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RESUME

Les rapports existants entre la structure de la "serra" de Santana et les "ser

ras" voisines ont He recherches.

lis existent cinq ensembles visibles de coulees de lave basaltique dans la

region. Le dernier apparait seulement dans les "serras" de Cuscuzeiro et Itaqueri

et dans Ie plateau de Sao Carlos, tandis que les autres, visibles ici aussi, se pro

longent dans la "serra" de Santana. lci les interfluves les plus eleves sont cou

verts par les restes de la coulee superieure, tandis que les intermediaires sont les

responsables de sont front de cuesta et l'inferieur est surtout visible au sud de
la "estacao" de Cuscuzeiro.

Ne trouvant aucun signe d'existance d'un tectonisme de failles, les auteurs

.croient que la "serra" de Santana est le resultat d'une evolution geomorphologique,

SUMARIO

Neste trabalho procuramos determinar as relacoes existentes entre a serra de

.San tana e as suas vizinhas.

Determinamos cinco conjuntos de derrames, dos quais 0 ultimo ocorre somen

te nas serras do Cuscuzeiro, Itaqueri e no Planalto de Sao Carlos. Os outros

aparecem, tarnbem, na serra de Santana: 0 superior capeia os espigoes mais altos,

os intermediaries sustentam escarpas e 0 inferior e visivel abaixo da estacao do

Cuscuzeiro .

Nao encontrando sinais de falhamentos, consideramos a serra de Santana co

mo 0 resultado de uma evolucao geomorfol6gica. Como os sedimentos que reco

brem esse plateau sao provenientes de uma sedimentacao ocorrida em urn clima

semi-arido post-cretaceo, 0 relevo ja se aproximava bastante do atual na epoca

. da ocorrencia do fenomeno ,
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INTRODU<;AO

Na bacia sedimentar do Parana, bern definida em seus traces
gerais por urn born numero de trabalhos, destaca-se 0 Planalto Ba
saltico que e delimitado por uma linha de cuesta, conseqiiencia da
alternancia de derrarnes basalticos e arenitos e6licos. Normalmente,
esta estrutura originou uma linha simples de cuesta, mas onde 0 inter
calamento arenitico foi espesso, observa-se 0 seu desdobramento, co
mo ocorre entre 0 Tiete e 0 Rio Grande, em territ6rio paulista (Al
meida, 1956a e 1956b).

A serra de Santana faz parte dessa dupla linha de cuesta, limi
tando-se ao norte com a serra de Cuzcuzeiro; a leste e ao sul com
o rio Corumbatai e seus afluentes; a sudoeste com 0 rio Cabeca e
alto curso do Pirapetinga. Para oeste prolonga-se no planalto de
Campo Alegre e a noroeste vai atingir 0 sope do planalto de Sao
Carlos, urn pouco alem do ribeirao do Feijao . Ela representa os
restos de uma superficie de aplainamento cujos vestigios aparecem,
atualmente, entre as cotas de 800-850 m.

Os sedimentos existentes no topo desta serra foram estudados
sistematicamente e os resultados foram relatados em outro trabalho
(Christofoletti e Queir6z, 1960) , onde afastamos a hip6tese de
pertencerem a serie Bauru e consideramos como provenientes
de uma sedimentacao ocorrida sob urn clima semi-arido post
cretaceo . Urn sistema de erosao energico entalhou posteriormente
essas formas e transmitiu novas feicoes ao conjunto sem, contudo,
apagar totalmente as precedentes. Em vista desses resultados, 0 pro
blema da diferenca de nivel entre a serra de Santana e as suas vizi
nhas foi encarado como consequencia de uma evolucao geomorfo
logica e nao tectonica .

ESTRATIGRAFIA E ESTRUTURA

A estratigrafia e a estrutura da serra de Santana sao formadas
por uma sucessao de camadas basalticas e areniticas . A camada ba
saltica principal, responsavel pelas escarpas de cuesta, repousa sabre
o arenito e6lico Botucatu que contem lentes de urn facies fluvio-la
custre com leitos de argilito e seixos. 0 reverso da serra e recoberto
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por sedimentos provenientes de uma deposicao semi-arida, posterior
a: da serie Bauru.

Como nao foi possivel acompanhar os contactos em toda a sua
extensao, procuramos pontos onde fossem visiveis e os registramos
altimetricamente com aneroide, tomando como base de referencia as
estacoes da estrada de ferro. Procuramos, assim, conhecer as rela
c;6es existentes entre a serra de Santana e suas vizinhas pesquisando:

a) a regiao de Analandia e a serra de Cuzcuzeiro;
b) a regiao de Itirapina e seus morros testemunhos;
c) as relacoes entre a serra de Santana e 0 planalto de Campo

Alegre .
Devemos lembrar, entretanto, que procuramos relacionar somen

te as camadas basalticas e nao efetuamos consideracoes sobre 0 mer
gulho geral das camadas para noroeste .

a) Analdndia e a serra do Cuzcuzeiro:

Nos arredores da cidade inferimos a existencia de 3 derrames
de basalto:

o inferior , proximo da estacao do Cuzcuzeiro, foi assina
lado pela fOlha geologica de Rio Claro (ed. prel., 1907) e ocorre
pouco acima do contacto da serie Sao Bento com a formacao Estra
da Nova. A sua falta de continuidade leva-nos a pensar ser de pe
quena espessura;

o interrnediario forma a cachoeira de Analandia e prolon
ga-se pela margem direita do Corumbatai , Nas proximidades da es
tacao do Cuzcuzeiro, a ferrovia contorna uma pequena escarpa ba
saltica, localizada a 650 m, pertencente ao mesmo derrame. Na ver
tente oposta do vale nao percebemos sinal da presenca de basalto,
mas ha uma quebra de gradiente em posicao equivalente a do der
rame. E' possivel que 0 manto de intemperismo tenha mascarado
completamente a eruptiva, deixando como indicio esse acidente mor
fologico;

o superior aparece numa cachoeira de urn afluente da mar
gem esquerda do Corumbatai, acima da cidade , prolongando em di
recao das serras de Santana e do Cuzcuzeiro. Trata-se, provavelmen
te, da camada mais espessa encontrada ate aqui, nas cotas aproxi
madas de 720-740 ill .
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(1) - Quanto a esta camada de arenito, ela foi mais metamorfizada que as ou

tras, 0 que resulta no maior aproveitamento econornico com a instalacao

de diversas pedreiras nos seus afloramentos e na maior expressao morfo

logica. E' esta camada de arenito que sustenta as escarpas das cuestas nesta

area, fa to que se veri fica tambem nas escarpas ingremes que limitam 0

vale do j acare Guacu, formando 0 Planalto de Sao Carlos, de urn lado, e

a serra de Dourado, de outro lado. Entretanto, como nao chegamos a

precisar 0 grau e nem diferenciar zonas de metamorfismo, preferimos con

servar essa denominacao vaga e generica de arenito metamorfizado, ate me

lhor solucionar 0 problema.
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Ao norte de Analandia, a serra do Cuzcuzeiro apresenta mais
dois derrames de basalto. Urn ocorre a 850 m e outro a 950 rn ,
Entre ambos ha uma camada espessa de arenite Botucatu metamor

fizado (1) que e a responsavel pela manutencao da escarpa. E' aci
rna da camada basaltica superior que aparecem os sedimentos sc
nonianos, enquanto a cam ada encontrada a 850 m deixa entrever
alguns restos bastante desmantelados no topo dos mais altos espi
goes da serra de Santana (seccao n .? 1) .

Assim , existiriam cinco conjuntos basalticos nas cotas aproxi
madas de 620 , 650, 750, 850 e 950 metros . As espessuras nao forum

determinadas devido as dificuldades causadas pelo intemperismo e
coluvionamento. Entretanto, 0 , derrames de 720-750 m e 0 mais im
portante, traduzindo a sua presenca por maiores acidentes no rele
vo. Esses derrames estao intercalados por arenitos e6licos que 10
calmente podem atingir cspessuras de 100 m.

b) Itirapina e morros testemunhos:

Varies indicios de urn derrame basaltico proximo da cota de
750 m aparecem nesta area, como 0 da Fazenda Santa Emilia, na
margem direita do ribeirao Tibirica (Queir6z, 1959). Perto da
estacao de Uba porem, encontramos sinais de basalto: numa pequc
na escarpa a 700 m de altitude.

No perfil do morro do Bali (secao n.? 2) encontramos na al
titude aproximada de 750 m urn patamar as margens do rio Itaque
ri e, na face voltada para a cidade de Itirapina, uma pequena es
carpa basaltica . A 850 m, aproximadamente, ha uma pequena ca
mada basaltica que serve de base a camada espessa de arenite me
tamorfizado responsavel por vertentes abruptas. 0 topo do morro
e recoberto pelo basalto. 0 morro Pelado apresenta urn perfil se
melhante, onde dois patamares extensos marcam 0 nivel de 750 m.
o morro da Guarita, mais ao suI, apresenta perfil identico aos an
teriores.

Uma outra indicacao e dada pelo poco federal n.? 34 de Itira
pina (Washburne, 1939), oode ha a presenca de 13,82 m de dia
basic, em 3 camadas, entre 630 e 650 m. Essas observacoes pare

cern indicar que a camada atravessada pela sondagem seria 0 pro
longamento daquela que ocasiona a cachoeira de Analandia . Dos
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derrames superiores, os maiores testemunhos encontram-se a 750 m,
indicios de sua maior espessura. 0 arenite mctamorfizado aparece
sempre entre as cotas de 850 e 950 m, entre camadas de basalto.

c) Serra de Santana e Planalto de Campo Alegre :

Anteriormente, Oueiroz (1959) situava 0 tapa da serra en
tre 800 e 850 m, com declive suave para oeste. A escarpa e susten
tada pelo basalto e nao pelo arenito metamorfizado que, como ja
vimos, ocupa posicoes mais elevadas. Esses aspectos nao cscapa
.ram, tambem, a Almeida e Barbosa (1953) e a Almeida (1956a).
Da mesma forma, Oueiros (1959) tomou a cota de 700 m
como 0 limite inferior dos derrames, enquanto situa-se, na rea
lidade, a 730 e 740 m . Em nossas pesquisas, observamos "terra
roxa" na parte mais alta de alguns espigoes, acima de 800 m, sepa
rada da escarpa basaltica por solos arenosos. Existiriam entao pe
10 menos dois conjuntos de derrames intercalados por arenito: 0 in
ferior , sustenta a escarpa e prolonga-se em direcao da serra de Cuz
cuzeiro e da regiao de Itirapina, correspondendo aos patamares dos
morros do Bau, Pelado e da Guarita; 0 superior, parcialmente des
mantel ado, parece corresponder ao derrame basal da camada areniti
ca metamorfizada. (secao n.? 1).

Na escarpa da serra de Santana, na rodovia Washington Luis,
a parte inferior do basalto e profundamente diaclasada, com jun
tas muito proximas, dando urn aspecto reticulado ao conjunto, en
quanto a parte superior tern feicao colunar. Ai, Almeida e Barbosa
(1953) viram sinais de 4 derrames empilhados, com pequenas inter
calacoes de arenito eolico, numa espessura total de 110m.

Do derrame reconhecido na cidade de Analandia so encontra
mos urn testemunho nas proximidades de Corumbatai, situado na
margcm esquerda do rio hornonimo, formando uma escarpa entre
650 e 700 m na beira da estrada para Analandia . Em varies pontos
do plateau encontramos manchas de "terra roxa" proximas das cotas
de 750 e 800 m, dentro dos limites propostos para os demais der
rames (Oueiroz, 1959).
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o basalto que aparece na regiao do ribeirao do Feijao e con
siderado por Almeida e Barbosa (1953) como pertencente ao
primeiro conjunto de derrames, 0 mesmo que sustenta as escarpas
da serra de Santana. Todavia, 0 Feijao apresenta margens dissime
tricas entre os ribeir6es Laranja Azeda e Lobo (secao 3). Na es
querda, 0 basalto surge proximo dos 700 m, ocasionando a cachoei
ra do Lobo, enquanto na direita parece ser ininterrupto ate os 800
m. Logo acima da desembocadura do Laranja Azeda 0 basalto de
saparece, mas a sua margem direita apresenta "terra roxa" ate a cota
de 800 m, prolongando-se para alem da estacao de Conde do Pi
nhal. Na margem esquerda do Feijao 0 basalto aflora, tambem, aci
rna da cota de 750 m. Para nos, esses indicios marcam a existencia
de dois derrames que constituem 0 prolongamento dos encontrados
anteriormente nas cotas de 650 e 750 m possuindo, entretanto, maior
espessura e podem confundir-se devido ao intemperismo, como ocor
re na margem esquerda do Feijao ,

o Planalto de Campo Alegre, elaborado pelos ribeir6es do Lobo
e Itaqueri, desenvolve-se acima do derrame de 650 m. 0 apareci
mento de campos naturais e 0 aplainamento puderam estender-se de
maneira notavel na camada arenitica que repousa sabre essa laje ba
saltica , Assim, morfologicamente, a serra de Santana e 0 Planalto
de Campo Alegre representam areas de genese semelhante, configu
radas como zonas deprimidas em relacao as serras vizinhas do Ita
queri, Brotas, Sao Carlos e Cuzcuzeiro.

CONCLUSAO

Em conclusao, podemos dizer que os derrames que ocorrem na
serra de Santana (620, 650, 750 e 850 m) correspondem ao conjun
to inferior de Almeida e Barbosa (1953), enquanto 0 mais al
to das serras vizinhas (950 m) pertenceria ao conjunto superior dos
mesmos Autores. 0 limite entre esses dois conjuntos seria fornecido
pela camada arenitica metamorfizada. Em toda a area pesquisada
nao encontramos nenhum sinal de tectonismo, 0 que afasta a possi
bilidade da existencia de falhamento proposta anteriormente por Quei
roz (1959).
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