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Resumo 

Este trabalho almeja a aplicação de índices morfométricos para a análise da rede de 

drenagem (RDE / Perfil Longitudinal) e do relevo (Método das Paleosuperfícies), em um 

setor do Planalto do Paraitinga. Todavia, faz-se necessário a caracterização geomorfológica 

e geológica da área, analisando as teorias da gênese e evolução do relevo da Serra do Mar. 

Os cursos d’ água são sensíveis às alterações crustrais e respondem a essas alterações, 

sendo possível observar essas mudanças através dos métodos propostos e pela análise de 

campo. Os métodos aqui aplicados colaboram para a análise morfoestrutural, relacionando 

com as teorias de gênese e evolução do relevo. 

Palavras-chave: Perfil longitudinal, paleosuperfície, epirogênese. 

Introdução 

O presente trabalho insere-se no Projeto Temático “História da Exumação da Plataforma 

Sul-americana, o Exemplo da Região Sudeste Brasileira: Termocronologia Por Traços de 

Fissão e Sistemas Ar/Ar e Sm/Nd” 4, sob a coordenação geral do Prof. Dr. Peter Christian 

Hackspacher sendo a coordenação na geomorfologia efetuada pela Profa. Drª Iandara Alves 

Mendes. Este projeto tem por objetivo reconstruir o processo de exumação de parte da 

Plataforma Sul-americana, na região Sudeste do Brasil, entre o norte do estado de São 

Paulo e sul de Minas Gerais. Este trabalho desenvolvido junto ao grupo de estudos do 

Laboratório de Geomorfologia do DEPLAN – IGCE / UNESP - Rio Claro / SP, visa 

estabelecer relações entre a rede de drenagem e o relevo com os condicionantes tectônicos 

ou a fatores de adaptação litoestrutural, através da análise do Perfil Longitudinal e da 

relação Declividade/Extensão dos canais fluviais. O Modelo Tridimensional do Terreno 
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(MDT) gerado pelo Método das Paleosuperfícies, permite a visualização das 

paleosuperfícies, correspondentes à superfícies pretéritas à dissecação, as anomalias 

podem então ser observadas na parte mais epidérmica do relevo. 

Caracterização geomorfológica e geológica da Serra do Mar 

Para compreender-se a origem e evolução do Planalto do Paraitinga, se faz necessário o 

entendimento da Plataforma Brasileira e da estrutura e origem do relevo paulista, 

principalmente aquela relativa à evolução do Planalto Atlântico. Essa compreensão engloba 

conhecimentos geomorfológicos e geológicos das áreas a serem estudadas. 

Analisando  a origem e evolução da Plataforma Brasileira ALMEIDA (1967) faz as seguintes 

afirmações: 

A Plataforma Brasileira originou-se com a consolidação resultante da tecto-

orogênese do ciclo Baicaliano que afetou extensos geossinclíneos Rifeanos, 

do início do Neogêico. Em sua evolução distinguem-se claramente grandes 

etapas. No Cambro-Ordovíciano comportou-se como vasta paraplataforma, 

acumulando sedimentos em bacias tectônicas locais e assistindo a 

vulcanismo ácido a intermediário, subseqüente à orogênese Baicaliana. 

Segui-se a fase de ortoplataforma, que assistiu, no restante do Paleozóico, a 

sedimentação em extensas bacias intercratônicas, de modesto tectonismo. A 

progressiva quietação da plataforma, no decorrer dessa etapa, conduziu ao 

recuo definitivo do mar Paleozóico, ele que, sobretudo no Devoniano, 

praticara vastas transgressões nas faixas de dobramentos Baicalianos. Tal 

calma tectônica deixou de propiciar condições à fixação de sedimentos sobre 

a plataforma no Triássico e particularmente no Jurássico. 

FREITAS (1951), ao tratar das inferências tectônicas, considera que todo o ciclo de erosão 

regional corresponde necessariamente a um levantamento epirogênico seguido de uma fase 

estática. Assim, esse autor afirma que a presença de três ciclos erosivos no escudo 

brasileiro permite inferir a existência de três levantamentos epirogênicos, seguidos 

naturalmente de três fases estáticas, de equilíbrio isostático. O autor (op. cit) considera os 

depósitos cretáceos como um plano de erosão do cristalino, fonte da sedimentação que 

entulhava a bacia tectônica cretácea, esse levantamento do escudo brasileiro teria sido mais 

remoto no Mesozóico.    

 O relevo e o traçado da drenagem paulista dependem fundamentalmente de uma série de 

fatores cuja natureza deve ser previamente apreciada para que se compreenda e interprete 
(ALMEIDA, 1964). O autor (op. cit) chama atenção para a posição geotectônica do estado 

de São Paulo, estendendo-se sobre um escudo cristalino pré-cambriano banhado pelo 

oceano e, para o interior, tem-se a grande bacia sedimentar paleozóica do Paraná. O autor 
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(op. cit) considera que no decorrer dos tempos geológicos o maciço cristalino vem atuando 

como elemento positivo da crosta, sofrendo movimentos ascensionais que levaram a erosão 

a expor suas mais profundas estruturas, entre as quais grandes áreas de batólitos 

graníticos. 

Ao tratar da evolução geológica e geomorfológica do relevo paulista, ALMEIDA (1964), 
afirma que ao longo de toda a faixa costeira apresentam-se rochas graníticas e gnáissicas 

que muito concorrem para sustentar o relevo montanhoso das Serras do Mar e 

Paranapiacaba, bem como dos maciços litorâneos como o de Itatins e outros menores. O 

autor (op.cit) afirma que nas serras que margeiam o rio Paraíba, - Serra da Mantiqueira e do 

Mar - voltam a ocorrer rochas gnáissicas. Segundo ALMEIDA (1964) é graças à presença de 

batólitos que se deve a preservação de numerosas serras do Planalto Atlântico. 

DE MARTONNE (1943), referindo-se ao relevo da Serra do Mar, considera que os traços 

gerais desse relevo sugerem a idéia de um bloco antigo levantado e fraturado. Ele afirma 

que essa serra aparece como uma alta escarpa, que lembra, de acordo com o autor (op. cit), 

a frente SE do Maciço Central Francês. Com relação aos alinhamentos das serras litorâneas 

- Serra do Mar e da Mantiqueira - o autor afirma que elas não apresentam cristas, mas sim 

degraus. Além disso, para DE MARTONNE (1943) a predominância de gnaisses menos 

resistentes ao longo do Paraíba, não explicam o degrau da Mantiqueira. De acordo com o 

autor, os micaxistos menos resistentes da série de Minas estão na vertente oposta, 1000 m 

mais acima, e é por uma lenta subida que se chega à borda do planalto da Serra do Mar. 

Para FREITAS (1951), a escarpa da Serra do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, bem 

como outros falhamentos de tensão do escudo brasileiro, são contemporâneos do segundo 

levantamento epirogênico ocorrido no cenozóico, que ele considera o mais importante de 

todos, uma vez que os caracteres fisiográficos desses relevos mostram o caráter recente de 

sua tectônica. O autor (op. cit) chega a conclusão de que a existência de vários níveis de 

superfícies de erosão permitem concluir que o escudo brasileiro sofreu epirogênese positiva, 

pelo menos a partir do final do Mesozóico. Para Freitas (op.cit) tais relevos policíclicos 

constituem prova geológica da ocorrência deste tipo de tectonismo. 

Com relação a epirogênese e a origem das Serras do Mar e da Mantiqueira, FREITAS 

(1951) faz as seguintes considerações: 

A epirogênese deu-se em três etapas, a partir do fim do mesozóico, sendo 

a segunda a mais importante pelos resultados morfológicos, pois acarretou 

a fraturação e falhamentos do Escudo Brasileiro em blocos escalonados, 

muralhas e fossas, vales de afundimento, surgindo os principais acidentes 

tectônicos do relevo do país como sejam a Serra do Mar, a Mantiqueira, o 

Espinhaço, a Borborema, fossas como a do Salvador e Itaboraí, vales de 
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afundimento como os do Paraíba e São Francisco, etc., cuja idade é 

cenozóica (período terciário). 

O autor (op. cit) considera que o terceiro levantamento foi mais aparente no sul do Brasil 

que no norte, constituindo uma via tectônica extremamente susceptível de reativação. De 

acordo com FREITAS (1944) a Serra da Mantiqueira e o vale do Paraíba reproduzem a 

mesma topografia da Serra do Mar de orientação NE-SW, reforçando os argumentos a favor 

do falhamento escalonado da Serra do Mar. O autor (op. cit) considera que o falhamento 

escalonado sugere um levantamento recente por epirogênese, para ele todo o ciclo de 

erosão regional está necessariamente associado a um levantamento epirogênico, seguido 

de uma fase estática. FREITAS (1951) ressalta que a ausência de uma fase estática, devido 

à contínua elevação do nível de base, resultaria na conservação de uma superfície de 

erosão sempre jovem. Acredita ainda o autor (op. cit) que devido ao fato da dificuldade de 

serem encontrados testemunhos estruturais e estratigráficos no campo, os argumentos 

geológicos são de ordem geomorfológica e fisiográfica. Para DE MARTONNE (1943) há 

uma íntima conexão entre as superfícies de erosão, no modelado do Brasil e os movimentos 

epirogênicos. Com relação a Serra do Mar, DE MARTONNE (1943) afirma que “Do alto mar 

aproximando-se para a costa, a Serra do Mar aparece como uma alta escarpa cujos traços 

gerais sugerem, com bastante evidência, a idéia de um bloco antigo levantado e fraturado”. 

Segundo ALMEIDA (1964) o nivelamento das cristas das serras residuais de erosão do 

Planalto Atlântico, entre 1050 e 1300 metros de altitude, evidencia claramente a presença 

de uma antiga superfície de erosão senil, que nivelou as mais complexas e resistentes 

estruturas pré-cambrianas do estado de São Paulo.O autor (op. cit) ressalta que De 

Martonne identificou essa superfície antiga como “Superfície de Cristas Médias” 

considerando-a de idade paleogênica e concordante com a cuesta de Botucatu 

diferenciando-a daquela por ele denominada de “Superfície dos Campos”, que seria mais 

elevada e violentamente fraturada na Serra da Mantiqueira. Para a “Superfície de Cristas 

Médias” de De Martonne, Almeida propôs em 1958 a designação de “Peneplanície do Japi 

ou Superfície Japi”, tomada da toponímia da serra onde ela se expressa melhor. Segundo 

ALMEIDA E CARNEIRO (1998) “a Superfície de Aplainamento Japi foi deformada por 

flexuras e grandes falhamentos”. DE MARTONNE (1943) considerou a “Superfície dos 

Campos” como resultante de superelevação por movimentos terciários. ALMEIDA (1964) 

afirma que Ab’ Sáber em diversos de seus trabalhos distinguiu a “Superfície Japi” da 

“Superfície dos Campos”, no entanto, ele concorda com FREITAS (1951) considerando as 

duas superfícies como sendo uma só, que, no entanto, foi deformada e erguida a vários 

níveis. 

ALMEIDA E CARNEIRO (1998) ao tratarem da origem da Serra do Mar - analisando o 

nivelamento dos cimos da Serra do Mar pelas superfícies de aplainamento do Japi e Alto 
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Tietê - afirmam que o Planalto Atlântico se estendia bem mais para leste da área hoje 

ocupada pela plataforma continental interna. RIBEIRO (2003) concorda com Almeida & 

Carneiro, (1998), quando admitem que as ilhas oceânicas são vestígios da antiga Serra do 

Mar que recuou pela erosão constante. O autor (op. cit) afirma que estudos recentes 

utilizando análise de traços de fissão em apatitas, no Planalto Atlântico e Serra do Mar 

realizados por Guedes et al., (2000a, b); Tello et al., (2003a) e somente na Serra do Mar 

realizados por Hadler et al., (2001); Hackspacher et. al., (2003b); Tello et. al., (2003b), 

enfatizam que a Serra do Mar surgiu no final do Cretáceo por volta 80Ma, seguido de um 

Soerguimento até o Oligoceno (30Ma), precedido por soerguimento tectônico com ascensão 

das isotermas (soerguimento tectônico) até o Mioceno (20Ma). A presença de discordâncias 

(períodos de erosão ou não deposição) nas Bacias de Santos e Campos enfatiza esta 

hipótese Davison, 1999; Ribeiro et. al., 2003, apud RIBEIRO (2003).   

Para Hackspacher; Hadler Neto (2001) as reconstruções da história térmica, tectônica e 

geomorfológica indicam influência de fontes de calor, soerguimento/subsidência, tectônica e 

erosão de unidades pré-cambrianas. Segundo eles, dados da Serra da Mantiqueira, Serra 

do Mar e norte da Bacia do Paraná indicam histórias térmicas distintas mostrando a 

necessidade de abordagens específicas para a compreensão global do quadro evolutivo. 

Esses autores afirmam que idades absolutas de traços de fissão em apatita têm valores 

bem definidos, principalmente entre 120 Ma, na Serra da Mantiqueira, e 60 Ma, na Serrado 

Mar. 

Localização do Planalto do Paraitinga no contexto dos compartimentos 
geomorfológicos do estado de São Paulo. 
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Segundo ALMEIDA (1964) o Planalto do Paraitinga é uma zona da província geomorfológica 

do Planalto Atlântico e tem como subzonas a Morraria do Paraitinga, a Morraria do 

Paraíbuna e a Serrania de Natividade-Quebra-Cangalha, uma área com cerca de 6.000 

Km², que compreende a região drenada pela bacia do rio Paraíba a montante de 

Guaracema, estendendo-se até ao Planalto da Bocaina. O autor (op.cit) afirma que se trata 

de um planalto cristalino de estrutura complexa, maturamente dissecado, com relevo de 

“mar de morros” e longas serras longitudinais. Almeida destaca que esse Planalto possui 

rios jovens, com numerosas corredeiras a cachoeiras extremamente adaptável às 

estruturas. 

ALMEIDA (1964) considera que no Planalto do Paraitinga há o predomínio do relevo de 

espigões com cimos ondulados e traçados sinuosos, com orientação no sentido ENE dos 

lineamentos estruturais. O autor (op. cit) afirma que os rios principais, o Paraíba, Paraitinga, 

Paraíbuna, Jacuí e outros menores, da rede hidrográfica do planalto adotam orientação 

geral ENE para seus traçados, que estão adaptados às faixas de gnaisses menos 

resistentes e de micaxistos. No entanto, Almeida (op. cit) ressalta que a estrutura e o relevo 

deste Planalto são pouco conhecidos, sabendo-se que predominam gnaisses de diversos 

tipos: uns são facoidais, grandemente granitizados; outros, de estrutura média a fina, são 

micáceos, bem fitados e passam a micaxistos. Segundo ALMEIDA (1964), existem diques 

de diabásio em diversos lugares, alguns com extensões quilométricas. 
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O autor (op. cit) chama atenção com relação a uma hipótese proposta por Aziz Nacib Ab’ 

Sáber ainda não comprovada para a interpretação da evolução do Planalto do Paraitinga: a 

da captura, pelo Paraíba, das águas desse planalto que outrora fluiriam para o Tietê. Porém, 

ALMEIDA (1964) destaca que existe também a hipótese de simples adaptação estrutural por 

erosão regressiva, porque no cotovelo de Guararema o rio tem seu traçado condicionado à 

direção NW, onde contorna a terminação afilada de uma vasta estrutura anticlinal gnáissica. 

METODOLOGIA 

Os métodos utilizados neste estudo foram os Índices Relação x Declividade por Extensão do 

Canal (RDE) e Perfil Longitudinal e o Método das Paleosuperfícies. Burnett e Schumm 

(1983) verificaram que rios que drenam áreas sobre influência neotectônica estão 

constantemente ajustando seu curso às mudanças de declividade. Estes autores (op. cit) 

propuseram uma nova interpretação para a técnica de construção de perfis longitudinais dos 

vales, de acordo com eles a sobreposição do perfil longitudinal à sua linha de melhor ajuste 

permite definir áreas em subsidência e soerguimento. 

Missura (2002) e Doranti (2003) aplicaram os índices morfométricos RDE e Perfil 

Longitudinal, através da observação de Burnett e Schumm (1983), foi possível averiguar que 

os rios que fluem em áreas sujeitas a deformações neotectônicas estão continuamente 

ajustando seus canais às variações de declividade, estes ajustes se dão principalmente por 

alterações na sinuosidade do curso. Os índices RDE e o Perfil Longitudinal foram  

De acordo com Doranti (2004) para esta técnica: 

Plota-se o desnível altimétrico entre os pontos extremos do vale no eixo 

das ordenadas e a distância, em linha reta, entre os pontos no eixo das 

abscissas. Este procedimento elimina o efeito da sinuosidade do canal. 

Em seguida, sobrepõe-se ao perfil obtido à linha de melhor ajuste, o que 

permite definir, genericamente, áreas em subsidência e soerguimento. A 

linha de melhor ajuste, neste caso, corresponde a um simulacro 

matemático do perfil de equilíbrio do rio. 

Sobreponde-se ao perfil obtido à linha de melhor ajuste – que corresponde a um simulacro 

matemático do perfil de equilíbrio do rio - pode-se averiguar possíveis áreas em subsidência 

e soerguimento. O acompanhamento através do controle de campo permite a identificação 

das áreas de sedimentação. A técnica da análise do perfil longitudinal pode complementar a 

dos índices RDE, podendo auxiliar na verificação de possíveis controles de drenagem e 

deposição na bacia.  

Segundo BISTRICHI (2001) o índice RDE pode ser correlacionado com os níveis de energia 

da corrente (stream power), refletindo a capacidade da mesma erodir o substrato e de 
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transporte de sedimentos. Segundo Doranti (2004) os índices são indicadores de mudanças 

na declividade de um canal fluvial, associadas a diferentes resistências à erosão hidráulica 

do substrato lítico e à atividade tectônica. O índice é maior onde corresponde às áreas onde 

o rio flui sobre rochas mais resistentes e diminui em um substrato mais friável. Os índices de 

Relação Declividade vs. Extensão de curso d’água (RDE) possibilitam a análise de perfis 

longitudinais de toda extensão de um curso fluvial e dos trechos selecionados, possibilitando 

comparações entre cursos d’água de ordem e de porte diferentes. O índice RDE pode ser 

calculado como: 

RDE = (ÄH/ÄL).L 

ÄH= diferença altimétrica entre dois pontos extremos de um seguimento ao longo do curso 

d’água; 

ÄL= projeção horizontal da extensão do referido segmento; 

L= comprimento total do curso d’água. 

A técnica da análise do perfil longitudinal pode complementar a dos índices RDE, podendo 

auxiliar na verificação de possíveis controles de drenagem e deposição na bacia. Para o 

cálculo do índice RDE procedeu-se da seguinte forma: 

1. Digitalização das principais bacias das áreas utilizando-se o software AutoCad 2002; 

2. Digitalização da curvas de nível apenas nos trechos em que cortavam cursos fluviais; 

3. Seleção de cursos d’água com extensão considerável, utilizando-se das folhas 

topográficas na escala 1:50 000 (São Luís do Paraitinga, Lagoinha, Guaratinguetá, Cunha, 

Campos de Cunha); 

4. Digitalização do perfil dos cursos selecionados para obtenção dos valores da projeção 

horizontal; 

5. Medida do comprimento de cada trecho de canal fluvial; 

6. Tabulação e cálculo dos índices RDE dos cursos selecionados (comprimento do trecho, 

diferença de altitudes e extensão total do curso entre o ponto e a cabeceira da drenagem, 

que puderam ser obtidos através de ferramentas do AutoCAD 2002). 

O Método das Paleosuperfícies foi aplicado por SILVA & PINHEIRO (2004) como 

contribuição à análise morfoestrutural dos Planaltos do Paraitinga e de Campos do Jordão - 

SP. A Fundamentação teórica do Método das Paleosuperfícies baseou-se em Deffontaines 

(1987), Johansson (1999) que transferiu o método do meio analógico para digital e Corrêa 

(2003) que aperfeiçoou o método. Segundo Deffontaines (1987) uma paleosuperfície está 

associada às relíquias de uma superfície que se desenvolveu em tempos passados. O 
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método - partindo do principio da teoria de Davis onde se elabora uma paleosuperfície 

durante longos períodos de estabilidade - toma como base, a seleção dos pontos cotados 

sobre uma superfície topográfica e posteriormente a sua digitalização.  A paleosuperfície 

pode ser evidenciada, analisando as deformações superficiais existentes. Os limites entre as 

unidades estão muitas vezes condicionados por lineamentos regionais, que se expressam, 

sobretudo a partir do controle que exercem sobre a rede de drenagem. 

A escolha dos critérios de seleção dos pontos é essencial porque todos os resultados 

dependem dela. A seleção dos pontos cotados representa um limite intrínseco imposto pelo 

próprio Método das Paleosuperfícies. Foram selecionados todos os dados de altitude sobre 

as cartas topográficas do IBGE, correspondentes aos pontos cotados mais elevados e 

aqueles encerrados por uma curva de nível. Os pontos selecionados foram digitalizados em 

planilha a fim de fornecer um modelo digital do terreno, a partir do qual foram definidos os 

limites entre as paleosuperfícies e os blocos que as sustentam. A digitalização dos pontos 

gerou um modelo digital do terreno (MDT), o que possibilitou a interpretação da 

compartimentação morfotectônica.  

Eliminando-se as rugosidades mais epidérmicas da paisagem geomorfológica pode-se 

evidenciar a participação dos controles lito-estruturais sobre a compartimentação do relevo. 

Deffontaines (1987) ressalta que não se deve chegar a conclusões apenas a partir da 

análise deste Método. Assim, esse método é limitado porque não correlaciona os materiais 

associados aos topos, baseando-se apenas no modelado da superfície observada. 

Os pontos coletados na carta topográfica do IBGE foram digitalizados em planilhas do 

software Microsoft EXCEL, em colunas de X, Y e Z, que representam respectivamente a 

latitude a longitude e a altitude. Posteriormente esses pontos foram passados para a 

planilha do programa SURFER 8, para a criação dos blocos diagramas. Para a confecção 

do bloco diagrama principal, uniu-se os diagramas seguindo os seguintes passos: 

1) Tomou-se como ponto de origem (0,0), o canto inferior esquerdo das cartas 

topográficas; 

2) Somou-se o valor do comprimento das cartas origens a todos os valores de X das 

outras cartas que compõem os blocos; 

3) Acrescentou-se os valores de X,Y e Z das cartas aos valores X,Y e Z da carta de 

origem; 

5) Geração do mapa de contorno e do mapa de superfície, no programa SURFER 8; 

para cada carta e bloco de cartas.  

Resultados 
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Foram calculados os índices RDEs e elaborado o perfil longitudinal para 17 canais fluviais: 

Rio Comprimento (m) 
Projeção 

horizontal 

Amplitude 

 altimétrica 
RDE 

Valor 

 médio

Jacuí 59712,63 32256,30 765 1,42 

Drenagem 8148,67 6108,16 276 0,37 

Córrego da Capivara 6776,26 5615,70 260 0,31 

Rio Jacuizinho 1 28230,19 13322,53 462 0,98 

Córrego Mantiquira 7811,55 6131,10 160 0,20 

Córrego da Ganda 9459,73 7231,11 511 0,67 

Córrego da Encruzilhada 6610,21 5419,58 382 0,47 

Córrego do Rodeio 10651,54 8583,32 209 0,26 

Ribeirão do Bugio 8506,17 5914,10 146 0,21 

Ribeirão do Mato-dentro 12282,95 9826,71 628 0,78 

Rio Jacuizinho 21936,15 15508,97 337 0,48 

Ribeirão Jacuí-Mirim 10501,01 7108,51 487 0,72 

Ribeirão do Bangu 10130,63 7094,41 502 0,72 

Ribeirão da Pedra Branca 5811,68 5035,15 438 0,51 

Córrego do Parreiral 6345,42 3949,63 221 0,36 

Córrego Samambaia 5086,03 4122,57 103 0,13 

Rio Manso 12532,15 6933,17 445 0,80 

0,52 

Os canais fluviais de valores superiores ou próximos ao valor médio foram considerados 

como anomalia positiva. Essas anomalias representam possíveis áreas onde ocorreu 

soerguimento ou subsidência. Os valores mais altos representam litologias mais resistentes, 

enquanto que os índices de menor valor representam estruturas mais friáveis.  

Gráficos do Perfil Longitudinal dos cursos d’ água. 
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De acordo com os padrões de drenagem analisados por Christofoletti (1980), a bacia do Rio 

Jacuí corresponde em algumas áreas à uma drenagem aparentemente em treliça, composta 

de rios principais conseqüentes, que correm paralelamente, no entanto, recebe afluentes 

subseqüentes. Esse tipo de drenagem  possui um controle estrutural acentuado e é 

encontrado em estruturas  sedimentares homoclinais, estruturas falhadas e nas cristas 

anticlinais, segundo o autor (op.cit) as alterações do curso se fazem muitas vezes em 

ângulos retos. O que se pode observar também é que a drenagem é mais bem definida à 

esquerda do rio Jacuí até se encontrar com o rio Jacuizinho, quando então o rio Jacuí muda 
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seu curso, no entanto, o rio jacuizinho, permanece com o mesmo alinhamento anterior do rio 

jacuí com a sua drenagem mais definida à esquerda, havendo pequenos e poucos canais. 

Observando o perfil longitudinal de um rio e a sobreposição da reta de melhor ajuste pode-

se concluir que, onde o perfil do rio extravasa a reta se constitui em áreas de soerguimento 

e onde o Perfil não alcança a reta é uma provável área de transporte de carga sedimentar. 

O mapa de contorno gerado pelo SURFER 8 permite a visualização das isolinhas com 

índices de alto e baixo valor, é possível observar as áreas de anomalia positiva e negativa, 

alguns rios como o Rio Jacuí, Rio Jacuizinho, Rio Manso e Ribeirão do Mato-dentro, tiveram 

elevados valores para o índice RDE, significando áreas com anomalia positiva e de provável 

maior atuação tectônica. Outros cursos como o Córrego Samambaia e Córrego Mantiquira 

tiveram baixos valores significando anomalia negativa, podendo corresponder às áreas de 

sedimentação. No entanto é necessário o controle de campo, o tectonismo pode ser 

confirmado após ser descartada a hipótese de uma adaptação litoestrutural do curso d’ 

água. A visita em campo é muito importante, pois, a correlação dos materiais associados ao 

curso fluvial com as técnicas morfométricas permite o estabelecimento de resultados 

confiáveis. 

Mapa de Isovalores gerado pelo SURFER 8  

 

Método das Paleosuperfícies 

Através do Método das Paleosuperfícies procurou-se particularizar algumas áreas chave 

dentro de cada bloco gerado a partir da carta topográfica do IBGE na escala de 1:250 000 
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(bloco regional), onde foram elaboradas paleosuperfícies a partir da carta topográfica do 

IBGE na escala de 1:50 000 (bloco local). Assim procurou-se observar se os 

comportamentos dos blocos locais apresentam-se em conformidade com os dos blocos 

regionais. Foram analisados os Blocos regional e local para a área de estudo. 

Os blocos para essa área da Serra do Mar foram criados a partir das cartas Santos, Ilha 

Grande, Guaratinguetá e Volta Redonda a 1:250.000 (Figura 03), para o bloco regional e as 

cartas Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, Guaratinguetá e Lagoinha a 1:50.000 

para o bloco local (Figura 04).  

Observa-se na figura 03 (bloco regional) e figura 04 (bloco local) que os dois blocos 

apresentam relevos escalonados. Evidenciando o “Rift Valley” do Paraíba, bem como o 

direcionamento geral dos alinhamentos em sentido NE–SW concordando com ALMEIDA 

(1964) e FREITAS (1944). 

Observa-se na figura 04 (bloco local) um relevo compartimentado. A Serra do Quebra-

Cangalha divide o bloco em duas feições principais uma que se relaciona diretamente com a 

drenagem que flui para o rio Paraíba do Sul e outra que se relaciona com a drenagem que 

flui para o rio Paraitinga. Nota-se de maneira menos expressiva uma pequena feição da 

Mantiqueira a NW e da Serra de Natividade a SE. 
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Mapa de contorno e MDT do bloco regional, Folhas: Santos, Ilha Grande, 
Guaratinguetá e Volta Redonda a 1:250.000. 

 

Mapa de contorno e MDT do Bloco local, folhas: São Luis do Paraitinga, 
Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lagoinha a 1:50.000 
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Considerações Finais 

A análise do perfil longitudinal e dos índices de RDE possibilitou a identificação de áreas de 

possível ação tectônica, a maior parte dos 17 canais observados tiveram valores 

relativamente altos, significando uma possível ação tectônica. Há uma certa padronização 

quanto ao perfil longitudinal, a maioria dos canais fluviais possuem grandes áreas de 

subsidência, correspondentes aos locais onde o perfil do rio não alcança a reta de melhor 

ajuste, significando áreas de maior capacidade de transporte de carga sedimentar. Todavia, 

o perfil longitudinal revelou anomalias em  alguns canais como o Ribeirão da Pedra Branca, 

o Córrego da Encruzilhada, o Ribeirão do Bangu e o Rio Manso, estes canais apresentaram-

se escalonados, o que concorda com a paleosuperfície visualizada, onde observa-se um 

relevo escalonado para aquele setor do Planalto do Paraitinga. O relevo escalonado é 

representado pelas cristas na Serra do Mar e na Mantiqueira, que De Martonne (1943) 

preferiu chamar de degraus.  
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