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RESUMO

o autor noticia novas ocorrencias de supostas camadas pliocenlcas, correla
cionaveis as da cidade de Sao Paulo, nas bacias dos rios Tiete. Sorocaba e Mog i
Guacu, no Estado de Sao Paulo, e do rio lapo, no Parana.

E' discutida a cronologia que tern s'do atribuida aos sedimentos da regiao de
[undiai, pelo autor tambern referidos ao terci ario, bern como as relacoes entre as
camadas de Sao Paulo e a superficie de erosao do alto Tiete. que 0 autor consi 
dera mais antiga que esses sedimentos.

ABSTRACT

The A. brings out some new occurrences of sed imentary beds of supposed
Pliocene age. located on the basins of the Tiete River, Sorocaba River and Mogi
Guacu River (State of Sao Paulo), and Iapo River (State of Parana). all of them
correlatable to Sao Paulo City beds.

The A. discusses the age of sed iments of the [undiai region (State of Sao
Paulo) as it has been considered by previous authors; he concludes that they should
be referred to the Tert'ary. The relation between Sao Paulo City beds and the
erosin surface of the upper Tiete River is also treated. Author's opinion is that
such an erosin surface is older than those se~iments.

*
No presente trabalho noticiamos diversas ocorrencias novas de

camadas cujas caracteristicas Iitol6gicas e poslcao relativamente a rede
de drenagem parecem mostrar que devem ser correlacronadas as ca
madas das cidades de Sao Paulo e Curitlba, geralmente admitidas
como pliocenicas. Terno-Ias descoberto no decorrer dos ultimos quatro
anos, principalmente durante estudos de geomorfologiaque estamos
realizando na bacia do rio Tiete. Todas essas camadas indicam urn
episodic sedirnentar 'antigo processado em rede de drenagem essencial
mente identica a atual. Sao de grande significado morfologico, e vern
sendo sistematicamente procuradas durante esses estudos.
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Apresentam todas essas ocorrencias caracteres litoloqicos com
paraveis. Sao geralmente altemancias de carrradas lenticulares de
argilas mais ou rnenos arenosas, areias com matriz argilosa e, mais
raramente, arenites pouco consolidados, conglomeratos de matriz areno
arqilosa e concrecoes limoni ticas. Sao cores comuns: branco, cinza
claro, amarelo,arroxeado e tons varies de vermelho, Essas cores dis
poem-se em manchas irregulares e sua origem secundaria, fruto de
meteorizacao moderna mas nfio necessariamente atual, parece-nos fora
de duvida.

Essas camadas, geralmente horizontals. podem mostrar deforma
coes em pequenas extens6es e que nem sernpre resultam de acomoda
c;6es locais acompanhando os Ienomenos diaqeneticos.

Sao muito escassos os Iosseis, mas em varies lugares observarnos
impress6es e restos vegetais, preservados nas cam ad as de argila.
Ainda nao nos foi possivel realizar coletas sistematicas desses Iosseis.
cujo estudo apresenta obvia Importancia.

Partlcularmente interessante, nao so pela sua extensao e espessura
como tarnbem pelas deformacoes com que se apresentam, sao as ocor
rencias da bacia do rio Jundiai, afluente do Tiete. A ultima edic;ao
da carta qeoloqica do Estado, ao milionesimo, editada pelo Instituto
Geografico e Geologico de Sao Paulo (1947). as sinala uma pequena
mancha de sedimentos atribuidos a serle Tubarao. ao norte da estacao
de Varzea, perto da cidade de Jundial, e distando cerca de 30
quilornetros da linha de contacto dessa serie com 0 embasamento pre
devoniano. A ocorrencia foi descoberta pelo geologo Teodoro Knecht.
daquele Institute. e dela tivemos conhecimento atraves de uma palestra
realizada na Sociedade Brasileira de Geoloqia. pelo prof. Aziz Nacib
Ab'Saber, que tarnbem visitou a localidade. Razoes puramente geo~

morfol6gicas levararn-nos naquela ocasiao a duvidar da correlacao
atribuida a esses sedimentos. pois que a superficie de erosao basal da
serie Tubarao. a que ternos chamado "superFlcie Itaqua". pel a declivl
dade de 23 m/km que apresenta ao longo do vale do rio Tiete, pas
saria por [undiai a cerca de 600 ou 700 metros acima da base desses
sedimentos, e mesmo que essa declividade diminuisse em direcao a
borda da bacia sedimentar do Gondwna. ainda assim ela passaria
pelo menos a 1:50 metros sobre as camadas de [undiai, devido a
altitude em que ai se encontra a peneplanicie do Japi. Ou serramos
obrigados a aceitar a existencia de relevos de centenas de metros de
amplitude na superficie Itaqua, 0 que estaria em desacordo com a
uniformidade que temos observado nessa superficie, em todo 0 Estado,
ou esse desnivel resultaria de falhas, que teriam ernbutido tratos da
serie Tubarao no embasamento crlstalino, antes da peneplanacao da
se rra do [api (cretacea superior ou eocena}, 0 que nosso conhecimento
do terrene nao nos induzia a admitir.

Temos visitado diversas vezes essa interessante ocorrencia, e e
110S Iorcoso confessar que nela nada vemos comparavel aos sedimentos
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da serie Tubarao. Essas camadas njio se Iimitam ao bairro Caxambu,
onde suas argilas constituent 0 chamado "taqua", das ceramicas locais,
mas camadas de areias, argilas e cascalhos, identicas as que inc1uem
o taqua, ocorrern na rodovia para Itatiba logo ao norte de Jundiai:
na nova rodovia desta cidade a Itu, pouco antes de Vargem; na via
Anhaguera, em varies locais, inclusive nas proximidades da cidade de
Jundiai, etc. Em Caxarnbu essa sucessao de sendimentos alcanca 65
metros de espessura, e sua distribuicao esta claramente Iigada ao vale
do rio Jundiai Mirim. as sedimentos grosseiros do corte da rodovia.
em Colonia. entre Caxambu e [undiai, que foram tornados por tilitos,
sao de fato conglomerados mal classificados, com matacoes de quart
zito de ate 3 palmos de diarnetro, mas em que a constituicao dos
seixos m.ostra absoluto predominio das rochas que ocorrem nas vizt
nhancas, principalmente xistos e gnaisses dos arredores de [undiai e
quartzitos da serrania do Japi. A disposicao dos seixos, que em geral
se tocarn, sua re1ativa uniformidade litol6gica e a natureza arenosa
da matriz mostram antes tratar-se de urn conglomerato basal. de origem
fluvial. forma do em aquas turhulentas, e cujos constituintes resultaram
da movimentacao, a pequena distancia, dos produtos do regolito acumu
lado sabre as rochas cristalinas e cristalofilianas dos arredores da
ocorrencia.

as sedimentos des sa bacia que tern sido considerados varvitos
sao argilas bern consolidadas, muito uniformes. de cor vermelha, de
origem lacustre, e em que 0 aspecto varvado e de origem secundarta,
resultando do aparecimento da cor esverdeada em certas laminas. de
vido a reducao de hidroxidos ferricos, Mostra-o 0 fato dessa rnesma
cor tambem aparecer em juntas que nao coincidern com os planes de
estratificacao. As pistas de vermes. se 0 forern, que sao encontradas
nesses pseudo-varvites, sao bern distintas das dos varvitos da serie
Tubarao.

Embora em quase todas as ocorrencias dessa bacia as camadas
se mostrem horizontals, nas pedreiras de taqua do Sr. Luiz Bocchini
existem deformacoes com dobramentos exibindo mergulhos acentuados,
e que nao deixam de lembrar as que se apresentam localmente tambem
nas bacias de Sao Paulo e do rio Paraiba.

Na bacia do rio Atibaia, a montante de onde a atravessa a
rodovia de Itatiba a Amparo, existem numerosos restos de camadas
dessa mesma natureza, elevados ate cerca de 30 metros sobre 0 rio.
Essas camadas sao horizontais, ou s6 mostram muito pequenas de
formacoes locals, Constituem relevo colmoso, suavizado, as vezes
com perfis mais abruptos sustentados por crostas de limonita. A vila
de Born Jesus dos Perdoes, proximo a Nazare Paulista, acha-se sobre
uma de tais colinas, protegida por arenite limonitizado identico aos
que sao comuns em Sao Paulo. Em camada de arqila. alguns metros
abaixo desse arenite, encontramos impressoes de folhas.
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Estendem-se esses sedimentos ao vale do rlberrao Cachoeira,
tr ibut arlo do rio A tibaia, onde por oco rrenci as isola das qu ase alcancam
P iracaia. Sao essas ca ma das qu e nas vizinhancas des ta cidade con
tem .os restos de vegetais referidos po r M ezzalira ( 1948 ).

No vale do ribeirao Cachoeira, em cortes da rodovia de Piracaia
a Atibaia, entre os quilometros 83 e 84. perto de Bata tuba , proximo a
lima pequena capela na altitude de 795 metros e a 30 metros sobre
o nivel do ribeirao, existem em siltitos e argilitos rosados e brancos,
perfeitas irnpressoes de folhas e de sementes.

De Atibaia para jus-an te. pelo vale do rio ho monlmo, esses sedi
mentos rnostram-se em areas descontinu as , ate as vizt nhancas da
usina hidroeletrica, na estra da para Jarinu, onde cobrem apreciavel
superficie, e onde ta rnbem encon tramos res tos vegeta is , nos cortes da
rodovia.

Pertencem ainda a essa bacia as ocorrencias das proximidades da
estacao de Tanque, na ferrovia para Braqanca Paulista, e que ja se
acham indicadas na Carta Geoloqrca do E st ado.

Na bacia do rio Jaguari, camadas identicas as anteriormente des
cri tas po dem ser observadas , em ma nchas Isoladas , desd e pelo menos
a travessia do va le pela rodovia de A mpa ro a Atlba ia . ao sul de
T uiutl, estendendo-se ate bern a montatne de Bra qanc a Paulista, para
ocorrerem no vale do rio [acarel, a fluent e do Jagu ari. T'a rnbem ai
encontramos, em mais de um local. no s cortes da rodovia de Braqanca
P aulista a P tracaia , mal con servado s restos de plantas em matriz ar
gilo-arenosa.

N ao menos interessan te ocorrencia verifica rnos na alta b acia do
no Sorocaba. na reqiao de Ibiuna (antiga Una). na ro dovia de Sao
Paulo a C uri tiba. Sao principalmente depositos de are ias Feldspaticas,
com matr iz argilosa. e que incluem camadas de arg ila em tudo identlcas
as da cidade de Sao Paulo. A maior espessura que observamos para
esses sedimentos e de cerca de 30 met ros, e tanto quanto verlficamos,
estendem-se pelo vale do Soroca Mirim aci ma . T ambern em Ibluna ,
nos cortes da rodovia perto da bomba de gasolina . a entrada da cldade,
cncontrarnos nessas camadas impress6es e restos carbonizados de plan
tas .

No vale do rio Tiete ve ri ficarnos que as camadas terciarjas se
estendem bern alern da soleira granitica da serra de Itaqui . penetrando
ern plena serrania, pols fomos encontra-las a jusante de P arnaiba.
d ian te da extremidade do morro de Boturuna, e tao somente uns cinco
quilometros antes de Pirapora. Esses sedimentos sao ai con stituidos
de argilitos arenosos de cores vrvas (secundarias}. identicos aos da
cidade de Sao P aulo, e est ao dobrados e Ialhados, vendo-se clararnente
espelhos polidos e estriados indicando acomcdacoes por meio de falhas
de pequena extensao. Acharn-se essas camadas muito bem expostas
nos cortes, atualmente alargados, da rodovia entre Sao Paulo e P ira
pora,
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Os depositos dessa natureza nao se limitam, no Estado de Sao
Paulo, a bacia do rio Tiete, Ocorrem tambem na do Mogi Guacu. .
constituindo as partes elevadas da crdade de Ja cutinga, onde repousam
sobre gnaisses .

Devemos insistir no fato de representarem essas camadas urn
ciclo sedimentar anterior ao atual, mas que se processou numa rede :
hidroqrafica essencialmente identica it que hoje existe. Sua idade e
a inda desconhecida, mas e mais antlqa que as consideradas geralmente
como pleistocenicas, que formam terraces nessas bacias, e das quais
se distinguem na o so pela diversidade de C010ralOaO como, e principal
mente. por uma geral e maior litificac;ao. bern como pelas deformac;6es
localmente verificadas.

Na regiao de Castro. no Estado do Parana. Euzebio de Oliveira
( 1927 ) mapiou grande extensa o de porfiros, rochas ja antes assinala
das por Derbv , Em 1950 viajavarnos na reqiao, em companhia dos :
colegas prof. Octavio Barbosa e eng. Geraldo Melcher, e tivemos opor
lu nidade de verificar que grande parte da area ai assi m mapiada e
realmente constituida por sedimentos nao deformados . que haviam es
capado aos observadores anterlores, A leste da cidade de Castro. .
ate pelo menos uns 15 quilometros, estendern-se belos campos, em 
relevo particularmente suave , cujas maiores elevacoes atingem cere a
de 1060 metros de altitude, nao excedendo de 60 metros os maiores
desniveis, Esses campos acham-se em sua maioria sobre sedimentos '
areno-arqilosos identicos aos de Curitiba, e cuja espessura max ima
observada coincide com a maior amplitude desse relevo.

Predominam nesses sedimentos camadas a renosas. com cirnento :
argiloso e graos muito pouco rolados. Intercalam-se lentes de argila
muito plastica. Na base podem se apresentar camadas de conplo
meratos, con tendo seixos com ate urn decimetro de diametro. Em
Castro, it sarda da cidade para Tibaqi, esse conglomerato basal e'
quase que tao somente constituido de seixos angulosos de porfiro,
rocha sobre que repousam.

Predominam nesses sedimentos as cores (secundarias] branca. .
rosa , amarela, avermelhada, etc . Elas distinquem-nos das camadas
modernas que constituem as planicies alu viais do Iapo e do Pirai, onde
as cores predominantes sao cinzenta e branca.

Essas rochas estendem-se pelo vale do rio Iapo e de seus princi
pais afluentes, marcadamente 0 Plrai, elevando-se ate 60 metros sobre 
as planicies aluviais modernas, porem ainda mais nos fIancos das
serras. Na estrada para Pirai alcancam as faldas da serra das Pe- 
dras , uma crista monoclinal quartzitica da serie Assungui, on de atingem .
altitudes de 1.130 metros. Penetram pelo vale do rio Piral ate a
cidade desse nome, em boa parte edificada sabre eles , e a partir dela,
para oeste, quase alcancam 0 sope das escarpas devonianas,

Repousam esses sedimentos sobre granitos, xistos, quartzitos. .
porfiros e arcosios, preenchendo os entalhes de uma superficie mo--
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deradamente acidentada que era drenada par uma bacia hidroqrafica
na qual ja existiam as vales subsequentes do Pirai e do lap6 a mon
tante de Castro, bern como a iPercee epiqenica deste ultimo a jusante
desta cidade. Foi nessa bacia hidroqrafica que se realizou a episodic
sedimentar, motivado par causa ainda nao investigada, a qual presu
mivelmente teria tambem causado a sedimentacao na bacia do rio
Iquacu, na reqiao da capital paranaense.

Seria premature afirrnar a sincronisrno de todas as camadas que
ora descrevernos com as que existern nas capitais paulista e paranaense,
mas esse sincronismo e de se presumir, tendo em vista as caracteres
litoloqicos comuns, as analogias de posicao relativarnente ao sistema
de drenaqem moderno e a consideracoes de natureza qeomorfoloqica
que discutiremos em outra oportunidade. Bern assim e ainda duvidosa
a cronologia a elas atribuida, baseada em consideracoes POllCO solidas,
devido a escasses e falta de estudos dos restos Iosseis nelas contidos.

No planalto paulistano esses sedimentos sao posteriores a super
ride de erosao do alto Tiete. como estudos, ainda em andamento, nas
Ialdas da serra da Cantareira, vern evidenciando. Na rodovia Pre
sfdente Dutra, camadas correlacionaveis ao suposto plioceno do vale
do Paraiba ocorrem entre os quilometros 366 e 368. em altitude de
670 metros, no flanco sudeste do plan'alto que divide as aquas do
rio Paratei das do seu confluente Jaguari. Ab'Saber (1952) identifi
cou restos dessas camadas, que verificarnos estarem tambern a 670
metros de altitude, no flanco septentrional desse planalto, na cidade
de Santa Izabel. Com isso, e muito interessante observar que a super
Iicie de erosao do alto 'I'iete, muito nitida na reqiao de Aruja, estende
se par esse planalto divisor, entalhada em gnaisses. Parece ai ser
claro que essa superficie de erosao avancava muito mais para Ieste, e
que foi entalhada pelos vales subsequentes dos rios Paratei e Jaguari.
para so entao neles se processar a sedimentacao tida como pliocena.
Relacoes analoqas conhecemos em outras regi6es, e serao futuramente
exarninadas. No Parana presumimos que situacces identicas se apre
sentern entre a notavel superficre de erosao do alto Iquacu e os
sedimentos da reqiao de Curitiba.

Depreende-se, dos fatos apontados, a importancia que apresenta
para a geomorfologia 0 conhecimento da distribuicao dessas pequenas
bacias sedimentares antigas.
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