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ABSTRACT

The area was mapped before as part of the Rio Claro geological map sheet.
The area of basalt flows has been reduced in the present study. On top of the
Serra de Santana, sediments were found which result from reworking of the Itaqueri
formation (Bauru series, Upper Cretaceous age). The latter formation was also
given a larger expression in the area.

A fault is inferred along the railroad, between the stations of 'Uba and Itirapina,
in the direction of the Barr and Pelado buttes.

The cuesta escarpments were found to strike ENE-WSW and NNW-SSE.

RESUMO

Em relacfio it folha geologica de Rio Claro, 0 mapa ora apresentado
restringe a area ocupada pelos d'errames basalticos, Por outro lado foram
mapeados alguns afloramentos que njio constavam dessa folha, urn dines ja
tendo sido observado por J. Setzer (1956) na regiao vizinha it cidade de
ltirapina.

Corn base nos resultados obtidos propomos uma modificacfio da seccao
geologica da Serra de Santana, tal com foi apresentada por F. F. M. de
Almeida e O. Barbosa (1953), na Geologia das Quadriculas de Piracicaba
e Rio Claro.

A possibilidade d'e existencia de uma falha, cujo espalho acompanha
os trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, entre a estagao de
Uba e Itirapina, encontra ressonancia na direcfio geral dos afloramentos
observados ai e na direcao em que se encontram os dois morros testemu
nhos do Bali. e Pelado, cujos perfis foram descritos por J. Setzer (1956).

As observaefies de campo sohre os sedimentos existentes no reverso da
Serra, Ievam a admitir maior extensfio superficial da formaciio Itaqueri,
como, alias, deixavam entrever os autores da quadricula citada. Existem
alem disso, indicios para super serem eles oriundos, pelo menos em parte,
de urn retrabalhamento dessa formacao.
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I NTRODU C; XO

A Ser ra de Santana encon tra-se entre os paralelos 220 10' e 220 20' de
latitude suI e entre os meridianos 470 40' e 470 50' de lon gitude oeste, int e
ressando os municipio s de Itirapina, Corumbatai e Analandia, no estado de
Sao Paulo.

Apresenta-se como uma escarpa de cuesta, cuja frente mostra duas dire
goes principais: ENE-WSW entre as cida des de Coru mbatai e Iti rapina e
NNW-SSE entr e Analandia e Corumbatai. Essa escarpa de cuesta cor res
ponde aos extensos derrames basalt icos do triassico repousando di retamente
sobre a superf'icie dos arenitos eolicos de Botuc-atu da mesma idade.

A revcrso da cuesta da Serra de Santana decai levemente para NW,
apresentando-se como urn "plateau " levemente ond'ulado, onde aparece 'a
formacao Itaqueri da serie Bauru, do cretaceo .

A rede hidrografica mostra dais asp ectos distintos, como vemos no mapa
anexo : a dr ena gem e feita para dois ri os subseqiientes, 0 Corumbatai e 0

Cabeca, send o seus afluentes obseqii entes . Enquanto os afluentes do primeiro
cavaram profundos e estreitos vales paralelos, 0 proprio Corumbatai no seu
curso apresentando 0 mesmo aspecto, os vales abertos pelos aflu cntes do
segundo sao lar gos e a rede toma ai urn aspecto arborescente.

MATERIAL E METODO DE TRABALHO

F. F. M. de Almeida e O. Barbosa (1953) apresentam para a regiao, as
seguintes unidades estratigraficas, juntamente com suas principais caracteris
ticas litologic as :

Seri e Bauru - seno niana - forma~iio Ltaque ri - arenitos, conglomerados,
argilitos, formados em canais fl uviais e plantcies de inundacao,
Slide S. Be nto - liassica au ret ica - Eruptivas da Se rra Geral - t rapps
basaltieos, provenien tes de vulcanismo, com der rames de planalto e inter 
ealacfio de dunas dese rticns .

- formaefio Botucatu - arenitos de du na s dese rtieas ;
- F acies Santana - arenites, a rgi litos, f olhelhos mleaceos, como aci-

dentes laeustrea entre dunas deser ti cas.

A delimitacao das diversas formaodes nessa regiao e dificult ada pelas
condicoes existe ntes. Seria necessario acornpanhar os contactos em toda sua
extensao, 0 que na pratica e impossivel : ap esar de formarem as eruptivas
uma escarpa de cuesta, os contactos estao, as vezes, completamente masca
rados por espesso manto de desa gregaqao, formado principalmente pelas
areias de lavagerrr da formacao superior.

Dessa forma, pr ocuramos pontos onde 0 contacto entre 0 basalto e 0

arenito de Botucatu fass e visivel , numa serie de vossor ocas e ravinamentos
pr ofundos, bern como nos cor tes das es tra das de roda gem e dos caminhos.
Procuramos dessa forma contornar a imp ressao causada pelo coluvionamento.

Esses pontos foram determinados altimetricamente com ·aneroide. toman
do como base de referencias as estaqfies da Companhia Paulista de Estrad'as
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de Ferro. Proeuramos eontrolar 0 valor dessas medidas pelas observacces
seguintes:

1 os niveis dos espigoes de pre-serra do arenito de Botucatu encon-

tram-se geralmente 10 ou 20 metros abaixo da base de eruptiva,
2 - proeurando uma concordancia entre as unidades sedimentares do

topo do arenito eolico.

3 - na serie de vales obseqiientes dos afluentes do Corumbatai, pro·
eurando nas encostas opostas pontos de eontaeto hornologos.

A delimitacao do nivel superior do derrame de lava apresenta maiores
dificuldades. Em todas as beiras de esC'arpa onde 0 reverso imediato e proe·
minente, como no morro Podado da secciio geologica, encontramos "terra
roxa ", havendo sempre uma concordancia razoavel das altitudes desses pon
tos. Por outro lado, procuramos sistematicamente as colas acima das quais
so apareeem solos arenosos.

o "plateau" que constitui 0 reverso da Serra de Santana, apresenta urn
aspecto particular: as encostas sao suaves, raramente ultrapassando 3 % de
declividade, As baixadas nfio apresentam cursos d'agua permanentes, it
exceciio dos ribeirfies do Retiro e Tibirica, mostrando urn perfil tipico e
constante: sao bastante largas e p larras e suas margens sao marcadas por
nitida quebra de gradiente. 0 fundo dessas baixadas esta coberto por sedi
mentos. Essa conformacao indica a existencia de uma camada mais resis
tente, sotoposta aos sedimentos e que a erosao atual nfio foi cap'az de entalhar.
Suas altitudes concordam com 0 limite provavel da lage basaltica,

o mapeamento da regifio foi conduzido por essas observacdes enos
capitulos seguintes apresentaremos as referentes it Iitologia dessas formacoes,

SERlE S. BENTO

o arenito eolico Botucatu referido para a reglao apresenta cores ver
melha, rosad'a ou amarelada, sendo de granulacao fin a it media, muito uni
forme, esboroando-se facilmente, exibindo estratificacao cruzad'a tipica, 0
quartzo e 0 mineral absolutamente predominante, apresentando seus graos
notavel grau de arredondamento e a matriz argilosa estando quase ausente.
As areias lavadas em laboratorio apresentam-se praticamente brancas.

"Esses arenitos representam", para F. F. M. de Almeida e O. Barbosa
(1953), "grande deposito de dunas, que sua extensao geografica indica
pertencerem a urn deserto que possuia vastos ergs".

Em varies pontos da escarpa da Serra, encontramos afloramentos de
arenito conglomenitico : no Pi co Alto da Fazenda Paraiso, ao norte de Crau
na; nas cabeceiras de urn dos afluentes do c6rrego da Serra; na margem
esquerda do ribeirao da Barra e, finalmente, ao lado da sede da fazenda
Santa Emilia, ao norte d'e ltirapina. Urn deslisamento recente da beira da
escarpa, a meio caminho entre Itirapina e a esta-;ao da Grauna, expos esse
arenito, como vemos no esboco anexo.
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Essa earrrada corr esponderia ao facies Santana, fluviolacustre, interca
lado no arenito eolico Botucatu, e do qual j a havia sido assinalada a presen15a
na regijio (Almeida, 1951, 1954). Os seixos ai encontrados assemelham-se
aos descritos como ventifactos por F. F . M. de Almeida (1953) numa ocor
rencia proxima a Porto Joao Felicio, nas margens do Rio Grande.

Entre a ocorrencia descrita e 0 basalto pode reaparecer 0 ar enito eolico
com estratificacfio cruzada tipica, como foi visto na escarpa da margem
esquerda do Ribeirao da Barra.

Entre a estaciio de Uha e 0 morro Podado 0 contacto entre 0 ar enito
eolico e 0 basalto foi observado com mai or freqiiencia na cota dos 740 me
tros, tendo seus extremes atingido 780 metros em Santana de Cima e no
Pico Alt o da Fazenda Paraiso e 700 metros no morro Podado. Do morro
Podado ao Pico Alto da Fazenda Guanabara esse contacto foi observado
mais freqii cntemente na cota dos 730 m, atingindo em alguns casas 750 metros.

As eruptivas da Serra Geral provem do periodo de intenso vulcanismo
que acompanhou a sedimentaciio do ar enito calico "apresentando-se como
derrames diretamente empilhados" de acordo com os autores da Quadricula
Geologica de Rio Claro (Almeida e Barbosa, 1953). 0 basalto mostra uma
textura muito fina, faoilmente reconhecivel no terreno.

A lage basaltica e responsavel pela escarpa de cuesta da Serra de San
tana, e repousa em disconformidade sobre 0 arenito eolico Botucatu. A
espessura maxima registrada atinge 100 metros, no morro Podado, represen
tada na seccao geologica. Os outros morros da regiao apresentam estru 
tura semelhante porem raramente atingem essa espessura. Entre as estacfies
de Grauna e Dba as heiras de escarpa estao quase sempre situadas entre
760 e 770 metro s.

Logo atras da estacao da Paulista , ao suI de Itirapina, aparece uma
pequena mancha de solo argiloso vermelho-escuro, ocupando urn alto de espi
gao a 780 metros da altitude. Mais adiante, na direcao de Grauna, aparece
uma mancha de solo areno-argiloso vermelho a 800 m de altitude. A oeste
dessa ocorrencia encontramos uma saliencia no relevo sustentada por blocos
de ba salto de permeio com arenito silicificado , a 760 metros de altitude.
Na regi jio Sao visiveis rrrais duas saliencies, sustentadas por restos de canga
lateritica ,

Ao norte de Itirapina, em terras da fazenda Santa Emilia, aparece a
mais extensa mancha de "terra-roxa" da regiao e que foi registrada por 1.
Setzer (1956). Como dissernos anteriormente, aparece ao lado da sede 0

arenito conglomeratico do Botucatu, na cota dos 755 m.

o ponto mais elevado da Serra de Santana encontra-se 'a 860 metros de
altitude, entre as nascentes do corrego Tibirica e do ribeirao do Retiro. Ao
norte desse espigfio, ja na descida para 'a estacao de Visconde do Rio Claro,
aparece na cota dos 800 metros uma man cha de "terra-roxa" de 40 hectares
aproximadamente, formando urn patamar na encosta. 0 ponto altimetrica
mente mais baixo dessa mancha encontra-se a 780·790 metros, na direcao de
Visconde do Rio Claro.



?

QUEIROZ NETO - ESTRUTURA SERRA SANTANA S .P. 17

SERlE BA URU

o reverso da Serra de Santana encontra-se recoberto por sedimentos
arenosos: a granulacao e heterometrica, com texturas desde muito fina a
grosseira, sern estratificacfio visivel. 0 quartzo e 0 mineral predominante,
apresenta arredondamento mediocre sobretudo nos termos grosseiros, a su
perficie dos grfios e fosca e crivada, com concavidades irregulares, contem
inclusoes e e recoberta por peli cula verm elha de argila ou hidroxido de
ferro. Raramente encontramos feldspatos e muscovita e entre os minerais
pesados nota-se a freqiiencia do aparecimento da magnetita.

Apresentamos num quadro 0 resumo dos resultados obtidos pcla analise
granulometrica de 30 pedis de solo coletados no alto aa Serra, Estudos
mais detalhados, empregando metodos modernos de sedimentologie, permI

tirfio, possivelmente, 0 reconhecimento dos sedimentos ai existentes.
Acreditamos serem eles oriundos do membro Itaqueri da seri e Bauru,

tal como foi definido na Geologia das Quadriculas de Rio Claro e Piracicaba
(Almeida c Barbosa, 1953), concordando tambem com as descricfies feitas
por R. Ozorio de Freitas (1955 ),

Heferencias foram feitas it existencia de conglornerado basal no alto da
Serra de Santana (Almeida e Barbosa, 1953 ). Encontramos comumente na
regiao leitos de cascalho, com pequena espessura (10 a 50 ern] e constituidos
principalmente por quartzo. Muitos desses leito s apresentam seixos e blo cos
de canga areno-conglomeratica e blocos da mesma natureza podem tambem
ser encontrados na superficie dos solos. Em geral esses leito s acompanham
o relevo atual , estando situados a urn ou dois metros de profundidade.

DISCUSSAO DOS RESULTADOS

A lage basilica que sustenta a escarpa de cuesta da Serra repousa em
disconforrnidade sabre 0 arenito eolico de Botucatu, como observamos pela
variacao altimetrica dos pontos de contacto. Esse fato e perfeitamente expli
cavel pel a ronformacao de superficie de dunas do arenite eoli co, com aci
dentes que podiam ultrapassar 150 metros de altura em pequenas distancias
(Almeida, 1954,), Encontramos na Serra de Santana diferencas de altitude
do contaeto de 80 metros, dentro portanto do limite citado.

Nos afloramentos de Itirapina, bern como na mancha isolada situada ao
norte do mapa apresentado, vemos os testemunhos do prolongamento para
oeste da lage basaltica, que, a Ieste e ao sul , forma a escarpa de cuesta.
Acha-se ai parcialmente submergida e mascarada por areias provenicntes da
formacao superior.

As escarpas , de cuesta obedec em as direcfies ENE-WSW e NNW-SSE,
enquadrando-se assim dentro dos sistemas de falhas post-cretaceas que inte
ressararn a bacia sedimentar do Parana, segundo R. Ozorio de Freitas (1955).

J, Setzer (1956) viu uma falha geologica na mancha de " ter ra roxa" da
fazenda Santa Emilia ao norte de Itirapina, de acordo com as seguintes obser
vacoes:
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1 - ha uma diferenca entre os pedis verticais ao sul e ao norte do
ribeirfi« Tibirica, Ao sul desse ribeirao, a primeira lage basaltica
aflora nos Morros Pelado e do Bau, como vemos no mapa geolo
gico d'e Rio Claro (Almeida e Barbosa, 1953), a 830 m de altura,
atingindo seu topo a cota dos 940 m. Sotoposta a lage hasaltica
encontram-se 200 m de arenito eolico, contendo as vezes leitos de
arenito grosseiro conglorneratico. Sob esse arenito e na cota de
640 m aparece uma segunda lage de basalto, de 14 m de espessura,
contendo urn leito conglorneratico. Abaixo desse ponto aparece
novamente 0 arenito eolico. Ao norte do ribeirao, 0 perfil seria
diverso, aparecendo para 0 autor a segunda lage do perfil anterior
na cota d'os 755-765 m, sendo 0 rejeito da falha de 120 metros.

2 n ao existiria tipo de solo semelhante ao da fazenda Santa Emilia
na encosta oposta, atras da cidade de Itirapina,

3 - existe uma cacalheira, a 2 km a NW da sede da fazenda, conti
tuida por urn leito de pelo menos urn metro de espessura, de pe
dregulho fluvial, que foi considerad'a pelo autor como semelhante
'ao conglomerado encontrado no perfil da sondagem.

A diferenca existente entre os pedis do morro do Baii e da fazenda
Santa Emilia e muito nitida, mesmo ao observador no campo. Porem J.
Setzer nao assinalou a existencia de uma mancha de solo, atras da cidade
de Itirapina, semelhante aos da Fazenda Santa Emilia. A cascalheira encon
trada na fazenda Santa Emili'a, contendo grande quantidade de seixos de
canga lateritica de permeio com quartzo e quartzito rolados, e exatamente
igual a outra que se observa na mancha d'e solo areno-argiloso vermelho a
SSE da cidade de Itirapina, na direcao de Grauna.

Os seguintes fatos levam-nos a suspeitar a ocorrencia de uma falha:

1 - na continuidade, tanto em superficie como em altitude, dos aflora
mentos observados entre a estacao de Uba e a fazenda Santa Emi
lia e que obed'ecem ao perfil indicado por J. Setzer para esta
ultima.

2 - na existencia dos do is morros testemunhos, do Baii e Pelado, cujo
pe rfil tarnbem foi descrito por J. Setzer.

Neste caso a falha teria uma direcao NNW-SSE, e os trilhos da estrada
de ferro estariam localizados aproximad'amente no seu espelho, Essa direcfio
obedeceria a direcao geral predominante na bacia sedimentar do Parana e
concordaria com as observadas nas escarpas de cuesta,

Havendo uma diferenca de altitude de 70 a 80 metros entre as lages
basalticas dos dois pedis descritos, 0 rejeito seria da mesma ordem. A
serra de Santana teria assim ocupado inicialmente uma posicao topognifica
inferior, sendo protegida da erosao, e 0 que vemos hoje e 0 resultado de
uma inversfio de relevo, tendo ficado em posicao topografica dominante.
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R. Ozorio de Freitas (1955 ) admire
a existencia de depositos terciarios de
arenites provenientes da lavagem do
arenito Bauru nas Serras do Cuscuzei
ro e d'e Sao Carlos. Esses sedimentos
teriam descido as encostas e mascara.
do 0 contacto entre essa serie e a lava.

Pareee haver uma rela«ao estreita
entre 0 aparecimento de blocos de
canga lateritica e a presen~a do basal
to. A localidade de Santana de Cima
poderia ser tomada como exemplo: em
posicao topografica superior (820 me
tros) encontramos "terra-roxa ", estan
do a superficie do solo coberta de
hasalto e de canga. Um quilometro ao
norte ve-se um corte na beira cia ro
dovia asfaltad'a, no km 196, qu e apre
senta uma camada irregular de casca
lho com predominio de eanga em hlo
cos e seixos. Essa cascalheira acha-se

~ a 800 metros de altitude e nao seria
oj

~_ dificil imaginal' ter sido ela Iormada
em period o de aguas turbulentas, que

> desmantelavarn uma couraca ferrugino
sa existente acima e talvez mais 'alto1 ainda do que 0 alto do cspigao atual.

<i
Por outro lado, a freqiiencia com

qu e as leitos de cascalho sao encon
trades nos sedimentos arenosos do

.~ alt o da Serra, muiras vezes acompa
?=? nhundo 0 re levo utua l, Iaz-nos pensar

~ g 11 0 retrabalhamento de edirnentos p re-
~ Cl
!;,). 0 exis tent es, Os seixos siio bern rulados ,
~ 'e. em arestas vivas, porem devido a ex-

:J

as tensao de sua ocorrencia torri a-se difi-
cil supor ter sofrido grande trans
porte. Por outro lado, a formacao
Itaqueri apresenta eon glomerado basal,
com seixos de diversas procedencias, e
seria lieito pensar que urn retrabalha
mento provoeasse 0 desaparecimento
dos men os resistentes, restando so
mente 0 quartzo.

o 0 0 \;) I::l
t:~~~fS~

sro rr: 117/1'

' .
"'~/Nlgl.L 'UIH
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Essa hipotese pode ser aplicada a Serra de Santana, sobretudo no seu
reverso ao norte de Itirapina. Por outro lao0 , os afloramentos entre esta
cidade e Uba indicam nao so os remanescentes da lage basaltica e de uma
possivel escarpa de cuesta ucompanhando a £alha suposta, como tambem a
hipotese de depositos terciarios, que repousariam sobre 0 arenite de Botu
catu abaixo da estrada <Ie Ferro.
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Quadro de analise granulometrica e sua variacao no terrene

Tamanhos Porcenta- Porcenta- Variacao no terreno
de gens gens mais Observacoes

partlculas extremas freque nt es Val oree I Valores I Valorcs
majores medics menores

Seixos graos quebrados de quartzo, com hidr6xido de
0-7% 0,5 a 1% - - -

>2,00 mm Fe nas cavidades

Areia meias graos pou eo arredondados, sem arestas vivas, opa-
grossa '10 - 78,5% 50 a 55% baixadas espigoes cos, rosados por hidr 6xido de Ferr o, rar os graos
2 a 0,2 mrn encostas de magnetita e de concrecao laterftica

Areia meia s graos com mc1hor arredondamento , rosados, maior
fina 0,2 a 24 - 53% 30 a 35% baixad us esp igoes quantidade de magnetita, sobr etudo de pequeno

0,02 mm encostas tamanho

Silte
0,02 a o a 4,5% 0,5 a 1% - - - -

0,002 mm

Argila meia
0,5 a 20% 10 a 15% espigoes baixad as

<0,002 mm eneosta

NOTA - Num perfil de solo a vnriacao das porcenta gens Iaz-se de maneira habitual, as camada s superi ores apresentando
maiores porcentagens de elementos grosseiros.
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ESB6~O DA SEC~AO DE ESTRATOS DO TOPO DA
FORMA~AO BOTUCATU AO NORTE DE GRADNA

720 .

7 4 0

'vvv
+ + + +
++ 1+

+ + + 1"
++-l- ~

++ ++
++-1- +

..: .: .:....~
e -r. 6:JA't>; 'f~

0r~j
1'¢>:·4: ,i:~:.i :· I:
=~~-::::::..~:f:'"
--=-'=-"1::"1:...::':1.

I.:: .:.: ': "0: '
. . . ' . 0.

o • • •. . .... . .. . .
°0 • • ~ :; . :

~Oo....:: ~_ ' ~
",~ , : J

, ' :~ : ... i
,. " jJ ' . J
l", '~.'

f'p ,," ().. " .
II ::::: :::;:}/~:;::':
:: ::.",: 0: : : : : :'
.~:~'\:.::::.:~>\':~:'=.
:::::::;0.:.:<.:.:'.:........... ...
.::~~;~::~:.::~::":~J
~::';"'::'::':';;:::J

II

Basalto

Arenito de aspecto conglomeratico, textura grosseira, cinza
avermelhado 10 R 6/1, contendo Ieitos de argila vermelho
-escuros 10 R 3/6 e leitos de seixos, poueo espessos, eonsti
tuidos principalmente por quartzo. Estratif'icaqao cruzada ou

plano paralela,

Areia de textura grosseira a muito grosseira, vermelho clara
a amarelada, com bols as argilosas vermelho eseuras 10 R 3/6.

Areia muito fina a fina, vermelho-elara 2,5 YR 6/6, estra
tifica,,9.o plano paralela.

Areia fina, vermelho palida 10 R 6/3, estratifica"ao cruzada
de dunas.

NOTA - As cores foram indicadas pela Munsell soil color charts, 1954


