproximado 
de 6%, · que terminava. bruscamente em uma cornija, fornecedora de 
blocos de material rochoso. g nitidamente unapaleo forma herdada 
de processos morro-climáticos diferentes dos vigentes no momento 
e recoberta Pelo, coluvionamento que caracteriza os processos a - 
tuais. 
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Parece-nos, portanto, legítimo supor-se que tenhamos a! 
u'a morfologia resultante do reafeiçoamento relativamente re
cente de um pedimento·, o qual conserva ainda quase todas suas fe1 
ç3es características, embora mascaradas por colinas incipienteme~ 
ta convexizadast apresentando secção longitudinal do ihterflÚ~io 
em rampa suavemente inclinada que termina com um setor cancavo na 
base da escarpa aren!tica, · antiga zona de "rock-fall", a qual fo,I 
necia grande parte do material que se escoava sobre esta superf!':' 
eia de transporte. 

Finalmente, ocorrem ainda, na área, compartimentos alveol~ 
res preenchidos por material recente, definindo pequenas plan! -
cies de carát_er embutido, nas quais infelizmente não conseguimos 
localizar cortes que nos elu~idassem sua estrutura subsuperficial, 
apesar de estarem já razoavelmente remexidas pela atuação do ho -
mem. 

Destes compartimentos destacam-se 3, de expressão areo 
lar crescente C. medida que se localizam mais a j·uzante do curso 
do Fartura, aparecendo sempre depois de pequenaa quebras no per -
fil longitudinal do rio, em sucessiyos níveis de · base locais. O 
mais expressivo destes alvéolos é o que envolve o núcleo de · São 
Roque da Fartura em forma de crescente, onde o rio, ainda bastan
te modesto em seu caudal, se espraia em caprichosos meandros ,quru-1 
do observado na . aerofot~. O contacto desta pequena planície com 
as vertentes que a rodeiam é bastante diversificado, especialmen
te refletindo tratar-se de uma vertente coletora ou distribui . 
dora. Em sua margem direita temos · alguns exemplos de "rock- cut
terraces", construidcspor meandros e que definem setores ondea\9J;., 
tente cai quase em ângulo reto. . 

Além deste tipo de forma, que é aliás extremamente moda§ 
ta, temos contactos convexos, geralmente quando o rio e1tá mais 

, A 

proximo e contactos concavos quando o rio se distancia um pouco 
mais. Contudo o conjunto da maior parte das vertentes que delimi
tam :esses compartimentos embutidos é bastante cambiante em suas 
formas, sendo frequente vertentes que após um setor convexo apre
sentam uma inflexão e definem um contacto levemente côncavo com a 
planície alveolar. 

A individualização geomorfolÓgica do setor analisado, o 
qual denominamos Platô da Fartura, enex>ntra seu paralelismo .em 
expressiva sintonia com a organização fitogeográfica da área. ls
sim é que esse pequeno bloco planaltino, a julgar pelo que restou, 
apresentava-se primitivamente como domínio de uma floresta tropi-
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cal de altitude, mista com araucárias, mal conservada em peque -
nos trechos que nos permitem formar uma idéia aproximada de sua 
antiga fisi,onomia. Essa unidade fitogeográfica deve ter recob~ 
to extensivamente todas as formas de relevo, com exceção de dois 
tipos de unidades claramente diferenciadas: as planícies alveola• 
res, que parecem ter pbssuido revestimento tlor!stico menos exu -
berante que á. floresta, dif.Ícil de ser a.vaiia.cio atualmente, embo .. 
~a encortt~emos em certos trechos compactas formações .de taboas e 
o bloco tabuliforme aren!tico do Mirante, o qual se destaca ela -
ramente dos demais. 

Essa placa de rochas elásticas mesozóicas apresenta va -
riedade fisionômica de um setor para outro, contudo, podemos indi
vidualizar a ocorrência de três tipos de conjuntos de arranjos,c~ 
da um exibindo estágios evolutivos diferentes. Em primeiro lugar
destaca-se uma faixa de vegetação arbustiva, mais densa, que re
cobre as escarpas do bloco tabuliforme, adensando-se nos trechos 
mais retalhados e apresentando maior exuberância na base da mes
ma, junto ao contacto com as rochas do embasamento cristalino. A 

seguir percebemos a existência de um tipo de formação mais po -
bre, dá aspecto mais lenho~o que a anterior ocupando pequenas _ 
depressões no topo desta unidade e que se degrada lateralmen~e,ê 
medida que se distancia 110 fundo das -pequenas bacias, para final 

,. 
mente de:.:.xar surgir o terceiro tipo de ocorrencia, caracteriza-
do pela quase ausência de recobrimento vegetal~ surgindo o arenj 
to mostrando-nos, suas estruturas, com uma ou outra planta mirra
da . e lenhosa ocupando uma fenda ou junta. 

O recobrimento vegetal do Mirante deixa claro sua depen
dência em relação à água, que percola facilmente através de suas 
estruturas friáveis, dando origem a pequenas depressões e caver
nas junto ao contacto com as rochas gnáissicas subjacentes. ~, ~ 

xatamente nos locais onde registramos um aumento da umidade e u
ma pedogênese mais adiantada que se concentra a vegetação, a qual 
se revela bastante pobre no conjunto, mirrada e com muitos aspec
tos ' de escleromorfismo. 

A superfície deste conjunto sedimentar estava na época -
que efetuamos. o levantamento de campo (julho d~ 72) com largos 
trechos totalmente despidos de recobrimento vegetal exibindo a 
rocha relativamente pouco alterada, não tendo sido passível

1 
es -

tabelecer-se uma seriação nos processos evolutivos que nos mos 
trasse a sequência, desde a situação mais desfavorável até a maf.s · 
pr~pÍcia ao desenvolvimento destas formaçõe~. 
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Se no Mirante não tivemos condições de obs•rvar a suces~ 

são vegetal em toda .sua extensão, obtivemos resultados mais 
positivos, embora extremamente precários e devendo ser encarados 
com cautela, no que se refere aos procêssos iniciais de colonizª 
ção nas áreas anteriormente recobert~ pela floresta tropical mi~ 
ta com araucárias. Se tomarmos está formação florestal como a e
tapa finai e estável de uma sucessão ecológica (26), portanto e];. _ 

max, que foi destruída pela ação antrópica e que teria condições 
de se reconstituir, se esta interferência deixasse de .se fazer 
sentir, poder.íamos encarar os estágios iniciais de sucessão veg,2 
tal de certos locais como u'a e~apa primeira que reconduziria a 
este climax. Contudo é altamente discutível se a antiga cobertu
ra vegetal teria condiçõe-s de se reinstalar, podendo-se igualme.n 
te encarar a vegetação pioneira que surgem em alguns locais, on
de fizemos nossas observações, como pertencentes a uma nova su - . 
cessão vegetal que conduzirá a um climax diverso do anterior. 

Devemos registrar inicialmente que o gnaisse e as intru
sivas próximas, no Platô da Fartura,.exibem uma sucessão,pelo Ill,2 

nos em sua primeira fase, semelhante. Nesta região os afloramen
tos rochosos de um e de outro material variam muito, ocorrendo 

· desde exposições de rochas não alteradas até as já bastante da • 
compostas. P~rece que tanto em um como em outro caso a suc~ssão 

vegetal apresenta como planta pioneira o Cora montana, lÍquem 
crostoso de tonalidade verde azulada, que se torna cinza clara, 
quase branca, quando seco(Foto nQ 13) • Sagundo Joly (27)é muito 
comum na serra do Mar, sendo a alga da associaçãó uma cianof!cea 
do gênero Chroococ'us. ElG aparece tanto sobre a rocha não al ter,9; 
da como sobre o regolito pouco ou não pedogenizado. A seguir suI 
gem mu&cos da ordem Bryales, sendo que os mais fr~quentes, .por 
n6s identificados, foram o Polytricum comuna e o Mnium affine. No~ 
sa opinião que eles se instalam depois dos líquens resultou de nfu 
os . termos encontrado nos ambientes mais host!s, .formados por exp,g 
sição de rochas não alteradas, quando ocorria sempre o Cora mont~ 
na, sendo que em alguns locais, com espesâã:"-:; crosta folhosa des
te liquem, apareciam já formações de mu~gos. 

A partir da instalação e desenvolvimento dos líquens e nu~ 
gos citados o processo pedogenético parece atingir um estágio no 
qual já surgem condições para o desenvolvimento de diversas f111-, . 

cineas e do Lycopodium clavatum, sendo que não conseguimos estab~ 
lecer uma relação de procedÔnqia entro estas duas pteridofitas. 
Desta C'1mcnto em diante é muito difícil tentar-se definir a suce~ 
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Foto nQ13-Cora montana inician
do processo de colon:f.zação veg.§ 
tal sobre fenitos. 
(A.A.A., 21/7/72). 

Foto nQl,L!.- Estágio mais avança• 
do na colonização · vegetal da me~ 
ma parede rochosa.Observar o de
senvolvimento de musgos e filie! · 
neas eru área inicialmente ocupa~ 
da pel~ Cora montana. 
(A.A.A.,2J../7/72). 
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são, uma ~ez que invadida por grâm!neas, sua complexidade além 
de aumentar muito é alterada pela intervenção humana (Foto nallt) 

Contudo, até este ponto, o desenvolvimento parece ser 
relativamente rápido; podendo ser encont~ado em quase todos seus 
estágios em diversos cortes efetuados pela rodovia que liga Cas
cata a S.'.io Roque da Fartura. Essa sucessão foi registrada,por og 
tro lado, em muitos pontos da Cascata. Todavia parece caracteri
zar um conjunto de processos que ocorrem, ·aproximadamente, em 
cotas superiores a 1 000 metros, em terrenos Úmidos com certa~ 
rientação de vertentes em relação ao sol, uma vez que estavam 
sempre ao abrigo de manhão e à tarde, registrando portanto um 
número baixo de horas de insolação direta. Se a mesma sucessão 
ocorre tanto nas rochas do embasamento coroo nas nefelino-sien!
ticas intrusivas, devemos registrar, contudo que a exuberância 
no primeiro caso é claramento superior, o que talvez permita al 
gumas indagações sobre clímax diferentes nas duas áreas em face 
de uma constituição litológica divergente. 

De qualquer forma é Útil reforçar-se a ob_servação de que 
esta sucessão deve ser encarada como a que se realiza nas conclJ 
ções atuais da área, com tudo o que isto significa, isto é,tr~ 
ta-se de ·processo que se define em um corte de estrada, em uma 
exposição rochosa ou no pr6prio regolito, rodeado por vegetação, 
que _ 1rovavelmonte definiu um climax em certo momento,o qual 
foi destruido pelo homem, restando alguns trechos apenas e bas-
tante alterados. 

- "~' ;' 
A destruição da noresta deu1111se / com a expansão do 

... \~l· ·· .: . , 

povoamento nestes contrafortes da .~.iantiqueira em fins do seculo 
passado e inícios do atual, vol;tado .fundamentalmente para prátj 
cas agrícolas, desenvolvidas em sua maioria por pequenos e m~ -
dios proprietários de origem espanhola e italiana.(&llbora refi
ra-se a todo o município de São João da Boa Vista, que na época 
abrangia inclusive Vargem Grande do Sul, Agua! e Agues da Prata, 
podemos avaliar a importância dessas duas éoletividades européias , , 
na area atraves dos seguintes dados: em 1909 para uma população 
total de 30 947 habitantes, dos quais 23.621 no distrito da sede 
municipal, 4.215 eram italianos e 1.597 espanhois, vindo a se -
guir 796 portugueses, 300 habitantes de expressão alem~,dos quais 
197 portando esta nacionalidade, 82 austríacos e 1 suiço, sendo 
os demais estrangeiros representados por 97 sírios, al~m de ou -
tros 105 habitantes de diferentes nacionalidades, em sua grande 
maioria eurn!1eus). 
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O povoamento rural neste setor é representado por .um n9' -
cleo de serviços ($!o Roque da Fartura), que define claramente u
ma forma agrupada, contrastante com a dispersão linear ao longo 
dos vales, através dos quais se deu a expansão da rede de circul! 
ção em suas baixas encost~s. ~ um povoamento constituído de pequ~ 
nos nódulos, uns próximos dos outros, correspondendo cada um a u
ma propriedade, cuja disposição lembra as das colônias !talo-ger
manicas do Brasil Meridional, embora não haja o rigor resultante 
de um processo de colonização previamente definido. A semelhança, 
ali~s, é reforçada pela presença ítalo-espanhola. 

~ uma paisagem agrária que contrasta com a das demais á
reas de povoamento tipicame.nte luso-brasileiro, uma vez que não 
s6 o padrão de vida é melhor como ainda muitas construç3es refl~ . . 

tem as origens mediterrru.1oas mais bem conservadas. 
Do ponto de vista das culturas praticadas predominam la~ 

gamente a batata e a cebola, sendo que a primeira é ' destinada 
em boa parte ao abastecimento do mercado em sementes, face as COD 

dições climáticas que favorecem seu cultivo, além dos solos.t di,g 
no de destaque, neste aspecto, a frequência de "fartura" na top_Q 
n!mia local. Contudo, ultimamente, muitos dos agricultores de S'áo 
Róque tem expandido suas áreas de cultivas; ou simplesmente subs
tituido as anteriores, por terras de campos em Poços de Caldas e 
Cascata, devido aos problemas de praguejamento nas áreas cultiva
das há muito tempo, alám do que, embora precisando de correção 
química, os solos de campos prestam-se mais à mecanização da la -
voura pela topografia menos acidentada. 

Devemos, aliás, observar que em certos trechos desta uni
dade planaltina há -pequenos ravinamentos, atestando uma ruptura 
de equilíbrio existente em alguns setores, o .que se verifica,po -, , 
rem, mais na area com maio~ grau de convexização das vertentes,ao 
norte de São Roque da Fartura. 

2. A escarpa do platô e os arredores de Ág_tias da rr~~ 

A região situada ao sul e sudoeste do interfl~Vio Jaguarí
Fartura, portanto drenada para o primeiro rio, apresenta-se bastgn 
te individualizada em relação a anteriormente analisada, o que p~ 
de ser percebido, por exemplo , através de uma observação criter.1,Q 
sa dos canais temporários e permanentes de escoamento superficial. 

O prln:eiro fato a constatar é a presença de um padrão de 
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drenagem bem mais densot de tipo dendrÍtico, com -um número elevâ 
do de cursos com aspecto temporário e de posição d_ivergente em 
relação a um eixo que se dispõe, gross'o modo, no sentido nor:e ,,. 
sul, a ~rtir da extremidade meridional do bloco aren!tico do ~l 
rante. ~ nordeste deste eixo surgem os altos cursos de alguns a. 
fluentes da margem direita d~ Ribeirão do Quartel, drenando os 
terrenos nefelino - sien!ticos para a bacia do rio da Prata,que 
recebe, ainda ,alguns afluentes igualmente nesta margem, os quai_s 
apresentam orientação diferente em relação aos anteriores,inta. -
ressando a terrenos do embasamento cristalino ou capeados por r~ 
chas elásticas mesoz6icas, nos arredores de Aguas da Prata.Diva~ 
gindo destes tributários do rio da Prata, orientados de NE para 
SW aparecem outros afluentes do Jaguarí-Mirim, com drenagem que 
apresenta orientação concordante com a do alto Fartura, o que é 
relativamente fácil de ser entendido pois trata-se do mesmo blE 
co basculado, o qual E!l.põe nesta vertente sua escarpa, em um ~ 
tágio já bastante avançado de esculturação. 

Realmente, o Último setor mencionado e que -corresponde 
à maior parte da região em apreço, surge no esboço bastante in
dividualizado. Temos aí no alto curso de cada uma das bacias,as 
quais se apresentam estreitas e alongadas de um modo geral, uma 
série de pequenos anfiteatros, de paredes escarpadas e drenados 
por canais temporários que dão lugar a cursos permanentes, com 
vales em V bastante fechados e encaixados em alguns setores,dej 
xando atrás de sí uma escarpa relativamente imponente para quem 
a · observa de São João da Boa Vista, por exemplo. 

Essa forma dos vales, aliás, é encontrada também nas de
mais áreas. -~penas no setor a sudoeste de .Ãguas da -Prata vamos 
registrar vales . mais abertos e pequenas baciàs dê retenção de S.§ -

dimentos recente~, os quais com a diminuição do gradiente do pe~ 
fil longitudinal do tc.lvegue encontram melhores condições de de
posição, ocasionada pelo aparecimento de soleiras ou de setores 
em que os rios se apresentam mais encaixados. Exemplo típico de~ 
tes sítios com planícies alveolares d~ caráter embutido,encon -
trames imediatamente a sudoeste de 1Luas da Prata, conhecido por 
alguns habitantes do local comó várzea do Monada. 

Um fato relacionado a esta drenagem, o qual deve ser res 
saltado, é que os arenitos do Mirante funcionam como verdadeiro
reservatÓrio d•<{gua, alimentando os principais mananciais orien
tados para sudoeste. Muito mais que para o vale da Fartura,diri
ge-se P~ra o Jaguar!-Mirim a água armazenada pelos arenitos fri~ 
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veis que capeiam parte do int erti.'1v io entre os, dois rios, pois d_i 
do o mergulho dessas rochas, dirigido para o sudoeste, vamos ter 
um favorecimento desta dltima bacia, o que se manifesta em um . 
grande número de fontes com ~gua · a maio~ parte do ano · e só exc6~ 
Gionalnie~te secando totalmerttet 1/ertenCo para o Jcr uar:L 

Chama ~inda a atençio a presença de um centro dispersor, 
logo ao sul do Mirante, o qual está ainda em sua maior parte fl~ 
restado e que parece ter sido destacado por processos erosivos 
do Platô da Fartura.~ igualmente ·digno de nota o pequeno desen
volvimento das bacias que drenam o setor mais escarpado do divl 
sor. Jaguarí~Fartura, no sentido transversal, contrastando com o 
que ocorre quanto a extensão longitudinal desses ribeirões. 

A análise da disposição dos interflÚvios e formas de co
linas revela um es·quema básico que se repete para quase toda a 
drenagem que nut para o Jc.guar!, apresentando ligeiras mudan -
ças, embora conservando o essencial·, na qual se dirige para o 
rio da Prata~ A partir do interfllivio Fartura-Jaguar!'-Mirim, · o 
que quase equivale dizer da superfície pré-arenitos do Mirante, 
definem-se uma· série de divisores de bacias, com perfil longi-

· tudinal em plano inclinado, articulando-se com a superfície men 
cionada através de um setor convexo-côncavo, o quai ap6s apre ~ 
sentar um trecho em rampa sofre uma ruptura em seu declive,. 
que depois de nova secção convexo-côncava registra outra rampa, 
como se fosse um ·patamar levemente inclinado em direç~o SW,po -
rém já bastante convexizada. Segue-se nova mudança no declive , 
dando margem post.eriormentea. cutro.pa.tamar, menos caracterizado 
e que desaparece abruptamente, embora possa ser projetado ideal
mente sobre o topo das colinas bastante convexizadas que se s~ 
guem, as quais mais adiante, junto ao Jaguar! dão lugar a meias 
laranje:a razoavelmente caracterizadas. 

Se é possível reconhecer aspectos que individualizam di
versos setores do interflÚvio, ·quando examinado através de um 
corte longitudinal, no momento· que transpomos essa an~lis& para · 
um perfil transversal esses característicos quase desaparecem,dqi 
do lugar a vertentes bastante convexas que vão ladeando vales c~ 
d~ Vez mais encaixados, cujos talvegues são frequentemente definJ. 
dos sobre cascalho grosso, grande·s seixos . rolados e · matacões de 
diversos tamanhos, mode::l.ados em granitos ou gnaisse, Daí a prese.n 
ça de topÔnimos como Ribeirão Fundo e Ribeirão Claro, face ao en
caixamento e ·e aparência cristaiina das águas, correndo sobre um 
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leito de pedras. No alto vale do Ribeirão Fundo pode-se verificar 
um desnivelamento entre o topo do divisor - por onde passa a as• 
trada - at& o fundo do vale, de aproximadamente 80 metros entre 
dois pontos situados, na horizontal, 1. distância de cerca de 200 . 
metros, o que renete uma deciividade, grosseiramente medida de 
40 %, realmente condi~e11te com o nome do ribeirão que drena es -

tas ~reas1 
A caracterizaç~o aproximada do interflÚvio que separa a 

drenagem do Jaguar!-Mirim daquela do Fcrtura, bem como sua arti
culação com as formas de relevo esculpidas nas duas bacias, pode 
ser melhor avaliada através do perfil que acompanha a Fig.14, no 
qual podemos perceber a presença dos patamares a que nos referi
mos, embora devam ser tomados com cautela, face à precariedade 
do material cartográfico disponível. 

Toda essa região apresenta, de um modo geral, manto de' 
decomposição que parece ser razoavelmente espesso, com exceção 
de alguns trechos interessando ào dique anelar de Poços de Cal -
das e aos arenitos, nas vizlnhanças de .Ãguas da Prata. Em super
fície e misturado com o material decomposto é muito frequente a 
presença de matacões, os quais marcam sobretudo a paisagem do s~ 

tor ocidental, drenado pelos ribeirões que desaguam diretamente 
··no JagLi.ar,.Í-Mirim. 

1 análise da disposição do material alterado, de tipo c2 
luvial, em relação à rocha decomposta "in situ", evidencia-nos .. a . .. 
presença por toda · parte de um paleo-pavimento pelo menos, separa.Il 
do o colÚvio das rochas subjacentes. Contudo há lugares onde o ~ 

corre mais de uma "stone-line", bem como pode ela surgir igualme.u 
te entre dois tipos de colúv ip e não apenas \~reando a passagem 
da rocha alterada "in .situ" para o material de recobrimento. 

A composição, disposição e formas de ocorrência desses pà. 

leo-pavimentos apresentam, nesta fachada, grande similitude com 
os que registramos na bacia do Fo.rtura. Nus proximidades do Jagua 
r!-Mlrim, no baixo curso de seus afluentes que drenam essa esca~: 
pa de bloco basculado, as linhas de pedra aparesentam-se em geral 
com pequena espessura e constituição mineralógica bastante unifor 

. -
me, representada por blocos angulosos de ,quartzo, geralmente pe ·- . 
quenos, embora com baixa seleção. Como exemplo típico podemos ci
tar as ocorrências das vertentes· do ribeirão Fundo, localizadas 
entre 700 e 800 metros de altitude. Temos a! o embasamento crist,2 
lino bastante decomposto, de coloração vermelho-amarelada,recobe~ 
to por paleo-pavimento quar:tzoso:,.1 com componentes que alcançam no 
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~ximo 3 cm. em seu eixo maior, sendo que a ~rande maioria dos 
blocos possui menos d~ 1 cm, Este paleo•pavimento apresenta
se relativamente delgadot mal chegândo a 4 ou 5 cm. de espes
su~a em alguns trechos. Tcmponando-o temos colÚvio de colora -
ção veNelha, ma.is pedogenizado no topo .das colinas que em suas 
vertentes, onde

1 
algumas vezes encontramos os solos originados 

diretamente sobre o gnaisse decomposto "in situ", tendo sido a 
"stone-line" decapitada pelos processos que modelaram a verten

te na baixa encosta. 
Na cota de 950 metros, aproximadamente, este paleo-pavi 

mento jêÍ se apresenta bastante diferente do registrado anteri·'.).r 
mente. Em primeiro lugar sua espessura aumenta consideravelmen,;. 
te, ultrapassando em muitos trechos a casa dos 20 cm·. ;sua comp2 
sição igualmente se altera mineralogicamente, mantendo-se toda
via O caráter anguloso e mal seleciorBdO de seus componentes. 
Contudo, além de uma "stone•line" típica e cont!nua,que é a mais 
desenvolvida, ocorrem ainda mais duas outras, delgadas e menos 
caracterizadas sobre a basal, separada desta por colÚvio de. co -
loraç!o diversa. Registra-se a seguinte sequência: gnaisse decom 
posto "in situ", de coloração vermelho-amarela, recoberto por P.ã· 
leo-pavimento contínuo de até 20-25 cm. de espessura, constitui
do por blocos angulosos de quartzo e 'de arenitos.do M!rante,sendo 
que este Último ocorre em unidades de até 20 cm. em seu eixo 
maior. A maioria contudo é de modesto porte. No embasamento oco~ 
re pequeno dique de quartzo alimentando trecho da "stone-line" .
Tar1ponando esta sequência temos material de coloraçtio cinza, re -
coberto por tênue páleo-pavimento que em alguns trechos une- se 
com a linha d.e pedras inferior. ~ formado por blocos de compo
sição mineralógica semelhante, porém de calibre mais reduzido que 
o anterior. Sobre esta "stone-11ne" ocorre material de coloração 
castanha separado do c~iiúvio atual podogenizado e de tonalidade 
mar:rom, por linha de pedras semelhante à anterior, embora mais 
contínuà e ligeiramente mais espessa, raramente ultrapassando a 
casa dos 5 cm. 

Percebe-se, portanto, uma complexidade crescente õ medi
da que ganhamos altitude. Devemos registrar, ali~s, terem sido 
estas observações feitas ao longo da chamada "Estrada da Paulis
ta", já mencionada, que serve de ligação entre Sã:) João da .Boa 
Vista e S~o Roque da Fcrtura, a noroeste da região em apreço. 

Finalmente, localizada a 1 385 metros de altitude ocorre 
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o paleo•pavlmento esquematicatnénte representado na Fig.14, a qual 
define tamb6m -sua posiçlto topográrica n~ região! Trata-se de uma 
estrutura superficial ~xtremamente semelhante à que ocorre na 
vertente oposta, na bacia do Fc.rtura. Rc;cobrindo a rocha decom
posta "in situ", que .neste local apresenta coloração variegada, 
surge p~leo-pavimento com até 50 . cm. de espe-ssura, composto Pe
los eesmos materiais que ocorrem em altitude semelhante na ver
tente oposta do interflÚvio Fartura-Jaguar.!. Destaca-se, toda -
via, a presença de blocos· de talhe variado, embora muito angul2 
sos sempre, de arenito do Mirante, frequentemente com eixo maior 
superando largamente a casa dos 10 cm. Sobre este material apa
rece o colÚvio pedogenizado de coloração cinzenta em seus ·h~ri

zontes mais superficiais. 
Devemos observar, contudo que acima de 1 300 metros a cem 

plexidade da estrutura superficial da paisagem aumenta muito,sen-· 
do de difícil esquematização.s!u rrequentes sinais de paleoeolos 
decapitados e soterrados · pela.coluviação posterior, que assistiu 

... 
novos processos de pedogenese. 

Se no conjunto podemos generalizar a presença de um pa ... 
. leo-pavimento contínuo, que se torna mais espesso e passa de qua,11; 
zoso para aren!tico à medida que ganha altitude, a existência de · 
outros fatos tornam este rebordo de planalto de complexidade mui 
to grande. Um aspecto, aliás, que não pode ser esquec·ido é o f,ã 
to de termos aqui um obstáculo orográf ico o qual deve ter pos -
suido no passado, como possui no presente, condiç5es morfogenétj 
cas que o individualizam no conjunto da regi~o e .especialmente· da 

vertente oposta, na meia do ·Fc.rtura,. ·particularmente suj e!ta a 
certos efeitos meteorol6gicos de tipo "foehn". 

. _ Deve-se, aliás, ress_al tar que as formas e estruturas su-· 
- perfictais que ocorrem nesta tachada não podem ser tomadas sem 
considerar-se o que já foi registrado para o Platô da Fartura~ 

Assim é· que temos aqui depósitos semelhantes aos encontr» 
dos no alto vale do Fartura, onde aparecem ass~ciados a formas~ 
vavelmente originadas por processos.de pedimentação. Contudo nes;:; 
ta ~rea, se é verdade que há vestígios de f~rmas semelhantes, es
tas são menos caracterizadas do que as localizadas naquele setor 
planaltino. Purec~ todavia, que a hipótese de um modelado em con~ 
diç5es diferentes dos atuais a.presenta um lastro suficiente, vin
do a reforçar as ohservações _fe1:tas por Ab 1 Saber em posição topo
gráfica. relativamente semelhante (28), nas quais o referido autor 

... 
menciona a existenc1a de ped1mentos consequentes, contemporâneos 
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de processos de reafeiçoamento da Depressão Periférica, . através 
.de pediplanaç!to. Esta seria uma explicação que nos parece leg{ -
tima para os setores em rampa., com patamares nos ·1ílterf1Úvios 
de posição sub-paralela que precedem o Platô da Fartura. 

Por outro lado.há que registrar a presença de paleo-pa -
vimentos igualmente possantes, em altitudes menos elevadas, emb~ 
ra neste caso estejam da mesma forma, em posição cavaleira em r~ 
lação aos compartimentos mais tnixos que o rodeiam. ~ exatamente 
o que ocorre no Morro do Cristo, em jguas da Prata, podendo-· se 
ter uma idéia da estruturação deste material e sua posição pela 

· Fig. ll.i. Esta elevação aparece balizando o trecho final de um 
interflÚvio, que se define parte no "ring'-dyke" de Poços de Cal
das e parte nas rochas elásticas mesozóicas de ~guas da Prat.a., o 
qual desce em seu eixo longitudinal em plano inclinado relativa
mente semelhante aos que ocorrem. entre~~ tributár.ios diretos do 
Jaguarí-Mirim, a oeste da região. o trecho meridional deste 1n -

terflÚvio apresenta-se destacado do resto, devido a uma estrangu 
lação que ocorre a W-SW do núcleo urbano vizinho, provocada pela 
concentração da drenagem em canais que o entalham profundamente, 
dando" origema um pequeno colo, já no setor sedimentar, Desta e
levação, cujo topo registra uma cota em torno de 900 metros,a vjs 
ta domina o ·sítio urbano de Aguas da Prata - um compartimento de
primido e fechado como pequeno anfiteatro entre blocos falhados e 
basculados - . a a Várzea do Monada, planície alveolar embutida en
tre essas elevações, conforme pode se verificar pelo "croqu1s"a -
Presentado; ao longe a NW, W e SW surgem as colinas em meia laran 
ja, onde se aninham São JJão da ·Boa Vista e o Bairro Alegre,emol, 
durados no horizonte pelas formas .tJ:~ "'.8.das na Depressão Perifé
rica, na qual destaca-se .a silhueta do relevo cuestiforme do CQP
tagallo. 

Capeando esta elevação e provavelmente atuando como ma -
' te~ial que tem dificultado seu recuo ante as forças erosivas, te

mos depósitos constituídos por blocos angulosos de arenitcs e ro -
chas alcalinas, misturad<:scom outros materiais, que definem em 
certos locais espessura superior a 1 metro. Esta formaçã·o reco -
bre a rócha sedimentar subjacente, decomposta "in si tuna é tamp·:>
nada . por uma camada tênue de material coluvial de cor vermelha,p~ 
dogen izado. Há trechos, t?davi~, onde esse colúvio está pratica
mente ausente ·e o solo com o recobrimento vegetal atual de.gramí
neas e arbustos, desenvolvfi~s·e sobre. este paleo-pavimento. 

O talhe do material constituinte desta formação superfi -
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cial é muito variado, conforme podemos verificar através do es
boço que acompanha a Fig. 14, obtido, como c;;s demais, a partir . 
de fotografias. t constituido por blocos e fragmentos rochosos 
sem seleção, cheios de al"éstâs, atingindo alguns ·até 4o cm • . em 
seu eixo .maior. 

Esta foi a ~nica · loca.lidade onde conseguimos registrar 
esta estrUtura• a qual. se existe em outros pontos, provavelmen
te, deve ter sido j~ remobilizada ou então não apresenta exposj. 
ç~es ·i A julgar pela posição que esta formação ocupa e a· existên 
eia de compartimentos embutidos, preendlidos com materiais de -
tr!ticos recentes, bastante próximos, como é o caso da Várzea 
do Monada parece leg!tinía. a hip6tese que parte das aluviõe.s que 
tamponam esta pequena bacia sejam constituídas por material se
melhante a.este. Isto aliás viria de encontro às observações de 
Davino e Taltasse (24), os quais através de eletroresistividade 
constataram ser . .Provável um pre·enc:tiimento desta · bacia com mate . -
rial mais argiloso em sua ba~e e mais grosseiro em menor profun
didade (W). Ela teria sido entulhada inicialme~te c~m material 

. . 
coluvial fino, pedogenizado e depois recebido ~m· t~mponamento o-

-rig.inado pela destruição dos paleo-pavimentos regionais. · 
t, aliás, oportuno registrar-se aqui a grande utilidade 

que sondagens sistemáticas ·e detalhadas· atl"avés desses métodos 
geofísicos deverão representar para o estudo da geomorfologia.Pji! 
na é que não . possamos dispor de mais dados desta natureza !>ara 

· .nossa região. 
Essas pequenas ·oocias de retenção de detri tG>s equivalem 

por outro lado,. às únicas áreas de planícies na região, sendJ 
que além.da Várzea do Monada, uma outra situada a juzante do me~ 
mo rio merece.destaque, sendo em tudo extremamente semelhante à 
anteriormente citada. A- váraea do Monada corresponde, segundo pc_ 

( ~) ".De O a 3 metros de profundidade: material a1u·v1onar,com blo 
cos decimétricos (conforme · observação de cam120) acima do nl
vel estático, a resistividade desse estrato é da ordem de 
700 ohm.m. . · - - · . · 
De 3 a 10 metros, trata-se, provavelmente do me~mo máterial, 
t_alvez pouco;mais argi,oso1 abaixo do n!vel estatico,sua re-
sistividade e de cerca de ~O ohm.m. · 1 

Abaixo de 10 metros de profundidade, encontra~se o embasamen 
to cri~~a.lino, com resistividade de 6oo ohm.m.,. valor este -
qti"' 1n:;,icaque o .embasamento rochoso deve se apresentar par
cialmenté alterado de, no m!ni~o,uma dezena de metros".Obra 
citada,p.4. · · 
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fil magnetométrico levantado por Davino e Taltasse (zh),estrutu
ralmente, a um graben, constituido não apenas por gnaisses do em 
basamanto1 mas inclusive por materiais magmáticos magnéticos · ou 
por diabásio da .Bacia. do .Paraná, preenchend~ falhas e fraturas~ 
Este substrato deve apresentar-se alterado de pelo menos uma de
zena de metros. 

Formam essas duas planícies alveolares compart·imentos ~~ 
tanta individualizados neste conjunto de escarpas dissecadas e se 
conhecemos melhor a estrutura interna da Várzea do Moneda,é a ou
tra que nos apresenta um modelado de superfície constituitlo por 
terraços e pequenos leques aluviais, cuja ação antr6pica masca -
rou por completo, através elas práticas agrícolas, naquela cujo tQ 
pônimo foi tomado exatamente de um agricultor de origem espanho
la. 

Parece, _igualmente, ter· sido a ação do homem removendo a 
floresta que outrora cobria toda essa fachada, o início de _uma fã 
se morfogenética presidida por processos erosivos muito acentua -
dos, como a presença do boçorocamento deixa entrever. São sulc~s 
que rr.sgam profundament~ as vertentes, podendo· fazer-se um esque
ma evolutivo desses organ~smos de erosão nesta 'rea, que vão 
desde os incipientes, ao longo de trilhas do gado, cercas e ·estrª 
das que acompanhas as linhas de maior declividade .do terreno, até 
os já em adiantado estágio · de aprofundamento, como o que surge no 
e(· .... oço apresentado, .rasgando uma das vertentes do ribeir!o Fundo, 
em uma cota de 1 000 metros de altitude, aproximadamente •.. 

E~ '~a vegetaç.ão ·florestal, aliás, ainda apre-sent~-se aqui . 
bem .. preservada em algun~ setores.,. especialmente naqueies de maio-, 
res declividades. Podemos seguir nesta ·e~carpa que precede o Pla
ta : da Fartura as mudanças de fácies de uma :fl.o~esta latifoliada 
troplcal · semi-decÍduâ, nos setores mais rebaixados para uma fol'Illã 
ção qu.e ap6s tornar:..se perenifolia define características de"Nebel 
walcl", com a presença de Chusques; acinia de 1 000 metros ,preceden
do uma floresta de altitude com Araucárias, a partir de 1 250 .,. 

. ~ 

1 300 metros, que penetrava e caracterizava o Platô da Fartura.:rn 
felizmente não foi possível, neste esboço, separar esses diversos 
rácios por ausência de .parânetros que pudessem ser utilizados co 

A . , , . . . -

m::> referencia nas fotos aereas em escala de 1: 25 ooo. 
No conjunto, todavia, o recobrimento vegetal recuou· ante 

a exi.,ansão do povoamento, caracterizando hoje apenas espaços de d.! 
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fÍcil utilização agrária. Inicialmente destruida, face ao desen
volvimento da cafeicultura, hoje a maior ' parte da área & ocupada 
por pastagens, ocorrendo ainda um pouco dé café, send::> de certa 
expressão a batata e a cebolat repetindo certos aspectos de são 
Roque da Farturai 

Quanto à sua padronagem, o povoamento rural repete ou -
tros fatos vistos anteriormente, com a diferençaquemste trecbG a 
dispersã:>,de um modo geral, & mais acentuada, send::> a,ue as vias de 
circulação ocupam posição topográfica diversas em 11Íu1tos setores, 
localizadas em altas encostas e divisóres. A exploração das á -
guas minerais, por outro lado, define igualmente certos n6dulos 
de construções em uma paisagem dominada por componentes agrá -
rios, principalmente pastagens~ 

.(guas da Prata surge com seu sítio em pequeno anfitea -
tro, prova:rrelmente de origem tectônica, modelado pelas águas de 
pequenas torrentes tributárias da margem direita do rio da Pra- · 
ta, e que paulatinamente vai sendo mascarado pelas construções 
urbanas as quais cada vez menos dispõem de espaços junto a esse , 
nucleo central, levando a um desenvolvimento da cidade ao longo 
dos principais eixos de circulação (ferrovia e rodovia),acompa -
nhando o percurso do rio da Prata em direçlo à Várzea do Moneda, 
a qual, todavia ainda está preservada das construç5es urbanas, 
sendo utilizada principalmente pela rizicultura. 

- 152 -



BIBLIOGRAFIA 

1. FELS, E.- El hombre ~conomizante como estructurador de la 
Tierra. Ediciones Omega S.A., Barcelona, 1955· 

2. ALMANA~E DÉ SÃO J0.1\0 DA BOA VISTA ( ?) , São João da Boa Vista, 

1910. 

3. HOWARD, A. et al.- Fuvial Terraces. ln the Ehcyclopedia of Ge~ 
morphology, pp. 1117-1137. Reinhold Book Corporation, New 
York, 1968. 

4. ERHART, H ... La genàse des sols en tant que phenomêne geologique. 
Esquisse d'une théorie géologique et géochimique: 
Biostasie et Rhexistasie. Masson & Cie. Editeurs, Paris, 
1958. 

S. FURLANI, G.M.- As boçorocas de Casa Branca e seu significado 
geomorfolÓgico. Geomorfologia 10, pp. 12-15 • . Instituto tle 
Geografia da USP, São Paulo, 1969. 

6. T~ICART, J. e CAILLEUX, A. - Le modelá des regions chaudes, 
forets et savanas. Chapitre V. Las rupturas d'équilibre 
bioclimatique, pp. 273-307. Sedes, Paris, 1965. 

1. HUTCHINSON, J.N.- Mass movement. ln the Encyclopedia of Geomor 
phology, pp. 688-695. Reinhold Book Corporation, N.York, 
1968. 

8. RIZZINI, C.T.-A flora do cerrado. ln Simpósio sobre o cerrado. 
Editora Edgard Blucher e Editora da USP. Primeira reimpre~ 
são, São Paulo, 1971. 

9. MATTOS, D.L.de-Região . da Baixa Mogiana. Tese. F~ouldade de Ci
ências Econômicas e AcJministrativas da USP, São Paulo,1959. 

10.AB'SABER, A.N.-Ritmo da epirogênese pós-cretácica e setores 
das superfícies neogênicas em São Paulo. Goomorfologia 13. 
IGUSP, São Paulo, 1969. 

11.GENTILLI, J.-Duricrust. ln the Encyclopedia of Geomorphology, 
pp.296-297, Reinhold Book Corporation, New York, 1968. 

12,AB'SABER, A.N.-Geomorfologia do Sítio urbano de São Paulo. Bo
letim 219 Geografia n'2 12, Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras da USP, pp.277-279,. São Paulo, 1957. 

13.SUGUIO,D. e BARBOUR~ A.P.-Morfologia e gênese das estruturas 
limoníticas da Bacia de São Paulo. Anais da Academia Bra
sileira de Ciências, Vol. 42, no 2, 1969. 

- 153 -



14. PENTEADO, M.M. et al.-Concreções ferruginosas, pale.osolos e 
a superfície cimeira no Planalto Ocidental Paulista. Geo
morfologia 31, .Instituto de Geografia da USP, são Paulo, 

1972. 

15. INSTITUTO GEOGRAFICO E GEOLÓGICO DO ESTADO DE S1to PAULO. Mapa 
geológico do Estado, 1:1 000 000, São Paulo, 1963. 

16. UTSUMI, o.-t al.-Roteiro das excursões do XXV Congresso Brasj 
leiro de Geologia. Excursão nQ 1, Poços de Caldas, PP· 7-
13, Sociedade Brasileira de Geologia, São Paulo, 1971. 

17. ELLERT, R.-Contribuição à Geologia do Maciço Alcalino de Po -

ços de Caldas. Boletim na 237, Geologia na 18, Faculdade 
de Filosofia Ciências e Letras .da USP, São Paulo, 1959. 

18. DERBY, O.A.-On nepheline rocks in Brazil, with special 
reference to the association of phonolite an'tl foiate. 
QUarterly Journal of the Geological Society, Vol. 43, pp. 
457-473, 1887. 

19. BARBOSA, o.-Nota sôbre algumas rochas da região de Poços de 
Caldas. Academia Brasileira de Ciências, ano 6, pp.211-
219, Rio de Janeiro, 1934. 

20. FREITAS, R.o. de-As estruturas fósseis do sistema de Santa 
Catarina no Planalto de-Poços de Caldas. Boletim da Asso
ciação dos Geógrafos Brasileiros, na 3, pp.25 .. 36, 1943. 

21. BJORNBERG,J.A.S.-Arenitos do bordo do Plai1alto de Poços de 
Caldas. Anais da Academia Brasileira de Ciências, vol. 28, 
nQ 4, pp.465-471, Rio de Jc.neiro, 1956. 

22. BJORNBERG, J .}i.S. -Rochas elásticas do Planalto de Poços de Caj. 
das. Boletim na 237, Geologia nQ 18. Faculdade de Filoso
fia, Ciências e Letras da USP, São Paulo, 195?· 

23. MEZZALIRA, S. -Ocorrência de rochas elásticas no Muiüc:Ípio de 
Casa Branca. O IGG, Vol.XV, na Único, 1961-1962, pp.47-56. 
Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo. 

24. DAVINO, ~L e TALTASSE,P.-Resultados comparados de uma campar:: "ic 
de prospecção geofísica completa na planície da Vargem, Á 

guas da Prata, São Paulo. (Cópia xerox do original, no 
prelo, dos Anais .do XXV Congresso Brasileiro de Geologia) 
1971). 

25. FREITAS, R.o.-Ensaio sobre a tectônica moderna do Brasil. Bo
letim na 130, Geologia no 6, Faculdcde de Filosofia,, Ciê.!] 
cias e Letras da USP, São Paulo, 1951. 

- 154 -



26. ODUM, E.P.-Ecology. Holt, Rinhart and Winston Inc. New York, 
1963. 

27. JOLY,A.B.wBotânica~ introdução a taxonomia vegetal. Cia Edi
tora Nacional, São Paulo, 1966. 

28. AB'SABER, A,N.-A Depressão Perif~rica ~aulista - um setor das 
áreas de circunclesnudação pÓs-cretácica da Bacia do Para• 
ná. Geomorfologia 15, Instituto de Geografia da USP, São 
Paulo, 1969. 

- 155 ... 



QUARTA PARTE 

S!NTESE: 
TENTATIVA DE COMP.ARTIMENTA~~O E ESTRUTURA~ÃO DA PAISAGEM 
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A análise da amostragem que acabamos de realizar ~ermita -
nos, agora, uma retomada dos fatos estudados em nível de gener~ 
lização e integração mais amplo. Antes de ma.is nada, todaviaç~ 
vém assinalar que esta abordagem é uma tentativa de síntese ex
plicativa, a qual se prenderá, principalmente a valorização dos 
aspectos qualitativos dos problemas focalizados, face à .exígua . 
documentação quantitativa da qual poderíamos lançar mão. Não P.Q· 

demos deixar de mencionar, contudo, ser esta apreciaÇão qualitª 
tiva .fw1damental para u'a posterior avaliação quantitativa d.as 
variáveis em jogo, pois estas se prendem a uma estrutura que e
volui e se modifica de acordo com determinado dinamismo e o co
nhecimento desta situação é fundamental para atribuir-se a .cada 

' ' 

variável o peso justo em qualquer quantificação que se façâ. 
A apreciação do quadro em anexo e da fig.15, permitirá,exª 

tamente, avaliar como os principais elementos d.a estrutura pai
sagística estão vinculados entre si e de que maneira o povoamen 
to e a utilização agrária apresentam-se, na região estudada, 11 
gados aos compartimentos geoecolÓgicos. 

Passemos a uma explicação do quadro mencionado, o qual de
ve ser interpretado, repetimos, antes de mais nada, como uma ten 

· tativa de síntese e explicação para a estrutura da paisagem da 
área estudada • . 

Na parte referente à. compartimentação geomorfolÓgica a men 
cionada tabela foi construida obedecendo um .princípio de escala ... 
o genese.das formas, baseado na classificação taxonômica de Tr1 
·cart (1). t preciso, porém, que se ressalte a dificuldade em a ... 
plicar esta classificação, feita na França, a certas unidades e 
compartimentos geomorfolÓgicos cóm os quais trabalhamos, devido 
até certo ponto a problemas de escala, daí sua utilização tar ~! 
do tàita de ma.naifa aproximada. l esta noção de esca~a foi ass~ 
ciada a gênese preponderante de cada um dos compartimentos e os 
principais aspectos que. servem para sua caracterização, os quais 
aparecem no topo de cada colw1a, na parte referente ao critério 

N A , 

de ordenaçao dos fatos analisados, Nas tl'es ultimas colunas ap-ª 
recem, respectivamente, o recobrimento vegetal, o uso do solo 
tomado de madeira ampla e esquemática (quando há mais de uma a
tividade assinalada, a que vem em primeiro lugar é a mais sign.1 
fica.tiva, sendo ·a s~guinte secundária) e finalmente, ·o tipo do 
povoamento mais característico associado ao compartimento em 
questão. 

Quanto ao relevo da ár~a pesquisada, podemos reconhecer,em 
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um primeiro nível, a existência de três compartimentos ligados, 
fundamentalmente às estruturas geológicas. Correspondem ao que 
chamamos de setores I, II e III, uma vez que na realidade são 
trechos de compartimentos mais amplos. Estaríamos a! entre a 
terceira e quarta escala de grandeza de Tricart, caracteriza -
das por serem grandes unidades estruturais ou tectônicas ele • 
mentares. Em um segundo nível podemos subdividir cada um destes 
compartimentos em outros menores, sendo que, toda.via,estâs se 
enquadram em ordens de grandeza diferentes, quanto a escala.Os 
maiores, arrolados na segunda coluna, são definidos a partir da 
litologia ou através do tectonismo (letras maiúsculas), corres• 
pondendo, quanto à· superfície, a unida.doo grosso modo localiza -
das em torno da quinta ordem de Trica.rt (1). Os menores, menci.Q 
n.ados na terceira coluna.,foram indica.dos através de alga.rismos 
arábicos e originaram-se de um novo ciclo erosivo que retraba
lhou velhas superfícies regionais, dando margem ao aparecimento 
de com~rtimentos embutidos (várzeas e alveÓlos), de extensão 
muito variada, indo da quinta a sexta ordem de grandeza de Tri
ca.rt. 

Estrutura, tectônica, superfícies de erosão e aplainamento, 
devem ser conjuga.dos, entretanto, para explicar a gênese de to
dos os compartimentos, embora para cada um considerado isolada
mente, este ou aquele aspecto possa ser mais importante. As si· · 
é que na maioria deles (IA,IB,IIA,IIB,IIC), registra.mos vestí -
gios de uma supe~fÍcie que cortou no passado todas as estruturas 
geológicas junto ao contac~o entre as formações basais da ~eia 
Sedimentar do Paraná e a "old land" estudada. Essa presença ma
nifesta-se ora indiretamente, através do controle da topografia 
atual, ora diretamente, em trechos aplainados que restaram em um 
ou outro local. Foi, aliás, pelo retrabalhamento desta superfí
cie, denominada por Ab'Sa.ber do Viracopos nas próximidades de 
Campinas (2), que os cinco compartimentos acima citados puderam 
se· individualiza.r,a partir de estruturas e litologias divergen-
t d Â Â 

1 

os, soman o-se, em alguns casos, influencias tectonicas herda-
das ou reativadas. Enquanto no setor I, esta superfície contrai?, 
os altos dividores d1 águas, no compartimento IIA; ela ocorre r§ 
sidua.lIIBnte, articulando-se no IIB com pedimentos desmantelados 
pelos processos morfogenéticos atuais, surgindo, menos nitida.mEP. 
te, no IIC, onde a tectônica ganha importância., inclusive em cqy 
partimento$ de ordem inferior, como o pequeno vale analisado na 
amostragem. Realmente com exceção de IID, todas as demais unid,.a 
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des dos setores I e II assinaladas na segunda e terceira coluna · 
do quadro em questão, vinculam-se a esta superfície, se ela es
tá destacada para as assihaiadas com o número 1, é que estas se 
apresentam embutidas claramente em relação a este nível de re -
ferência. , 

Já no compartimento IID, que em sua maior parte correspon-
. J. , A ' 

de ao Platô da Fartura, o principal fator da genese e a tectoni-
ca, tendo os níveis embutidos de pequa11a expressão espacial como 

·~ , ponto de referencia, entre outros, .uma superfície fossil,em gran 
de parte já exumada e retrabalhada. 

E! dÍgno de registro, por outro lado, que se no setor I,apc 
nas as grandes manchas de diabásio originam compartimentos cla~u, 
mente delimitados (IB), as outras áreas são muito ricas em nUan ... 
ces locais e o aparecimento de pequenas intrusões de rochas básj 
cas acarretam novas variáveis que, neste nível, todavia, não ps~ 
mitem distinção. E! o caso, por exemplo ·das áreas coluviadas por 
material originado pela ' alteração do diabásio, das quais pudemos· 
destacar a mais importante e que define uma sub-unidade do com -
partimento onde se localiza (IA ). 

Do setor III apenas uma porção bem definida nesta escala 
-está quase totalmente dentro de nossa área de estudo (IIIA) ,ten
do sua gênese ligada cs diferenças de litologia e estrutura,den
tro da intrusão alcalina de Poços de Caldas, sendo este fato PªI 
ticularmente nítido no vale do QUartel, escavado principalmente 
em rochas piroclásticas. Embora tenhamos a:!. pequenos compar.timep, 
tos embutidos, não pudemos definir com segurança este aspecto e 
a qual nível principal eles ae prenderiam, daí a interrogação cpe 
aparece no quadro. 

Finalmente, quanto à compartimentação morfológica, temos 
ainda as formas de relevo mais características, ligadas a cada 
uma das unidades destacadas, originadas mais ou menos nitidamen
te por processos guiados pela litologia e estrutura,. ou então p:n:· 

mecanismos de construção ou destruição. Na escala de grandeza ai 

dotada estamos aqui entre a sexta e a sétima ordem de Tricart,n9 , , . 
rem , como se depreende da propria tabela, neste caso como no 0:!1 
terior, há uma diferença muito grande entre cada uma das formas 
mencionadas. Deve-se ressaltar, aliás, a presença de restos de m 
dimentos em dois compartimentos pelo menos, ligados a fases ant~ 
riores de morfogênese mecânica, os quais nas condições atuais en 
contram-se retrabalhados em ambiente de morfogênese Úmida. Apre
sentam em cada uma das unidades em qué ocorrem graus diferentes 
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de convexizáção e desmantelamento, estando os de IID em estado 
de preservação melhor que os pertencentes a IIB, o que talvez P~s 
sa ser atribuido cs diversidades dos processos atuais, mas, com 
mais probabilidade dê acerto, à intensidade e velqcidade na atuá 
ção das forças que comandam a morfogênese moderna. 

l!:stá claro, portanto, que a g~nese dos compartimentos e fo1· 
mas de relevo neste rebordo de maciço antigo prendem-se tanto ~ , 
estrutura como à história fisiográfica que se seguiu ao Tercia-
rio, combinando-se aspectos estruturais e bioclimáticos na ex -
plicação da paisagem, predominando um ou outro conforme a esca
la de análise. 

Este arcabouço geomorfolÓgico reflete-se razoavelmente bem 
no recobrimento vegetal da área estudada e, consequentemente,nas 
paisagens agrárias, que em nosso país vincularam-se muito de pe~ 
to ao revestimento flor!stico, tendo sido a mata, tradicionalmen 
te,.área de cultives e os cerrados e campos zonas de criação anJ. 
mal. t interessante constatar-se, por exemplo, que o cerrado,t!
pico das plataformas interfluviais sedimentares com "dales"(IA), 

1 

cede lugar au um cerradão ou à ma.ta tropical semidec!dua, nas á-
reas coluviadas por material resultante da decomposição do dia -
básio, sucedendo praticamente algo semelhante com as-atividades 
agrárias no referente ao uso do solo, que passa de uma ativida
de principalmente ligada ao gado para uma fundamentalmente vinc~ 
lada ao cultivo do algodão e da uatatinha inglesa. 

Se nas áreas sedimentares do setor I as atividades agrárias 
estão grandemente voltadas para a criação (IA), onde ocorre o ~in 
básio e surge novo compartimento geomorfolÓgico ( IB), o uso do .se 

lo vai ser principalmente agrícola strictu sensu , com algodão e 
café, além de outras culturas menos expressivas, embora em certos 
trechos possamos encontrar pastagens que se desenvolveram às ex
pensas de cafezais abandonados. g este Último fato lembrado, a -
ltás, que explica porque estão hoje os cultivos em posição secUJ.1 
dária em rslação ê i1ecuária nos compartimentos IIA,IIB e IlC,inJ. 
cialmente ocupados pelo café, que foi, durante longos anos, o 
principal produto primário deste setor, tendo sido posteriormen
te substituido por pecuária bovina e outros produtos menos expre~ 
si vos. 

j, aliás, o uso do solo e a história da conquista dos espa
ços agrários que explicam as formas do povoamento registrados na 
Última coluna da tabela, pois o tipo nodular aparece mais vincu
lada à criação, enquanto as áreas- de cultivo apresentam formas 
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predominantemente lineares. Se no setor II este segundo tipo ap~ 
roce em áreas de predomínio dá pecuária, não devemos nos esque ~ 
cer qúe ele surgiu ligado à agricultura; a mudança do produto nas 
atividades primárias é muito mais fácil que a alteração das anti 
gas construções, as quais, frequentemente, mudam apenas de fun -
ção. Confirma-se portanto, mais uma vez, que as formas de povoa
mento são os componentes do quadro rural mais permanentes,assis
tindo a substituição de uma atividade por outra e, às vezes até 
de uma estrutura econemica por outra, sem sofrer alterações a 
curto prazo, a não ser funcionalmente. 

Queremos, ainda, reforçar o aspecto "integrado dos quadros 
geoecol6gicos e das atividades humanas nesta borda de maciço an
tigo, o que é facilmente perceptível através da leitura do qua -
dro ·em anexo, bastando seguir-se os fatos que interessam a um 
mesmo compartimento para confirmar-se, plenamente esta observa -
ção. Por outro lado isto possui importfu1cia fundamental para qu~ 
quer iniciativa visando melhorar as atividades agrárias na re -
gião em foco, para não falarmos em problemas de conservacionism9 
e uso racional dos espaços cultivados. Na realidade, até hoje, a 
ação humana tem, com certa frequência des~quilibrado em alguns J.Q 
cais a estrutura paisagística da áre~ em apreço, o que se verifJ 
ca pelo aceleramento dos processos erosivos, principalmente ligª 
dos ao boçorocamento, que se em qualquer compartimento é desas -
troso, nos do tipo IA• ganha novas dimensões. 
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Ao encerrarmós esta etapa de investig~ção integrada de paj. 
sagens geográficas, elaboradas no rebordo ocidental da MantiqueJ 
ra, parece-nos Útil rela~ionar alguns fatos e observações que tR 
maram corpo no decor!'er da pe~quisa. Vejamos quais são. · 

I- Uma conclusão resultante da somatório de tudo que foi 
visto é que, realmente, temos aqui em decorrência da combinação 
de fatores estrutqrais e bioclimáticos, uma quase síntese paisa
gística do Estado, pois que surgem nesta região, separados por 
distâncias muito curtas, grandes arranjos paisagísticos, interea 
sando aos terrenos da Depressão Periférica e ao Planalto Atlânt1 
co, além das transições que ocorrem de um para outro. 

Nos quadros da Depressão Periférica podemos reconhecer,jup. 
to ao contacto com os terrenos pré-devonianos do leste, pelo me
nos dois conjuntos de formas, com estruturas e reflexos no povo9 
manto bem caracterizados. Temos de um lado colinas tabuliformes, 
modeladas em sedimentos basais do Grupo Tubarão, com drenagemp::µ 
co densa, revelando grande infiltração e pequeno escoamento su ·
perficial, com "dales" e revestimento vegetal de tipo cerrado •. &n 

oposição a estas formas surgem, esculpidos em sills de diabásio, 
intrusivos nos sedimentos, relevos cuestiformes, como é o caso 
típico de Cantagallo, com solos férteis e altamente valorizados 
em relação aos da área anterior, recobertos por floresta tropi -
cal latifoliada semi-decídua. Esses dois conjuntos apresentam,i
gualmente, utilização agrária diversificada; o primeiro é funda-

. mentalmente área de pastagens, o segundo de cultivas, tendo .a m,a 
ta cedido ante o avanço do café, hoje em grande parte superado 
pela cultura do algodão. A existência de "colônias", contudo, a
cena para os processos passados, ligados à cafe~cultura e à imi-

. gração, além do que a própria toponímia (Morro Rheder) lembra,na 
área do Cantagallo, a presença européia. Há, no conjunto, fatos 
ª ; processos que evocam a Depressão Periférica e o Planalto Oci ,.. 
dental. 

Quanto. aos terrenos cristalinos de leste, pode-se reconhe
cer diversos arranjos paisagísticos, elaborados em compartimen ,.. 

·tos caracterizados. Próximo ao conta~to com os sedimentos gond~ 
nicos, temos um conjunto de colinas mamelonizadas, modeladas no 
embasamento, recobertas p~imitivamente por diversos facies de mp, 
ta tropical latifoliada, correspondendo a um trecho iniciaimente 
nivelado com os referidos sedimentos, para em seguida, ganhar al 
titudes em direção a leste, com evidentes sinais de tectonismo 



e pedirnentação, dando lugar ao Platô ela Fartura e ao Planalto de 
Poços de Caldas, _ 

No Platô da Fartura registramos um domínio de -rormas inci
pientemente convexizadas, refletindo uma pedimentação anteri?r 
ainda pouco mascarada pelos processos morfogenéticos atuais,que 
progressivamente vão tornando-se mais mamelonizadas para o nor ~ 
te. Sua "Naturlandschaft 11 · deveria, anteriormente a açlo antr6pi~ 
ca, caracterizar-se pela presença de uma formação florestal tro• 
pical ;de altitude com araucárias. Já no Planalto de Poços de Cal 
das define-se uma topografia de colinas esbatidas, recobertas 
por vegetação campestre, com bolsões de matas e araucárias. 

Enquanto_ nos terrenos do embasamento encontramos espaços Jl. 

grários que se originaram, em sua maior parte, em função do café, 
passando depois para criaç!o e outros cultivos, o Planalto de Pq 
ços é, tradicionalmente, região de pastagens e torna~se, cada~ 
mais, área de prospecção e exploração de minérios. Temos,portan
to, um conjunto de paisagens e atividades que evocam, pratica -

A 

mente, quase tudo que se associa ao Planalto Atlantico, das ma -
tas tropicais aos campos e' araucárias, das atividades agrícolas 
à exploração dS:s águas minerais, do povoamento luso-brasileiro 
ao definido por populações de origem européia. 

II- Por toda parte sente-se a presença do tectonismo na cqµ 
partimentação e na gênese de muitas formas •. Há sinais de uma t~ç 

A ~ 
tonica quebrante muito antiga, provavelmente paleozoica,que afe-
tou em pequena escala, segundo _as observaç5es feitas, o embasa -
manto e as séries basais dos sedimentos gondwânicos, ao sul do 
Ribeirão dos Porcos. Posteri'ormente no Mesozóico e Terciário e.a 
ses movimentos voltaram a se registrar e com grande intensidade, 
associado ao vulcanismo que afetou a área. Um dos mais evidentes 
sinais destes falhamentos é o bloco basculado que define o que 
chamamos de Platô da Fartura, limrtado por uma escarpa de falha 
~ue olha para o sudoeste. Em escala menor ela reflete-se no mo
delado e controle da r~de de drenagem. 

III- Se a compartimentação das formas de relevo reflete ,1J:1 
discutivelmente a estrutura e a tectônica, não menos importantes 
foram os mecanismos morfoclimáticos que atuaram na área deixando 
sua marca em formas e em paleo-pavimentos, de composição minera
lógica variada e cujas fontes, em alguns casos, foram estabelecJ 
das com segurança. 

Os paleo-pavimentos .da região apresentam-se muito variados, 
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incluindo blocos de quartzo, gna1ss-e, granito, limonita e areni
tos, sendo que este Último surge com mais 'frequêrtéia a medidaque 
nos aproximamos dO. Mirante, o quai indiscutiveltnente constituiu 
zona de ''rocki4f'all '' em uni passado não muito distante, uma vez 
que as formas modeladas nesta época apresentam-se notavelmente 

A A 
preservadas no PJ.ato da Fartura, onde a existencia de colinas e-
laboradas através de uma convexização incipiente de antigos pe -
dimentos é de difícil refutação. Embora menos nítidos podemos,i
gualmente, reconhecer formas pedimentadas na escarpa deste pla -
nalto, drenada para o Jaguarí-Mirim, bem como nas vizinhanças de 
Água da P1·a ta. 

t provável que muitas das pequenas bacias de retenção de ' 
depósitos modernos da área venham a revelar um preenchimento a · 
partir de material coluvial e tamponamento por paleo-pavimentos 
remobilizados, como na várz.ea do Monada, nos arredores de ! .Ã -

guas da Prata. 
Para melhor compreensão desses processos e formas será de 

grande utilidade a análise sedimentolÓgica dos depósitos superf.1 
ciais que recobrem a região, bem como levantamentos geofísicos 
como os realizados por Davino e Taltasse (1). 

IV- Essa morfogênese cambiante fez com que se definisse na 
região um tipo de rebordo de maciço antigo bastante complexo,re
fletindo não s6 a tectônica ma.s também as mudanças nos mecanis -
mos de esculturação dos esqueletos estruturais. Se é verdade 'que 
.temos aqui um contacto entre os terrenos pré-devonianos do les
te paulista e os sedimentos gondwânicos da Bacia do Paraná, atr~ 
vás de uma depressão periférica generalizada, no detalhe podemos 
reconhecer em alguns setores, pelo menos, um cohtacto em "glacis" 
que reafeiçoou o rebordo ocidental da Mantiqueira. Isto é visl -
vel ao NW de São João da Boa Vista, onde uma superfície erosiva, 
ligeiramente inclinada para o interior da bacia sedimentar, trun 
e~ indistintamente os dois grandes conjuntos est+uturais, termi ... 
nando na fachada sudoeste da Serra da Fartura, através de formas 
que acenam para pretéritos processos de pedimentação. t um rato, 
aliás, que Ab'Saber já constatou na região de Viracopos (2),um 
pouco mais ao sul da área estudada. Foi o reafeiçoamento dessa 
superfície erosiva que deu origem a mo,ior parte dos compartimen
tos atuais, da! o nivelamento com estes surgem neste rebordo d€ 
maciço antigo, além do papel .secundário que a exumação do assoa
lho pré-glacial apresenta no modelado atual. 
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V• No contacto entre os terrehos sedimentares e o embasa ... 
manto cristalino ver1f ica-sé a ocorréncia de concreções limon!i.ti 
cas, a 750 metros de a1.titU.âe, que em parte foram remobilizadas 
e depositadas ém paleo .. paviméntos regionais. A análise desse ma,. 
terial por flllorescância de raio X revelou a seguinte composição 
Fe203 6o,o%; $102 10,5%, Al203 7,5%, MgO menos de o,1% e . CaO me
nos de o,2%, correspondendo o restante n umidade. Verifica-sem§ 
te setor, portanto, a ocorrência de processos semelhantes aos 
constatados por alguns autores em outros trechos do Estado, en -
tre os terrenos antigos e o capeamento sedimentar posterior, em 
posição aqui vai.ente. 

· VI- O recobrimento vegetal da região está claramente u1flg 
enciado pela litologia, relevo e condições climáticas. Podemos 

. , 
encontrar a seguinte sucessão de quadros fitogeograficos de A 
guaí até a Cascata, passando pelo Mirante e · Platô da Fartura: 
cerrado, mata tropical decídua, mata tropical perenifolia, mata 
tropical perenif61ia com facies de "Nebelwald", mata tropical de 
altitude com araucárias, vegetação lenhosa e raquítica do ·Miran
te, mata tropical de altitude com araucárias e vegetação campes-

. tre de Poços de Caldas com bolsões de. matas. Destas formações· a 
mata foi ·praticamente toda destruida, restando em trechos dema.tx
declividade apenas. Enquanto o cerrado associa-se aos terrenos~ 
dimentares da Depressão Periférica com "dales", as formações no 
restais definiram-se sobre o diabásio, intrusivo nos sedimentos 
gondwânieos e nas áreas gran!tico-gnáissicas do embasamento. Nas 
regiões serranas a colonização vegetal inicia-s.e com a instala -
ção de liquens (Cora montana), seguindo-se de musgos (Polytricum 
comw1e e Mnium affine), vindo a seguir diversas filicíneas e o 
Lycopodium clavatum. 

VII ... Pelo observado na região, as "dales" parecem não po -
der ser atribuidas a processos erosivos tipo boçorocamento. t 
mals provável que se liguem a movimentos de massa envolvendo sub 
sidência, provocados por dissolução química ou abaixamento do · lEiJ 
çol freático-

VIII- O clima regional reflete a compartimentação topográ
fica da região e uma irregularidade muito grande em seu comport~ 
manto, espec~almente em seu ritmo hidrológico, Embora as precipi 
tações . aumentem progressivamente com a altitude, há anos que is
to não se verifica. Há um período característico de carên~ia de 
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precipitaitses, correspondendo ao semestre de inverno e que dimi,.; 
nui de intensidade õom a altitude; nesta época, as chuvas apre -
sentam-se concentradas e '. mobilizando pouco volume d' água, tendo 
um papel modesto na morfogênese. Contudo, em certas ocasiões a 
ocorrência de maiores precipitações na época de estiagem, enc~n
trando um material pouc~ coerente e desprovido de recobrimento 
vegetal pode ocasionar proce~sos de erosão linear concentradadÍg , .., .., 
nos de destaque. Isto contudo e a exceçao e nao a regra. 

, ,. 
O mais frequente é a ocorrencia de deslizamentos em encos-

tas com maiores declives, no fim do período chuvoso (fins de ve
rão), havendo sinais por toda parte deste fenômeno principalmen
te na encosta do Planalto de Poços de Caldas (Serras da Fartura , 
do ~artel e do Paiol), onde há, ·inclusive, sinais de sol.!fluxão. 

Essa irregularidade do rítmo climático, somada à ação an -
trÓpica, em uma estrutura superficial frágil, especialmente qua.u 
do despida de seu recobrimento vegetal, explica a maior parte cks . 
ravinamentos que ocorrem na região, principalmente nas anterior
mente flórestaclas. 

IX- O conhecimento dessa estrutura superficial da paisagem 
. revela-.se fundamental para o· desenvolvimento, , em ·moldes racio 
nais, das atividades agrícolas principalmente, A existência de 
solos coluviais a partir do µiabásio, recobrindo setores dos se
dimentos glaciais, confirma essa assertiva, pois se destruido e~ 
se tamponamento, por processos erosivos, largos espaços deverão 
rever e reformular o atual uso do solo. Além disso os probl$mas 
de conservação das rodovias; afetadas por deslizamentos e rav~ 
mentes, especialmente as que demandam o Platô~ Fartura e Poços 
de Caldas, decorrem exatamente de traçados que desconheceram es
ta disposição da estrutura superficial da paisagem e seu dinami.s 
mo. 

X- O desenvolvimento do povoamento prendeu-se muito de pe~ 
t~ as condições naturais. Vias de circulação, disposição das .c~ 

truções, bem como direções preferenciais de expansão refletem as 
pos~ibilidade~ oferecidas p9~ cada um dos compartimen~os morfol..Q 
gicos regionais. Vargem Grande do Sul é um bom exemplo: enquanto 
a cidade, localizada_ no contacto das duas estruturas, cresce em 
direção às colin~s tabuliformes da Depressão Periférica, o' povo.a 
mente rural concentra-se e desenvolve-se em busca do Planalto 
Atlântico, seguindo a or,ientação de s~us vales, definindo um po
voamento linear disperso. 
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A di~posição d9S sítios das cidades e sua articulação com 
os compartimentos regionais~ indica que estes são secundários, 
nrevalecendo como fator de destaque a situa.ç~o face às vi~s de ... . 

circulaç~o ', confirhlando o que oobrre em outros lugares com mui- , 
ta frequénc ia• São João da Boa Vista, dominando as vias de cir-. 
culação, definidas em fw1ção de eixos de penetração balizados P~ 
los quadros naturais, tem podido se desenvolver mais que as ou -
tras cidades da área, apesar de possuir sítio que nem sempre fa
vorece essa expansão urbana; não devemos contudo atribuir esse 
desenvolvimento apenas a este único aspecto. 

Finalmente devemos registrar que a abordagem de um conjuD 
to de fatos delimitados em um contexto espacial, deverá forças~ 
mente, restringir as conclusões obtidas a este mesmo espaço de 
análise. Todavia, certas observações, vinculadas a proc~ssos cg 
ja gênese a escala de atuação ultrapassam a da área em apreço, 
podem tornar-se Úteis para a compreensão de quadros regionais 
mais amplos. Neste aspecto, aliás, a origem e atuação dos elemeD 
tos naturais é radicalmente diversa e balisada por outros limi-

. tes, se . comparada com os relacionados à ação do homem na estru
turação da paisagem terrestre. , . . 

Assim e, por exemplo, que certos problemas, como ~s refe-
rentes aos aspectos climáticos, apresentam lig-ações com fatos de 
ordem zonal e embora sua atua~ão local possa apresentar . nuances 
próprias, ela indicará sempre a que mecanismos se prende. Isto é 
válido, da mesma forma para os processos morfoclimáticos e fito
geográficos, indiscutivelmente liga.dos ao anteriormente lembra -
do. O tectonismo,. por outro lado, apresenta-se mais preso a qua
dros regionais ou locais. 

Fm face desta realidade é que devemos encarar as conclu :-. 
sões que este trabalho nos apresenta.. Há portá.rito que distinguir 
o ~ue é puramente local,

1
ou caracter:!stico da área estudada, e 

quais os aspectos e fatos que .embora presos a estes quadros,vin
culam-se a processos com atuação em espaços mais amplos. Não de
vemos nos esquecer, ainda; elo caráter precário que certas obser
vações poderão. apresentar, elàs são muito ma.is constatações pre
liminares a respeito do assunto tratado do que conclusões defini 
tivas. Isto é válido, principalmente, para os aspectos resultan
tes da interpretação de formas e de depósitos de cobertura que 
nos sugerem certos mecanismos, morfogenéticos pretéritos. 
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Contudo, pelo menos uma das conclusões referentes aos QUã 

dros hurnanos, ligada a problemas agrícolas, parece-nos passível 
de ser transposta para outras regi5es de nosso país, o que evi-

A - N 

dencia a importancia dest_e tipo de abordage~ para a compreensao 
dos espaços geográficos brasileiros, de um modo geral ainda poy 
co evoluidos do ponto de vista econômico e tecnol6gico. _E é unia, -
conclusão que, até certo ponto, parece Óbvia, ou seja de que a 
agricultura ainda está razoavelmente vinculada aos quadros na • 
turais. 

~ ~igno de nota que mesmo no Estado mais evoluído do Bra
sil, em região localizada entre centros urba.nos da.categoria de 
Campinas e Poços de Caldas, a pouco mais de 200 lan. da capital 

, , i e servida por boa infraestrutura via.ria, as atividades agrar as 
' , encontrem-se ainda relativamente ligadas as estruturas fisiogr~ 

ficas da paisagem. A atitude dos agricultores da área que aca~ 
mos de estudar é contrastante quando comparada com a dos colo -

nos de HOLAMBRA I ~ refletindo duas realidades ainda distantes, 
sendo que o verificado' naquela c_olÔnia ainda é uma honrosa éxc_g 
ção em nosso meio, não porque contraria a estrutura da paisagem 
mas porque a utiliza de maneira racional, o que não á um fato 

- corriqueiro entre nós. 
Face a esta situação parece-nos justo, nas condiç5es vi

gentes no momento para a maior parte do território naciónal,iJ} 
dagar":'se até -que ponto as condições naturais podem ser conside
radas como caracter:fsticas externas para a classificação dos tj 
.pos de agricultura (3). 

Acreditamos, aliás, que do ponto de vista pragmático,estu
dos integrados de paisagem são .muito iIUportantes para uma orien
tação racional e segura de qualquer planejamento rural. Uma a -
plicação de métodos quantitativos neste setor deve ser precedida, 
portanto, do conhecimento prévio da estrutura a que se prendam 
as variáveis em análisa, do que resulta absolutamente disparata
do aplicar-se a nosso meio modelos elaborados em regiões onde a 
tecnologia e os _ capitais disponíveis são sufic~entemente vulto~ 
sos para permitirem uma quase desvinculação das condições natu -
rais, situação na qual o.peso das variáveis físicas diminui ou 
se tornam mesmo ausentes. 

Da{ acharmos justa nossa preocupação que se prende a um 
plano de trabalho voltado para a estrutura da paisagem,a qual,a
pÓs. plenamente conhecida,nos permitirá · passar então -para uma se
gunda etapa de investigação, mais detalhada e talvez setorial,tqQ 
bilizando então,na medida do possível e do necessário,as . técnic~ 

modernas de quantificação. 
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ESBOCO GEOMORFOLOGICO 
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IP .1 

DIQUE AlIBLAR DA I?•TRUSÃO DE POÇOS DE CALDAS 

ESCARPA DE FALHA Jf!PERIDA 

ORIENTAÇÃO ESTRUTURAL 00 TECTÔNICA 

SUPERFÍCIE PRÉ-ARENITOS DO MIRANTE (PARCIALMENTE INHUMADA) 

DIVISOR DE BACIAS 

INTERFLÚVIOS COM PERFÍS LONGITUDINAIS S!MtTRICOS E TRANSVERSAIS ASSIMÉTRICOS 

ORI.EUTAÇÃO SUB-CIRCULAR , AFLORAMENTOS ROCHOSOS , PENHASCOS E MATACÕBS 

INT'ER.FLÚVIOS COM PERFÍS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS SIMÉTRICOS ; 

ORIENTAÇÃO SUB-CIRCULAR E DIVISORES PRONUl~CIADOS 

I ;TERFLÚVIOS COlt, PERFÍS TRA!:SVERSAIS E LONGITUDDlAIS SIMÉ'l'RICOS , C01'1 

ORIENTAÇÃO SUB-CIRCULAR E DIVISORES ESBA!rIDOS 

INTERFLÚVIOS PARALELOS , COM PER.FIL LONGITUDINAL EM PLANO INCLINADO E 

VERTENTES INCIPIEllT:t:ti:ENTE COMVEXIZADAS 

INTERFLÚVIOS COM PERFÍS LONGITUDINAIS ONDULADOS OU SUB-HORIZONTAIS , 

VERTENTES CONVEXIZADAS COM MATACÕES 

INTERFLÚVIOS COH PERFÍS LONGITUDINAIS SUB- PARALELOS E PATAMARES . VERTEllTES 

CONVEXIZADAS COM MATACÕES .TALVEGUSS COM CASCALHO GROSSO E MATACÕES 

Il~':"ERP'LÚVIOS COH PERFÍS LONGITUDINAIS INCLillADOS , SEM PATAMARES 

CAMCTERIZADOS . VERTENTES CONVEXIZADAS COM MA.TACÕES 

INTERFLÚVIOS COM PERFÍS LONGITUDINAIS ONDULADOS OU PARALELOS , 

GElIB.'ll!LIZADAHENTE RETILINIZADOS .PROVAVEL TESTEMmlRO DE SUPERFÍCIE DE 

APLAINAMEUTO {TAJlGENTE AO DIVISOR) . VERTENTES COM MATACÕES 

CONCENTRADOS NODULARMENTE 

INTERFLÚVIOS CO:M PERFfS TRANSVERSAIS ASSIMÉTRICOS . RELEVOS CUESTIFORMES 

INTERFLÚVlOS COl-1 PERFÍS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS ESBATIDOS 

(TA13ULIFORMES) ; DIFICIL LOCALIZAÇÃO PRECISA DO DIVISOR 

DEPRESSÕES RELATIVAS ("D.ALES") 

PLANÍCIES DE VÁRZEAS E ALVÉOLOS 

TERRAÇOS FLUVIAIS 

MEANDROS ABANDONADOS 

EROSÃO LINEAR E VERTICAL CONCENTRADA (BOÇOROCAMENTO) 
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9 11 13 1•km 
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FARTURA flg.6 

!'OVOA!'F!iTO ! C 1 PCUL AÇl O 

::::::;:TO PU•AL DISPCRSO 

POVO AHCNTO RURAL CO/fCE/fTRAOO 

CEllTºO URBA/fO 

HIDROt;PAF IA 

RIOS PCR~ANE#TtS 

RIOS TE.',PORJR IOS 

REPl!ESAS 

GCOLO r. IA, IN.rL UtlfC IA S TECTÔNICAS E ESTRUTURAIS 

APGIL AS , A REI AS t CASCALHOS 

• ·:.": :· ARE/fITOS . ·:·. 
:~~,' .... :; INTRUSIVAS AL CALillA S 

X X EltlA S Alll!.YTO CRISTALH O 

DIRCÇÔES ESTPU f'U RAIS 

DI.OE('XO DE l'ERr.ULHO N' A • ! .1IT" 

ESCA•.•A TALHADA 1' 0 A.•HITn (DESNIY EL 60-70 NETROSI 

DIPUJ(J !>! u rLI .UÇXO DA S VPERl'ICIE P.• t - A."E.YITOS DO !<!IRAUC 

ESCAP."A DF" .rALH• u .rr•If'A E ? .• OVAYEL!IENTE PF.CUADA (fOO lll!TROS J 

F" ORHAS D! Ar. PA DAÇJ O, PEr.RADA;Xri ! EST RUTURA SUPCRfICIAL DA PAISACC/t 

LI/fRA DE DIVISXO DA S J r.UAS 

nu! cICS DE v l .•Z EA S e ALVfOL'IS 

LE ?UCS A LUVIAI .~ 

TE .•RA;O .rLUVIAL C'! ALUVIÔES 

TE.t? PA '; (I .0 0CHOSO (ROCY.. - CUT-TEP.º ACCJ 

? AVINAVENTO (8 0ÇO ROCA NE RTO} 

YALE ER CAIZADO 

VALE DE 1'URDO CllATO 

.•U?TURA ·' º PCR.r!L LO.,CITUDilfAL DO RIO 

CA~PO D! .uATACÔc;--- -

PEDI "E~ros REA1'64~.1'flR PPOCCSSOS AT UAIS 

suPC •f!Cir l'Rt Mir#H'f'OS DO .wr .• A.TTE EZ U.~A!>A ! P.EAFEI ÇOADA 

COLUYIO 

PALCO ?AVIl'CRT O CO!I 'LOCOS ARER!TICOS 

t: ,YAISSE AL1! .'IA Dl'J 1' .t:;!Tl' 

A!'EHM ALTF. .•ADO I N SITU 

1'LOPES TA LAT!~OLIADA TPO?ICAL PEP.ClfIFOL!A 

.rLO!'/.'ETA TROP ICAL DF ALTITUDE C01'1 ARA UCA•IA S 

FO !'.WA ~JO AP.BUSHVA ESCLEPOW/JRFICA DO •IRAWTE 

A : ASPECTO DE BO('O.•OCA.'!ERTO .• O VALE DO CiJRREr.Q fU.• DO 

~ : P A LEO PAVI'-'Ell TO /IA FAC•ADA OCID~.•TAL DA "'SEDflA ·• DA !'ARTURA 

C: ºEDI .~E!ITOS !'CT .•A~A LHADOS ·'º !'LATIJ DA TARTU' A 

D: PALE~ PAVIWERTO 110 PLATÔ DA FARTU RA 

r · V,hZCA DO 1'10!tÍ:DA 

•-r. : DtrALP.C DA ESTRUTURA S UPEPFICIAL DA COL!RA ASSINALADA 

' ' d:..Jo 
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ESBOÇO GEOMORFOLÓGICO 

DO CANTAGALLO 

L /! r: l' • D A 

f'OPOA ."'l'•ro r Cill'CULAr,lo 

0 lfflf/OPIA 

~ !'OPOAWl•ro llUf'AL DISPt•~n 
•IDllOr:JfA'IA 

.uos 1'1!"-A•r•rrs 

!'!OS 'f P.1'0111/!IOS 

1'l1'1'l'!IAS 

r.rt1Lor: rA, t•!'Lut•ctAS rrcrO!IICA~ r CS'fllU'fUllATS 

A!'CILH, AllCIAS C CA!ICAL!!ll 

DIAlllSTO 

5/!DfVtlf'fO!I DO Clll11'0 'fUIA1'10 

l!ltlASAltl'fO ClfIS'fALI•O 

f' ? •VA!I Dl AC!!ADAr,lo.~t~llADAÇI~ r l!S1"U1'U1'A SUP/!1'FI CIAL DA !'AISA Cl!lt 

LI!fllA Dt orrrsl11 DA .~ Ar.DA .~ 

1'LA•ICil!S Dt PlllZl!AS ! ALPtOLOS 

Ll!OU/!.~ ALUPTAIS 

'ftllllA':O 1'LUPIAL t .lt ALllPIOrs 

111111AÇO llOCIOSO f1'0CK-cur-rr1111ACll 

.•Arr•11•uro t•OÇOllOCAlfllfOI 

.•rr.rro cursrI1'01'.wr: 

orPnS!Jflts 11/!LArIPAS fDALUI 

sno11 lUPADO tlt Cl!lrllO Dl Dtf'USSIO,SALPO or I.UllDAÇOU 

11111'rfllA 110 1't1'!'IL LOll r. rroonAL DO 1110 

PAH' HCAirADO 

'PtCtrAÇIO 

Cf1'/IADO 

""lflAÇIO Dt rlnl!A 

"°""AÇIQ OI! 'f f'AllSIÇIO tll'f 11~ Cl!llllADO t 1'LOll!SfA 

1'LOlll!!lrA LA'f11'11LIADA r .•ll!'ICAL ~!"!-!Jl!CIDUA 

1 BD ; G E O G R A f; 1 ~ -
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ESBOÇO GEOMORFOLÓGICO DO ALTO VALE DO 

RIBEIRÃO DOS PORCOS 
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11105 Pr1111••r•rrs 
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r.ror.ocrA,rrr.r;ot•crAs rrcrowrcAs r rsr11orurA1s 

~ :~~;::: A111IAS r CASCAL•OS 

~ rnASAlfllffO CllIS'!ALIWO 

10111fAI OE A!l/llADArlo,orc11ADAr.lO r llf/llOfUllA SU'l'rf!PICIAL DA PAISAGllf 

LIWIA or orrrrlo DAS lt:UAS 

PLAr!crr5 or rlwrrA5 r ALrto.r;os 

11r.r;rro cursrrro1111r 

/llA Fl11AlfEWf0 flO';O/llOCAlfEWfO} 

coiurro 

PALIO-PA111frff0 ~UA/llTZOSO 

t:•At5Sr ALrr11Aoo rw srru 

' lfAfACIO sr•r-ALfEllAOO 
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•-•: rn11orr1•A su'l'r1111crAL DAS rr/llfrnrs r rlrrr•s 
~ DlrAL•r 00 PALrO-PA111fr•ro 
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ESBOÇO GEOMORFOLOGICO 
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