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ANEXO IV – MEIO FÍSICO
4.1. GEOLOGIA
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APÊNDICE 4.1.A. Método
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A metodologia do diagnóstico do subtema Geologia para as Unidades de Conservação do Contínuo
Cantareira consistiu na utilização de dados cartográficos compilados e modificados das cartas geológicas
de Juliani et al (2012), e dos trabalhos de Fernandes et al (2016) e Perrota et al. (2005). Assim, foi adaptado
e gerado o mapa geológico com as unidades litoestratigráficas das UCs do Contínuo Cantareira na escala
1:50.000. Informações adicionais incluem também a consulta a banco de dados de livre acesso, disponíveis
nos sites de órgãos de governo ou instituições de pesquisa.
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APÊNDICE 4.1.B. Mapa Geológico do Contínuo Cantareira
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4.2. GEOMORFOLOGIA
APÊNDICE 4.2.A. Método
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A compartimentação geomorfológica regional baseou-se na classificação de Ross & Moroz (1996;
1997), utilizada para a elaboração do Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000,
que aplica os conceitos de morfoestrutura, morfoescultura e a taxonomia das formas de relevo. As morfoestruturas dizem respeito às características estruturais, litológicas e geotectônicas, enquanto as morfoesculturas referem-se aos produtos morfológicos de influência climática atual e pretérita. Segundo Ross
& Moroz (1996), as morfoesculturas são representadas pelo modelado ou morfologias ou tipologias de
formas geradas sobre diferentes morfoestruturas através do desgaste erosivo promovido por ambientes
climáticos diferenciados tanto no tempo quanto no espaço.
A classificação taxonômica de Ross & Moroz (1996), considera seis táxons:
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1o Taxon – Unidades Morfoestruturais;

2o Taxon – Unidades Morfoesculturais – representadas por planaltos, serras e depressões contidas em
cada uma das morfoestruturas;
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3o Taxon – Unidades Morfológicas ou dos Padrões de Formas Semelhantes/Tipos de Relevo (altimetria, declividades das vertentes, morfologias dos topos e vertentes, dimensões interfluviais e entalhamento dos canais de drenagem). Cada unidade foi codificada pelo conjunto de letras (formas
denudacionais e de acumulação) e números arábicos (grau de entalhamento dos vales e dimensão
interfluvial média). Formas denudacionais (D) são acompanhadas da informação do tipo de modelado dominante: convexo (c), tabular (t), aguçado (a), plano (p). As formas de acumulação (A) são
seguidas do tipo de gênese: fluvial (pf), marinha (pm), lacustre (pl). O “grau de entalhamento dos
vales” refere-se à profundidade que o canal tem escavado do seu leito, enquanto a “dimensão interfluvial média”, à distância média entre os cursos d’água (vide matriz a seguir).

Matriz dos índices de dissecação do relevo

Densidade de drenagem / Dimensão Interfluvial Média (Classes)
Muito baixa (1) Baixa (2)
Média (3)
Alta (4)
>3.750 m
1.750 a 3.750 m 750 a 1.750 m 250 a 750 m

Muito Fraco (1)
(< 20 m)
Fraco (2)
(20 a 40 m)
Médio (3)
(40 a 80 m)
Forte (4)
(80 a 160 m)
Muito Forte (5)
(> 160m)
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Grau de entalhamento
dos vales (Classes)

Muito alta (5)
< 250 m

4o Taxon – formas de relevo encontradas nas Unidades dos Padrões de Formas Semelhantes
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5o Taxon – tipos de vertentes (convexas/côncavas/retilíneas/planas, extensão e declividade)
6o Taxon – formas menores produzidas pelos processos atuais, ou ainda, pela ação antrópica (sulcos/
ravinas/boçorocas/cicatrizes de escorregamentos/depósitos coluviais ou de movimentos de massa/
depósitos fluviais/assoreamentos/ aterros entre outros).

O Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo foi elaborado a partir da interpretação de imagens de
radar na escala 1:250.000, e contempla os três primeiros táxons.
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Com o intuito de refinar a análise geomorfológica (4o e 5o táxons), utilizaram-se cartas topográficas
do IBGE na escala 1:50.000 e os modelos digitais de terreno do sensor SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission), com resolução de 30 m, disponibilizados pelo USGS (United States Geological Survey) / NGA
(National Geospatial-Intelligence Agency) / NASA (National Aeronautics and Space Administration), no site
http://earthexplorer.usgs.gov (USGS Earth Resources Observations and Science Center, Sioux Falls, South
Dakota). Os seguintes produtos foram gerados a partir do SRTM:
• Modelos digitais de terreno: representação matemática da distribuição espacial das variações de
altitude numa área. A superfície é representada por tons de cinza, onde os tons mais escuros correspondem às áreas mais altas e os tons mais claros às áreas mais baixas;
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• Mapas de sombreamento de relevo: representação tridimensional em tons de cinza da superfície,
considerando a posição relativa do sol para sombrear a imagem. O sombreamento utiliza as propriedades de altitude e azimute para especificar a posição do sol;
• Hipsometria: classificação topográfica do relevo, no qual a compartimentação é realizada por meio
de faixas altitudinais, onde as cores seguem uma gradação: os tons de verde indicam as áreas mais
baixas e os tons de vermelho e violeta indicam as áreas mais altas;
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• Declividade: classificação do relevo em função da inclinação da superfície. As classes podem ser
divididas em graus (o) ou porcentagem (%), onde 100% tem como referência a inclinação de 45o;
• Orientação de vertentes: classificação do relevo em função do grau de insolação que a superfície
recebe devido o movimento aparente do Sol durante o dia e ano;
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• Curvatura em perfil e em planta: A curvatura em perfil (ou vertical) apresenta as informações no tocante à velocidade da água durante o escoamento na superfície, ou seja, proporciona informações
que auxiliam na investigação sobre o transporte e a deposição de materiais nas vertentes. Por outro
lado, a curvatura em planta (ou horizontal) está associada às características de convergência e divergência da água em superfície. Desta forma a leitura de um mapa que agrega as duas informações
possibilita uma maior precisão na identificação dos fluxos em superfícies.
Os mapas temáticos foram gerados considerando os limites das áreas de estudo das unidades de conservação. A caracterização geomorfológica foi descrita com maior detalhe na área da UC.
Os parâmetros morfológicos foram correlacionados com os litotipos da área da UC, extraídos das cartas
geológicas das folhas Leste de Atibaia (SF-23-Y-D-I) e Atibaia (SF-23-Y-C-III), escala 1:100.000 (JULIANI et
al. 2012a, b), e dados sobre solos extraídos do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000
(OLIVEIRA et al. 1999).
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As ocorrências de processos erosivos lineares (ravinas e boçorocas) em áreas rurais foram extraídas da
base de dados do projeto Cadastramento de Pontos de Erosão e Inundação no Estado de São Paulo (IPT
2012). O mapeamento dessas feições foi realizado a partir da interpretação do foto-mosaico do Projeto
de Atualização Cartográfica do Estado de São Paulo – Mapeia SP (http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/
cartografia/mapeiaSP.asp), desenvolvido pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), elaborado a partir do levantamento aerofotogramétrico realizado entre 2010 e 2011 – na época as
ortofotos não estavam ainda disponíveis. Cartas topográficas do IBGE na escala 1:50.000 foram utilizadas
para solucionar dúvidas quanto à dinâmica do escoamento superficial. Em relação à tipologia do processo
erosivo, foi feita a distinção entre ravina e boçoroca.
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O Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE), elaborado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV: ICMBio/MMA) foi consultado em 26/03/2017 no site http://
www.icmbio.gov.br/cecav, para se verificar a existência de cavidades subterrâneas na área de estudo.
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