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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma análise detalhada da área designada para a 

criação do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos, iniciativa da Prefeitura Municipal, 

através do Decreto 25.974 de 16 de dezembro de 2008, levando em consideração 

para isso, a caracterização específica do termo Geoparque, difundida pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), objetivando além da conservação do 

patrimônio ambiental, o fomento ao geoturismo e os benefícios socioeconômicos 

destinados a população. Aborda também todo o processo histórico de 

desenvolvimento pela qual a área passou, detalhando o Ciclo do Ouro desdê o 

Século XVI; as principais correntes do desenvolvimento da geomorfologia até os 

principais modelos gerados para o Estado de São Paulo, com ênfase na 

metodologia de ROSS (1992) que fundamenta os produtos finais: os mapas 

geológico, clinográfico, hipsométrico, pedológico e o novo mapa geomorfológico do 

Geoparque, levando em consideração os índices de dissecação do relevo 

juntamente com a análise de fragilidade ambiental da área, ampliando sobremaneira 

o arcabouço de conhecimento sobre o Geoparque e contribuindo na elaboração do 

seu plano de manejo. 

Palavras-chave: Geomorfologia. Geoparque. Ciclo do Ouro. Guarulhos. Relevo. 

Dissecação. Fragilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper presents a detailed analysis of the area designated for the creation of the 

Geopark Gold Cycle in Guarulhos. It is an initiative of the Municipality, through the 

Decree No. 25.974 of December 16, 2008, considering the specific characterization 

of the term Geopark by the United Nations (UN), aiming beyond the conservation of 

the environmental heritage, the promotion of the geotourism and socio-economic 

benefits for the population. Also, address the complete historical process of its 

development, detailing the Gold Cycle since the Sixteenth century; the mainstream of 

the development of geomorphology to the main models generated for the State of 

São Paulo, with emphasis on the ROSS methodology (1992) which justify the final 

product: the geological maps, declivity, hypsometric, pedological and the new 

geomorphological Geopark map, taking into account the dissection rates of the relief 

along with the analysis of the  environmental fragility of the area, greatly expanding 

the framework of knowledge about the Geopark and contributing to the preparation of 

its management plan. 

Keywords: Geomorphology. Geopark. Gold Cycle. Guarulhos 
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1 INTRODUÇÂO 

 

  Guarulhos, como parte da Região Metropolitana de São Paulo, apresenta em 

todo seu território problemas de grande gravidade, ocasionados pela falta de 

planejamento, crescimento demasiadamente rápido, industrialização e migração 

concentradas em um pequeno período de tempo, especulação imobiliária, impondo 

à grande parte da população de baixa renda uma pífia qualidade de vida 

(MESQUITA, 2011). 

  Neste ínterim, a proposta da criação e desenvolvimento do Geoparque nos 

moldes determinados pela UNESCO se apresenta como uma grandiosa ferramenta 

de melhoria da qualidade de vida, principalmente para a população de bairros 

carentes situados em suas bordas, no sentido em que deve gerar renda a partir do 

geoturismo e toda a cadeia de prestação de serviços inerentes ao setor. 

Adicionalmente, deve também gerar educação ambiental com projetos científicos 

elaborados com o objetivo de estudar suas características geológicas únicas e 

extremamente relevantes, ao mesmo tempo em que promove a conservação de uma 

área de grande interesse ecológico que, além de fantástica paisagem, encontram-se 

ricas fauna e flora, com espécies nativas da Mata Atlântica, nascentes e córregos 

com águas de alto índice de qualidade, a menos de dez quilômetros em linha reta do 

centro da cidade. 

  Dentro desse enfoque, o levantamento e a análise de aspectos do meio físico, 

além de sua organização espacial, constituem ferramentas de grande relevância 

para a gestão e o planejamento da área em estudo. Na abordagem geomorfológica, 

a presente pesquisa, utiliza-se da proposta de ROSS (1992), que estabelece uma 

nova ordem taxonômica para o relevo terrestre, ressaltando que o estrutural e o 

escultural estão presentes em qualquer forma de relevo.  

  Tendo como principal abordagem as características do meio físico e levando-

se em consideração a fragilidade dos ambientes naturais extremamente modificados 

pela ação do homem, este trabalho pretende realizar uma análise geoambiental do 

Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos-SP, remetendo aos princípios básicos da 

proposta para a criação dos mesmos pela UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), como o desenvolvimento 

socioeconômico sustentável baseado nos benefícios inerentes às Geociências, ou 

seja, a melhoria geral da qualidade de vida da sua população e a do seu entorno. 
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  A geração de uma carta geomorfológica em escala 1:70.000, juntamente com 

informações da fragilidade da área, têm o objetivo de contribuir com informações 

relevantes tanto para a criação, desenvolvimento e reconhecimento do Geoparque, 

quanto para sua gestão e, consequentemente, representa uma contribuição 

importante ao Poder Público municipal de Guarulhos. 
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2 OBJETIVOS 

 

  O objetivo geral deste trabalho é contribuir para a implantação do Geoparque 

Ciclo do Ouro de Guarulhos através do diagnóstico do meio físico em auxílio ao seu 

planejamento e gestão. O objetivo específico é o seguinte: 

 

• Realizar o mapeamento geomorfológico na escala 1:70.000 do Geoparque Ciclo do 

Ouro adotando-se, para tal, índices de dissecação do relevo proposto por ROSS 

(1992);  

  • Gerar informações sobre a fragilidade geoambiental dos terrenos presentes. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  Tendo em vista que este trabalho pretende fazer uma compilação atual de 

mapas já existentes e também apresentar um novo mapa geomorfológico gerado 

com a metodologia de ROSS (1992), a Fundamentação Teórica se concentrará na 

geomorfologia.  

 

3.1 Aspectos Gerais 

   

  Considerando que o ritmo da ação do homem no meio ambiente tem 

aumentado de forma clara nos últimos séculos, causando drásticas alterações 

antrópicas, além de mudanças na funcionalidade do sistema natural, é de 

fundamental importância o conhecimento detalhado deste palco onde sempre há 

ação e reação: o espaço geográfico. Neste ínterim, a geomorfologia tem papel 

fundamental para o conhecimento das fragilidades e potencialidades de uma dada 

área como também o de se apresentar como base para diversas classes de estudos 

geotécnicos.  

  Os estudos modernos, isentos de ideologias ou crenças, abordando geologia 

e geomorfologia, se iniciam no final do século XVIII, segundo ROSS (1997), com 

James Hutton que passa a seguir o Princípio do Atualismo, ou seja, “O Presente é a 

Chave do Passado”. Sucedendo Hutton (1795), novas teorias são apresentadas, 

como a do princípio da Tensão Regressiva e o conceito de Perfil de Equilíbrio, 

também apresentando e caracterizando a organização das bacias de drenagem. 

Gilbert (1877) apresenta e define três leis da Geomorfologia; a da Declividade 

relacionando diretamente a velocidade do fluxo de água com a inclinação da 

vertente; a dos Divisores, as maiores declividades estão mais próximas dos topos, e 

a Lei da Estrutura relacionando tipos litológicos com esculturação do relevo.  

  Ainda segundo Ross (1997), somente a partir final do século XIX que há um 

resultado da somatória dos conhecimentos geomorfológicos, surgindo o modelo 

teórico de Davis (1899), representado nas figuras 1 e 2, revelando que todo relevo 

tem começo (juventude), meio (maturidade) e fim (senilidade), além de, em 

situações de soerguimento, terem a capacidade de se rejuvenescer. A erosão fluvial, 

relacionada ao encaixe dos canais, é apresentada como elemento chave em sua 

teoria, rebaixando as encostas e diminuindo sua inclinação, transformando relevos 
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positivos em extensas planícies no interior dos continentes, criando os peneplanos, 

e as formas residuais se denominam monadnocks. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo de Evolução de Vertentes de W. M. Davis (CASSETI, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 

 

Figura 2 - Reprodução do ciclo erosivo proposto por Davis (CASSETI, 2005). 

 

  Em certa contraposição a Davis, os cientistas alemães, com uma postura 

naturalista, relacionam diretamente o relevo com a litologia, os solos, a hidrologia e o 

clima. Walter Penck (1924) apresenta em seus trabalhos, processos exógenos e 

processos endógenos, relacionando diretamente movimentos da crosta terrestre 

com a velocidade de denudação do relevo e consequentemente suas formas (Figura 

3); caracterizando então as feições atuais da morfologia. Após a década de 1920, na 

tentativa de encontrar e valorizar diferentes processos denudacionais, geógrafos 

como De Martone e Tricart passam a introduzir o clima como fator de grande 

importância, surgindo a geomorfologia climática, onde a erosão fluvial ou normal, de 

Davis, deixa de ser a principal variável para determinar a evolução geomorfológica. 

Juntamente com essas novas variáveis para definir os processos geomorfológicos, 

surgem as zonas morfoclimáticas do globo. Tricart e Cailleux (1965) propõem as 
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seguintes divisões: zonas frias, zonas florestadas de latitudes médias, zonas secas 

dos trópicos e das latitudes médias e zona intertropical. 

  Sofrendo influências tanto de Davis (1899) quanto de Penck (1924), Lester 

King (1953, 1956 e 1967) apresenta a Teoria da Pediplanação, especialmente bem 

aceita em áreas tropicais, pois se apoia em princípio, segundo Ross (1997), na 

atividade erosiva por processos típicos de ambientes áridos e semiáridos. King 

(1953) mostra que o relevo não tem comportamento cíclico, mas uma intermitência 

relacionada ao tectonismo, tendo como resultado a presença de superfícies de 

erosão ou pediplanação em diferentes níveis, estabelecendo cronologias de 

superfícies de erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Figura 3 - Formas e intensidades de erosão por W. Penck (CASSETI, 2005). 

 

  O cientista britânico desenvolve sua própria teoria levando em considerações 

períodos rápidos e intermitentes de movimentação positiva da crosta terrestre, 

separados por períodos de longa estabilidade, além de introduzir a compensação 

isostática e retomar o recuo paralelo das vertentes de Penck (1924). A evolução do 

recuo das vertentes por um período longo de estabilidade tectônica pode determinar 

o aparecimento de extensos pediplanos, já que os sedimentos resultantes do 

entalhe são denominados de pedimentos e o relevo residual inselberg. 
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Tabela 1 - Comparação das principais teorias geomorfológicas. 

CARACTERÍSTICAS W.M. Davis (18-
99) 

W. Penck (1924) L.C.King/J.Pugh 
(1955) 

 

CARACTERÍSTICA GERAL DO 
SISTEMA 

Rápido soergui-
mento com poste-
rior estabilidade 
tectônica e eus-
tática 

Ascensão de 
massa com 
intensidade e 
duração diferentes 

Longos períodos de 
estabilidade tectônica, 
separados por 
períodos rápidos e 
intermitentes de 
soerguimento da 
crosta. 

 

RELAÇÃO 
SOERGUIMENTO/DENUDAÇÃO 

Início da denu-
dação (coman-
dada pela incisão 
fluvial) após esta-
bilidade ascensio-
nal 

Intensidade de 
denudação 
associada ao 
comportamento da 
crosta 

Denudação 
concomitante ao 
soerguimento 

 

ESTÁGIO FINAL OU PARCIAL 
DA MORFOLOGIA 

Evolução morfo-
lógica de cima 
para baixo ( wea-
ring-down) 

Evolução por recuo 
paralelo das ver-
tentes (wearing 
back ) 

Evolução morfológica 
por recuo paralelo 
(wearing back ) 

 

CARACTERÍSTICAS MORFO-
LÓGICAS 

Fases antropo-
mórficas: juven-
tude, maturidade 
e senilidade 
(peneplano) 

Processos de 
declividade laterais 
das vertentes: 
convexas, retilíneas 
e côncavas 
(relação 
incisão/denudação 
por ação crustal) 

Nível de 
pedimentação 
(coalescência de 
pedimentos: 
pediplano) 

 

ESTÁGIO FINAL OU PARCIAL 
DA MORFOLOGIA 

Peneplanização 
(formas 
residuais:monad-
nocks ) 

Superfície primária 
(lenta ascensão 
compensada pela 
denudação). Não 
haveria produção 
de elevação geral 
da superfície 

Pediplanação (formas 
residuais:inselbergs ) 

 

NOÇÃO DE NÍVEL DE BASE Processo evolu-
tivo comandado 
pelo nível de 
base geral 

Vertente evolui em 
função do nível de 
base local 

Pressupõe a 
generalização de 
níveis de base 
(qualquer ponto de 
um rio é considerado 
NB para os demais à 
montante) 

 

VARIÁVEIS QUE COMPÕEM Os 
SISTEMA 

Temporal/estru-
tural com 
subordinação da 
processual 

Processo, tectônica 
e tempo 

Processo/forma, 
considerando o fator 
temporal, admitindo 
implicações 
isostásicas 

 

 

  Do leste europeu, principalmente da União Soviética, surgem pesquisas 

relacionadas à cartografia de relevo, levando a novos conceitos. Gerasimov & 

Mescherikov (1968), em meados do século XX, apresentam os conceitos de 

morfoestrutura e morfoescultura, além de propor uma classificação taxonômica para 

o relevo. Com a especialização da cartografia soviética fica possível representar de 

forma mais valorizada e fiel tanto a forma geomorfológica quanto a estrutura, o que 

era impossível anteriormente, pois ressaltava uma ou outra característica.  
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3.2 Geomorfologia do Estado de São Paulo – Contribuições 

 

  Todas as classificações elaboradas reconhecem os grandes conjuntos do 

relevo paulista que se encontram na atualidade. Com denominações variadas 

apresentam o que se reconhece como Litoral, Planalto Atlântico, Depressão 

Periférica e Planalto Ocidental destacando as principais Serras, bordas de planaltos 

e a bacias sedimentares de origem tectônica. Para essas classificações 

geomorfológicas, foram utilizadas diversas metodologias e variados recursos de 

sensoriamento remoto e cartografia disponíveis no período em que foram 

elaboradas. 

  Moraes Rego (1932), no trabalho intitulado “Notas sobre a Geomorphologia 

de S. Paulo e sua Gênesis”, relaciona o relevo aos movimentos tectônico, as 

estruturas e a posição da rede de drenagem e apresenta a primeira subdivisão do 

relevo do Estado de São Paulo com grandes unidades fisiográficas: o Planalto 

Ocidental;  a Depressão Periférica, caracterizada pelas cuestas formadas pelos 

sedimentos do sistema de Santa Catarina; o Vale do Paraíba; as terras altas de São 

Paulo; e as serras do entorno da capital, não deixando de  descrever a serra da 

Mantiqueira (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4- Esboço geomorfológico do Estado de São Paulo de acordo com MORAES REGO (1932) apud JORDÃO (2011). 
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  Deffontaines (1935), em seu trabalho denominado “Regiões e Paisagem do 

Estado de S. Paulo, Primeiro Esboço de Divisão Regional”, desprovido de qualquer 

carta, compartimentou o estado em quatro zonas distintas apresentadas com suas 

subdivisões na tabela a seguir: 

 
Tabela 2 - Zonas e Regiões do Estado de São Paulo – Adaptado de DEFFONTAINES(1935) apud JORDÃ O(2011). 

Zonas Regiões 

1 Litoral Costa Leste 

Costa Oeste 

2 Zona Cristalina do Planalto Zona Cristalina e dobrada: O Alto da Serra 

O alto da Serra entre São Paulo e Santos 

Alto da Serra de Leste 

Alto da Serra de Oeste 

O Norte ou Vale Médio do Paraíba 

A Mantiqueira 

As Serras Graníticas do Norte 

A Zona Cristalina à Volta de São Paulo 

O Sítio de São Paulo 

A Zona Hortense de São Paulo 

3 Depressão Periférica Permiana A Zona Permiana do Norte 

A Zona Permiana ao Redor de Campinas 

A Zona Permiana a Oeste de Sorocaba 

4 Zona dos Arenitos e dos Diábases As Grandes Fazendas de Café (Ribeirão 

Preto, Sertãozinho, Cravinhos,Bariri, Jaú, São 

Manuel) 

A Crise da Fazenda de Café (São Carlos) 

Os Cafezaes de Ourinhos (Ourinhos e 

Cerqueira Cezar) 

A Zona de Pastos de Barretos (Barretos e 

Franca) 

A Pequena Cultura na Araraquarense 

(Araraquara, Itajobi, Catanduva, Itápolis, Rio 

Preto) 

A Franja Pioneira 

As Novas Regiões inexploradas  

  

  Monbeig (1949), como relator da Associação dos Geógrafos Brasileiros, 

apresentou um relatório com mapa (Figura 5) elaborado por um grupo de geógrafos. 

Neste relatório geomorfológico foram mantidas as três divisões fisiográficas de maior 
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importância anteriormente apresentadas por Moraes Rego (1932) e Deffontaines 

(1935), o Litoral, a Depressão Periférica e o Planalto Ocidental, incluindo os relevos 

das áreas cristalinas denominando-as de Planalto Atlântico, evidenciando assim 

uma quarta unidade. 

 

Figura 5 - Divisão Regional do Estado de São Paulo de acordo com MOMBEIG (1945, 1946, publ. 1949) apud JORDÃO (2011). 

 

  AB´Saber, durante a década de 1950, apresentou vários trabalhos 

relacionados à geomorfologia do Estado de São Paulo, no primeiro, datado de 1954, 

realiza uma ampla revisão dos trabalhos anteriores. Dando ênfase a De Martonne 

(1942) e sua proposta para um modelo de superfície de erosão para o estado de 

São Paulo, discute vários aspectos das suas “províncias fisiográficas essenciais”, o 

Litoral e a Serra do Mar, o Planalto Atlântico, a Depressão Periférica e o Planalto 

Ocidental, introduzindo na discussão a cronologia de fatos tectônicos, geológicos e 

estruturais, bem como as fases de erosão e aplainamento.  

  Em 1956, no trabalho “A Terra Paulista”, segue discutindo a geomorfologia e 

geologia paulista e apresenta o mapa (Figura 6) de esquema morfológico do estado 

de São Paulo, documento cartográfico referência para os estudos na área. 
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Figura 6 – Esquema morfológico do Estado de São Paulo – AB´SABER (1956) apud JORDAO (2011). 

 

  Os tipos de relevo apresentados em 1956 por Ab´Saber, caracterizam as 

antigas formas do trabalho anterior com maiores detalhes. Posteriormente, 

AB´Saber e Bernardes (1958) subdividiram o Planalto Atlântico e o Litoral nas várias 

zonas a seguir: 

- Encosta da Serra da Mantiqueira 

- Zona Serrana 

- Planalto de Campos do Jordão 

- Médio Vale Superior do Paraíba 

- Alto Vale do Paraíba 

- Planalto de Bocaina 

- Encosta da Serra do Mar 

- Baixada Santista 

- Alto Tietê 

- Bacia de São Paulo 

- Serras e Maciços Granito-Xistosos 
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  Almeida (1964), em função das diferentes fisionomias morfológicas e 

embasamento geológico apresenta uma nova proposta, dividindo o estado de São 

Paulo em províncias, zonas e subzonas (Tabela 3 e Figura 7), gerando grandes 

alterações ao localizar com exatidão a província Cuestas Basálticas. Seu trabalho 

serviu de embasamento para a produção da Carta Geomorfológica do estado de 

São Paulo (1981), elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) (Figura 

8). 

Tabela 3 - Divisão geomorfológica do estado de São Paulo. 

Províncias Zonas Subzonas 

I-Planalto Atlântico 1- Planalto Paulistano 4a- Morros Cristalinos 

4b- Bacia de Taubaté 

5a- Oriental 

5b- Ocidental 

2- Planalto de Paraitinga 

3- Planalto da Bocaina 

4- Médio Vale do Paraíba 

5- Serra da Mantiqueira 

6- Planalto de Campos do 

Jordão 

7- Serrania de São Roque 

8- Zona Cristalina do Norte 

9- Planalto de Poços de Caldas 

10- Planalto de Ibiúna 

11- Planalto Cristalino Ocidental 

II-Província Costeira 1- Serrania Costeira 1a- Serra do Mar 

1b- Serra de Paranapanema 2- Baixadas Litorâneas 

III-Depressão Periférica 1- Zona do Médio Tietê  

2- Zona do Paranapanema 

3- Zona de Mogi-Guaçu 

IV-Cuestas Basálticas   

V-Planalto Ocidental   
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Figura 7 - Divisão geomorfológica do Estado de São Paulo – ALMEIDA (1964) apud JORDAO (2011). 

 

Figura 8- Seção geológica-geomorfológica esquematizada do Estado de São Paulo (OLIVEIRA, 2007; IPT, 1981 apud 
MESQUITA, 2011) 
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  No final da década de 1970, revisando os trabalhos de AB´Saber (1956) e 

Almeida (1964), Ponçano et al. (1981) associa feições geomorfológicas a uma nova 

e moderna metodologia, utilizando para isso imagens de radar e combinações 

específicas de bandas de satélites, cartas geológicas e topográficas em escalas 

maiores, com o objetivo da composição do novo mapeamento do relevo do estado 

de São Paulo. Foram delimitadas com maiores precisões as províncias, zonas e 

subzonas, assim apresentando cinco grupos de sistemas de relevo: 

 

 Sistema de agradação; 

 Sistema de degradação; 

 Sistemas residuais; 

 Sistemas cársticos; 

 Sistemas de transição. 

 

  Comparado com as classificações anteriores para o Estado, o trabalho de 

Ponçano et al. (1981), de forma inédita, apresenta o Sistema Cárstico e suas formas 

e estruturas individualizadas, fazendo com que o trabalho final, denominado “Mapa 

Geomorfológico do Estado de São Paulo (Figura 9) apresente de forma detalhada o 

maior número de províncias até então compartimentadas, divididas em zonas, 

subzonas e tipos de relevo.  

 

3.3 O Mapeamento de Ross e Moroz (1997) 

 

  O mapeamento mais recente apresentado para o relevo do Estado de São 

Paulo, de Ross & Moroz, data de 1997 (Figura 10) e como Ponçano et al.(1981) faz 

uma revisão de todos os anteriores, utilizando também Gerasimov e  Mescherikov 

(1968). Diferenciado pela nova metodologia que considera idade, gênese, estrutura, 

litologia, ação climática, processos de dissecação e agradação, as diferentes 

escalas de observação, ou táxons, como detalhados no próximo capítulo, permitem 

a individualização de diferentes dimensões de formas de relevo. 

  O trabalho apresenta o Estado de São Paulo dividido em três macro 

compartimentos, as Unidades Morfoestruturais, trinta e uma Unidades 

Morfoesculturais e vinte e seis Unidades Morfológicas. Como fator diferenciado, os 
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autores introduzem e discutem as superfícies de erosão ou aplainamento, que 

segundo Casseti (2011), “podem ocorrer sob forma de patamares, pequenos 

degraus intercalados a sucessivos níveis de aplainamento”, ligados diretamente a 

ajustes isostáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, segundo Ponçano et al. (1981). 
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Figura 10 - Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, segundo Ross e Moroz (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Seção geológica-geomorfológica do Estado de São Paulo – Ross e Moroz (1997) Adaptado (OLIVEIRA, 2007; 

IPT, 1981 apud MESQUITA, 2011) 
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3.4 Taxonomia do Relevo e o Novo Mapa Geomorfológico do Estado de São 

Paulo 

 

  Levando em consideração que o perfeito entendimento da natureza e espaço 

geográfico é consequência da compreensão holística de diversos fatores inter-

relacionados, e que estes fatores, tais como vegetação, hidrografia, geologia, 

sociedade e geomorfologia se apresentam de formas diferenciadas em função da 

escala, é de suma importância, tendo em vista que o presente trabalho aborda a 

representação geomorfológica do Geoparque Ciclo do Ouro de forma abrangente, a 

definição taxonômica a ser utilizada e seus consequentes resultados. 

  Tricart (1965), a respeito da execução de uma carta geomorfológica, afirma 

que a escala adotada vai refletir em categorias de fenômenos muito diferenciados. 

As cartas de pequena escala são adequadas para representar principalmente 

fenômenos morfoestruturais, enquanto que as cartas de escalas maiores, mais 

detalhadas destinam-se a representar formas inferiores a 10km², ou seja, fenômenos 

morfoesculturais. O mesmo autor afirma que cartas geomorfológicas detalhadas 

devem levar em consideração os seguintes dados de quatro naturezas distintas: 

 

a) dados morfométricos, obtidos a partir das cartas topográficas (declividade, 

amplitude topográfica, etc.); 

b) informações morfográficas, que devem ser registradas através de simbologia 

que indique o fenômeno e a sua origem (escarpa de falha, ruptura de relevo, etc.); 

c) dados morfogenéticos, que retratam as formas registradas no mapa através de 

símbolos indicativos da sua gênese, como, por exemplo, terraço fluvial, planície 

flúvio-lacustre, etc. O símbolo deve dar, ao mesmo tempo, a informação descritiva 

e genética. Isto torna as informações morfográficas estreitamente ligadas às 

morfogenéticas; 

d) a cronologia, referindo-se à idade das formas, também deve ser estabelecida, 

distinguindo-se as formas funcionais das formas herdadas (paleoformas). As 

paleoformas indicam os processos pretéritos, enquanto que as formas atuais 

permitem definir o sistema morfogenético atuante na região. 

 

  Em 1967, Demek apresenta três níveis taxonômicos adequados a grandes 

escalas, ou escalas detalhadas, a seguir: 
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1º. Taxon: “Superfícies geneticamente homogêneas”. 

2º. Taxon: “Formas de relevo”. 

3º. Taxon: “Tipos de relevo”  

 

  Ainda influenciado por Tricart (1965), Bertrand (1968), propõe um sistema de 

classificação da paisagem contemplando seis níveis de tempo e espaço divididos 

em unidades inferiores: geossistema, geofácies e geótopo e superiores: zona, 

domínio e região (Tabela 4). 

 

  Tabela 4 - Taxonomia do Relevo (Adaptado de Bertrand,1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As correspondências entre as unidades são muito aproximadas e dadas somente a título de exemplo: (1) Conforme Cailleux, 
Tricart e Viers. (2) Conforme Sorre, M . (3) Conforme Brunet. (Bertrand, 1968) 
 

  Segundo Ross (1992), não se deve negligenciar a classificação taxonômica 

das representações das formas, porque suas dimensões estão ligadas diretamente à 

cronologia e gênese. A morfoestrutura da Bacia Sedimentar do Paraná, forma de 

relevo maior, idade mais avançada, representa o primeiro táxon. Esculpidas em seu 

interior, ligadas a processos erosivos, as morfoesculturas, geradas mais 

recentemente, a partir do Cenozoico, representam o segundo táxon. O terceiro táxon 

é representado pelas diferentes características morfométricas e morfológicas 

apresentadas pelas morfoesculturas, denominadas Unidades Morfológicas ou 

Padrões de Formas Semelhantes, apresentam dimensões menores e estão ligadas 

a processos erosivos recentes, favorecendo a dissecação do relevo. As Unidades 

Morfológicas, por sua vez, apresentam diferentes formas de relevo com aspectos 

fisionômicos próprios, que em menor detalhe aparentemente são homogêneas. 

Essas diferentes formas de relevo, como dois morros nada diferenciados no 3º. 
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táxon, possuem características fisionômicas e genéticas diferenciadas e fazem parte 

do 4º. As diferentes vertentes encontradas nas formas de relevo apresentam 

características distintas, como sendo convexas, retilíneas, planas, aguçadas, agudas 

ou côncavas; são de gênese e cronologia mais recente fazendo parte do 5º. táxon. 

Nas vertentes pode-se verificar a erosão recente, são dinâmicas aos olhos do 

homem. O 6º. táxon é representado por formas ainda menores, geradas ao longo 

das vertentes principalmente por ação antrópica, como voçorocas, ravinas, sinais de 

deslizamentos, tudo isso ocasionado pelo desequilíbrio imposto pela ação humana 

no espaço geográfico (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Taxonomia do relevo, Ross (1992). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  O presente trabalho, de acordo com seus objetivos desenvolveu-se em três 

etapas como apresentadas na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Etapas de trabalho utilizadas para elaboração do Mapa Geomorfológico do Geoparque Ciclo do Ouro de 
Guarulhos. 

ETAPAS 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR 

- Identificação e contextualização da área de estudo 
- Compilação de dados 
- Visita de campo 

 

ELABORAÇÃO CARTOGRÁFICA 

- Estereoscopia 
- Delimitação das feições geomorfológicas 
- Interpretação e Definição da escala 
- Visita de campo 
- Produção final e plotagem (ArcGis) 

COMPARTIMENTAÇÃO FINAL 

- Metodologia de análise 
- Delimitação das áreas homogêneas 
- Escolha de classes geomorfológicas 

REPRESENTAÇÃO 

- Análise integrada dos dados 
- Produção do mapeamento geomorfológico 
com áreas e classes determinadas. 
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4.1 Levantamento Bibliográfico Preliminar 

 

  Inicialmente foram levantadas diversas publicações relevantes a respeito da 

proposta do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos-SP, analisadas e debatidas 

com o objetivo de especificar a relevância e acurácia das mesmas, além de 

apresentar o conceito internacional do Geoparque, com características distintas dos 

parques preservacionistas ou conservacionistas já existentes. Definida a área de 

pesquisa como parte do município de Guarulhos-SP, buscou-se bibliografia a fim de 

caracterizá-la em diversos aspectos, tais como: 

 

- Histórico 

- Hidrográfico 

- Geomorfológico 

- Geológico 

- Pedológico 

- Florestal 

- Climático  

- Socioeconômico 

 

  Na caracterização específica da proposta para criação dos Geoparques do 

Brasil, utilizou-se a publicação do Serviço Geológico do Brasil, elaborada por Pérez-

Aguilar (2012), na qual se especifica os detalhes de um geoparque e suas 

características. Já com o objetivo de caracterizar a área em estudo, o livro 

Guarulhos Tem História (OMAR, 2008) apresenta variadas e importantes 

informações sobre o município, além do artigo Análise Geoambiental da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Guaraçau, Guarulhos, (SP), com base no mapa de uso da 

terra e aspectos morfométricos, (RIBEIRO et al., 2013). Diversas edições da Revista 

do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, onde se encontram 

artigos de grande relevância para a definição metodológica do trabalho, além de 

consultas a sites de instituições públicas relevantes como: 

 

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

- Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 

- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
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- Sistema Integrado de Bibliotecas Universidade de São Paulo (Sibi) 

 

  Como último passo desta etapa inicial, foram executadas algumas saídas de 

campo para reconhecimento in loco da área objeto de estudo, verificar feições 

geomorfológicas, e demais características dos meios físico, biótico e 

socioeconômico, completando dessa forma uma primeira grande visão geoambiental 

da área a ser pesquisada. 

 

4.2 Elaboração Cartográfica 

 

  Para o início da elaboração das cartas geomorfológicas, foram utilizadas fotos 

aéreas de escala 1:60.000 datadas de 1960, obtidas através do Serviço Geológico 

do Brasil (CPRM) para um extenso e detalhado trabalho de estereoscopia, fazendo o 

levantamento das diversas feições geomorfológicas ali encontradas, como cristas, 

vertentes, topos e cabeceiras, a fim de em uma etapa posterior determinar níveis de 

dissecação do relevo compartimentando áreas com características semelhantes. 

Utilizou-se base cartográfica do IBGE em escala 1:50.000 (GISAT), projeção UTM, 

Datum SAD 69 para a determinação da posição georreferenciada de cada feição 

geomorfológica, além da comprovação com trabalhos de campo. A montagem dos 

dados finais se deu através da plataforma ArcGis 9.3 da ESRI em escala 1:50.000 

com projeção UTM e datum SIRGAS 2000. Para os demais produtos cartográficos, 

mapas Geológico, Geomorfológico, Hipsométrico e Clinográfico utilizou-se Base 

Cartográfica da Prefeitura Municipal de Guarulhos, escala 1:20.000, projeção UTM, 

Datum SAD69. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

5.1 Município de Guarulhos 

 

  Atualmente, segundo o IBGE (2010), o município de Guarulhos possui mais 

de 1.222.000 habitantes, sendo o segundo município paulista mais populoso e o 12º. 

do Brasil. Seu produto interno bruto (PIB) alcança mais de 1% do total brasileiro 

devido ao grande número de empresas instaladas. Destas, cerca de 2.500 

pertencem ao setor secundário da economia e 60.000 são prestadoras de serviços. 

  Em sua linha histórica de desenvolvimento, posteriormente ao Ciclo do Ouro, 

já no Século XX, instalam-se, além da Base Aérea de Cumbica, transferida do 

Campo de Marte em SP, dois grandes eixos rodoviários no município, as Rodovias 

Presidente Dutra e Fernão Dias, ocasionando forte crescimento industrial na década 

de 1970 e, consequentemente, um alto crescimento populacional impulsionado 

principalmente pela migração. Esse crescimento do contingente humano fez com 

que aumentasse enormemente a demanda por novos loteamentos e sistema viário, 

que cresceram desordenadamente em áreas públicas e privadas sem o 

planejamento necessário, como em grande parte dos municípios brasileiros, 

ocasionando drásticas mudanças na estrutura urbana e social da cidade (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Crescimento Populacional de Guarulhos IBGE/Prefeitura de Guarulhos (2013). 

Crescimento Populacional de Guarulhos 

Ano População Migração % 

1940 13.439  

1950 35.523  

1960 101.273  

1970 235.865 57,5 

1980 532.724 71,3 

1990 787.866  

2000 1.071.299  

  

  Em 1969, e população superando os 200.000 habitantes, com o objetivo de 

ordenar a ocupação do solo, a Lei Municipal no. 1503 apresenta as zonas de 

expansão urbana e transfere alguns bairros rurais para o interior da zona urbana, 

porém, a explosão demográfica da segunda metade do Século XX, incremento de 

752.334 pessoas em 40 anos ocasionou a abertura de loteamentos periféricos sem 
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preocupações ambientais ou de distância, como é o caso do Bairro Fortaleza, além 

do aparecimento de favelas próximas às zonas industrializadas. 

  Em 2004, depois de décadas de crescimento populacional desordenado, é 

implantado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social do 

Município de Guarulhos (Lei no. 6.055 de 30 de dezembro de 2004). O Plano levou 

em consideração a área física do município, seus mananciais e diferenças, também 

questões sociais, discutindo com os munícipes as condições reais em que a maior 

parte da população se encontrava. Por final, foram realizados debates públicos e o 

resultado apresentado à sociedade civil, como determinado pela Lei Federal no. 

10.257 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade. 

  Como resultado do Plano Diretor, um novo ordenamento e uso do solo foi 

apresentado, dividiu-se o município nas seis macrozonas (Figura 14) a seguir: 

 

 Macrozona de preservação ambiental 

 Macrozona rural 

 Macrozona de convivência entre urbano e rural 

 Macrozona de urbanização consolidável 

 Macrozona de urbanização 

 Macrozona de dinamização urbana 

 

  Em cerca de 24,24% do município, segundo Oliveira et al. (2009) concentram-

se as áreas urbanas, destas, as mais homogêneas estão próximas ao centro. Com 

poucos e pequenos vazios urbanos, a área é majoritariamente utilizada para 

habitações, comércio e prestação de serviços. A área que corresponde ao 

Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos, em sua maioria pertence às Macrozonas de 

Preservação Ambiental e Rural, onde se encontram o Núcleo Cabuçu do Parque 

Estadual da Cantareira e grandes propriedades rurais no bairro do Morro Grande. 

Atualmente, vários bairros avançam desordenadamente em direção ao norte, ou 

seja, às áreas de conservação, como Cabuçu, Invernada, Fortaleza (Figura 14) e 

Água Azul. Além da pressão social por espaço, os bairros da Capelinha, Fortaleza e 

Bonsucesso também sofrem pela pressão industrial, com a presença de três áreas 

de mineração, respectivamente, Pedreira Paupedra, Pedreira Basalto além dos 
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Portos de Areia Areísca e Floresta Negra. Agrega-se a todas essas intervenções 

antrópicas, as obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Macrozoneamento do Município de Guarulhos (PMG, 2004). 
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Figura 15- Expansão do Bairro Fortaleza (do autor, 2014). 

 

5.2 Características Físicas  

 

5.2.1 Drenagem 

 

  Segundo Ribeiro et al. (2013), o Município de Guarulhos está incluído nas 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI - 06) e do 

Paraíba do Sul (UGRHI - 02). A Figura 16 apresenta as principais bacias 

hidrográficas do município.  

  As sub-bacias em Guarulhos têm características diferenciadas em relação ao 

relevo. As sub-bacias do rio Cabuçu de Cima, do córrego do Jaguari e dos cursos 

contribuintes da margem direita do rio Baquirivu-Guaçu, têm suas cabeceiras 

formadas num relevo de morros e montanhas, sendo os canais encaixados e 

fortemente condicionados por estruturas tectônicas, formando um padrão de 

drenagem dendrítico a subparalelo, de alta densidade. Quando atingem a região da 

bacia sedimentar onde o relevo é formado principalmente por colinas, assim como 

os demais cursos d´água que surgem nesta região, mudam para uma densidade de 

drenagem baixa, em vales mais amplos, por vezes com canais meandrantes em 

planícies fluviais (ANDRADE, 2009). 
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Figura 16- Bacias hidrográficas do município de Guarulhos (ANDRADE et al., 2008). 
   

5.2.2 Características Geomorfológicas Básicas 

 

  As feições geomorfológicas mais movimentadas encontradas no município de 

Guarulhos, situado no Planalto Atlântico, predominam no norte e nordeste e estão 
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ligadas diretamente a eventos passados no último 1,5 bilhão de ano como abertura 

de rift; o afastamento das placas tectônicas e fenômenos magmáticos associados; a 

pronta inversão de sentido das mesmas, originando falhas, dobras e movimentos 

orogenéticos. Em contrapartida, na região sul de Guarulhos a topografia é mais 

rebaixada e forma um relevo de colinas e planícies com um padrão de drenagem 

com densidade menor. Neste caso, o relevo apresenta encostas que, no geral, 

apresentam comprimentos e declividades menores, ocorrendo planícies mais 

abertas nos fundos de vale. Esta região encontra-se associada aos sedimentos da 

Bacia de São Paulo e aos aluviões quaternários.  

  Com base na Classificação Morfológica do Relevo em Guarulhos, de Andrade 

(1999), a área apresenta as serras, os morros altos, morros baixos, morrotes, colinas 

e finalmente as planícies. Com declividades superiores a 45% e amplitudes 

superiores a 150 metros as serras predominam a noroeste e nordeste. Os morros 

altos apresentam declividades superiores a 45% e amplitudes iguais ou inferiores a 

150 metros, iniciam a oeste e formam uma faixa contínua até o extremo nordeste. 

Morros baixos estão presentes nos extremos leste e oeste, apresentam declividade 

de até 45% e amplitude máxima de 100 metros. Morrotes representam uma pequena 

porção territorial a sudeste e se caracterizam pela declividade de até 30% com 

amplitudes topográficas de até 60 metros. Por toda extensão sudoeste-sudeste 

encontram-se colinas, caracterizadas por declividade de até 30% e amplitudes 

topográficas iguais ou inferiores a 40 metros. Associadas a rede de drenagem pode-

se encontrar em alguns casos planícies de até 10 metros de amplitude (Tabela 6 e 

Figura 17). 

 

Tabela 6-Classificação morfológica do relevo de Guarulhos. (ANDRADE, 1999). 

Unidades de 
Relevo 

 Características  

Planície Predominam declividades de até 5% e amplitudes inferiores a 10 metros. 
Canais de drenagem sinuosos quando não retificados. 

Colinas Predominam declividades de até 30% e amplitudes topográficas de até 40 
metros. Padrão dendrítico a sub-paralelo com média densidade de 
drenagem. 

Morrotes Predominam declividades de até 30% e amplitudes topográficas de até 60 
metros. Padrão dendrítico a sub-paralelo com média densidade de 
drenagem 

Morros baixos Predominam declividades de até 45% e amplitudes de até 100m. Padrão 
dendrítico com alta densidade de drenagem. 

Morros altos Predominam declividades superiores a 45% e amplitude de até 150 
metros. Padrão dendrítico com alta densidade de drenagem. 

Serras Predominam declividades de até 45% e amplitudes superiores a 150 
metros. Padrão dendrítico com alta densidade de drenagem. 
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Figura 17- Mapa do Relevo de Guarulhos (ANDRADE, 1999). 

 

5.2.3 Geologia 

 

  O território do município de Guarulhos situa-se de maneira desgual em dois 

conjuntos geológicos bastante distintos (Figura 17). A porção norte da área está no 

embasamento cristalino do pré-cambriano, caracterizada por rochas ígneas como os 

granitos e dioritos e metamórficas como os migmatitos, anfibolitos, micaxistos, filitos 

e quartzitos. Segundo Andrade (2009), a área pertence à Região de Dobramentos 
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Sudeste, também conhecida como orógeno Ribeira, integrante da Orogênese 

Brasiliana que teve início em torno de 880 milhões de anos (M.a.) terminando há 

cerca de 480 M.a. 

  A orogênse, segundo Guerra e Guerra (2001) caracteriza-se pelo conjunto de 

fenômenos endógenos (forças internas) do ciclo geológico formadores de 

montanhas ou cadeias montanhosas, porém as formas de relevo resultantes são 

esculpidas pelas forças exógenas (externas). No caso de Guarulhos, os terrenos 

cristalinos resultados da orogênese pré-cambriana passaram por processos longos 

de desgaste e se apresentam com altitudes baixas como as Serras da Cantareira e 

do Itaberaba. 

  Ao sul do território, encontra-se o segundo conjunto geológico constituinte. 

Caracterizado por terrenos mais baixos em relação ao norte, tem formação 

quaternária e está ligada a aluviões do rio Baquirivu-Guaçu. A área é parte 

integrante da Bacia Sedimentar de São Paulo (Figura 19). 

 

5.2.4 Pedologia 

 

  Os solos no território de Guarulhos estão diretamente ligados a vários fatores, 

porém, pode-se dividi-los, para a melhor compreensão, levando em consideração o 

relevo. Em áreas de relevo de colinas e planícies, no sul da área em estudo, 

encontra-se latossolo argiloso vermelho-amarelado, solo este mais desenvolvido, 

profundo, bem drenado ligado a sedimentos terciários. Na faixa sudoeste-nordeste 

do município, onde o relevo é considerado de morros e serras, com grandes feições 

estruturais, a diminuição do acúmulo determina solos siltosos, novos e rasos como 

cambissolos e neossolos, enquanto que nas várzeas do Rio Baquirivu-Guaçu e do 

Ribeirão das lavras, solos aluviais e hidromórficos como os gleissolos orgânicos e 

argilosos predominam. 

  Considerando os solos como importante fator para o desenvolvimento da 

agricultura, verifica-se o baixo potencial em decorrência da pouca fertilidade. Com 

exceção de pequenas áreas de latossolo e gleissolo que apresentam quantidade 

razoável de matéria orgânica e são usados para a horticultura. 
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Figura 18- Arcabouço geológico do Município de Guarulhos, evidenciando as principais unidades litológicas e as feições 
estruturais. (EMPLASA, 1984 apud ANDRADE e OLIVEIRA, 2008). 
 

           N                                                                                                       S   S 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Perfil morfológico norte – sul de Guarulhos (ANDRADE,1999). 
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5.2.5 Clima 

 

  Segundo Andrade (1999), o clima do município de Guarulhos é do tipo úmido, 

onde atuam massas de ar de origem tropical e polar, influenciado por correntes 

atmosféricas polares marítimas. Coutinho et al. (2003) relaciona as diferentes 

altitudes do município com o clima, apresentando na área norte, onde se encontram 

as maiores altitudes, o Clima Tropical Úmido Serrano da Cantareira, enquanto que 

nas áreas mais baixas, entre 700 e 800 m, o Clima Tropical Úmido de Altitude. 

  Pelo novo sistema quantitativo de zoneamento climático do Brasil, de Alvares 

et al. (2013), o Clima de Guarulhos (Figura 20) é o Cfb, temperado de verão ameno, 

chuvas uniformemente distribuídas durante o ano, sem estação seca. Este tipo de 

clima é encontrado em apenas 2,6% do território brasileiro, ainda segundo Alvares et 

al. (2013), sua maior ocorrência se dá no sul do estado de Minas Gerais, na Serra 

da Mantiqueira, partes do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e 

Rio Grande do Sul. Pode ocorrer a uma distância máxima de 500km do Oceano 

Atlântico. Ligado diretamente a altitude e maritimidade, o clima Cfb cruza o estado 

de São Paulo, de Paranapiacaba até o sul de Minas Gerais e o oeste do Rio de 

Janeiro ao longo das Serras do Mar e Mantiqueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- Nova Classificação climática do Estado de São Paulo (ALVARES et al., 2013). 
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5.2.6 Flora 

 

  A imensa importância da flora no município é certificada pelo reconhecimento 

da área como Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo.  O 

território demarcado é quase em sua totalidade parte integrante do bioma Mata 

Atlântica, representado pela Floresta Ombrófila Densa primária e secundária, porém, 

segundo Andrade (2009), no bairro do Cabuçu, oeste da área, encontra-se manchas 

de vegetação típica de Cerrado. Com grande biodiversidade, Guarulhos apresenta 

espécies como a Cariniana estrelenses (Jequitibá-branco / Figura 21 A), a Cedrela 

fissilis (Cedro-rosa / Figura 21 B), a Luehea candicans (Açoita-cavalo), a Piptadenia 

gonoacantha (Angico-branco), a Cecropia pachystachya (Embaúba / Figura 21 C), 

entre outras. 

 

 

Figura 21 – A) Cariniana estrellensis (Jequitibá-branco); B) Cedrela fissilis (Cedro-rosa); C) Cecropia pachystachya (Embaúba) 
LORENZI (2008). 
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5.3 O Geoparque 

 

  O Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos localiza-se na porção norte do 

município, um dos 39 que integram a Região Metropolitana de São Paulo-RMSP 

(Figura 22). Abarcando áreas urbanas e rurais, posicionado entre os paralelos 23° 

16’ 20’’ e 23° 30’ 34’’ latitude sul e os meridianos 46° 20’ 08’’ e 46° 34’ 13’’ longitude 

oeste, cortado pelo Trópico de Capricórnio, influencia também municípios 

circunvizinhos como: Arujá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Nazaré Paulista, Santa 

Isabel e São Paulo. Caracteriza-se também por possuir uma grande diversidade de 

acessos rodoviários como a Rodovia Presidente Dutra BR-116, Rodovia Fernão Dias 

BR-381, Rodovia Ayrton Senna da Silva SP-70, o Rodoanel Mário Covas SP-21, 

atualmente em construção (Figura 23), além da principal ligação aeroviária do país, 

o Aeroporto Internacional de São Paulo Governador André Franco Montoro (GRU 

Airport).  

  O Município de Guarulhos possui 320 km² de área onde se encontram 47 

bairros, sendo que 14 destes fazem parte do Geoparque Ciclo do Ouro e estão a 

seguir nomeados: Cabuçu de Cima, Tanque Grande, Capelinha, Água Azul, Mato 

das Cobras, Morro Grande, Cabuçu, Invernada, Bananal, Fortaleza, São João, das 

Lavras, Bonsucesso e Sadokim (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 22- Localização do Geoparque Ciclo do Ouro, Guarulhos (PEREZ-AGUILAR-2012). 
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Figura 23- Traçado do Rodoanel Mário Covas (DERSA-2001). 
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Figura 24- Localização do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos – Bairros (do autor, 2013). 
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  Segundo o Serviço Geológico do Brasil-CPRM (2012), um geoparque se 

apresenta como uma área geográfica onde o patrimônio geológico faz parte de um 

conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. São 

territórios abertos, onde se encontram sítios geológicos de grande valor científico, 

educativo, turístico e outros. Em 2004, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a União Internacional de Ciências 

Geológicas (IUGS) firmaram uma parceria com o objetivo da criação da Rede Global 

de Geoparques (Global Geoparks Network) visando conservar e ao mesmo tempo 

utilizar para o bem das comunidades, áreas naturais com elevado valor geológico.  

Os geoparques têm como objetivo a difusão do conhecimento científico e promoção 

de ações educativas para a popularização das Geociências, dando dessa maneira 

suporte ao desenvolvimento sustentável através do geoturismo. 

  A origem dos geoparques está ligada à “Declaração dos Direitos à Memória 

da Terra”, resultante do Simpósio Internacional sobre a Proteção do Patrimônio 

Geológico de Digne, na França, assinada por mais de trinta países em 13 de junho 

de 1991, entre eles o Brasil. A ideia principal é criar estas áreas com o objetivo de 

conservar o patrimônio e, paralelamente a isso, fomentar o geoturismo local, levando 

benefícios à população e consequentemente melhor qualidade de vida. 

  Constituindo Patrimônio Geológico, os geossítios se caracterizam pelo seu 

alto grau de interesse gerado tanto por suas belezas naturais quanto pelo valor 

científico ali encontrado, já que são testemunhos da história do Planeta Terra, não 

devendo, portanto, serem desprezados. Paralelamente à importância científica, está 

a importância do turismo geológico, diretamente ligado à beleza das paisagens 

encontradas. A mistura entre valor científico e geoturismo pode resultar em 

importantes benefícios às comunidades nas cercanias da área, promovendo a 

ciência, criando a cultura da conservação e valorização, além de gerar renda. 

Definitivamente a ideia de geoparque de nenhuma maneira se assemelha a de um 

parque fechado, isolado, ao contrário, se caracteriza por um espaço aberto à 

aprendizagem, difusão de teorias, palco de desenvolvimento científico e ao mesmo 

tempo fonte de recursos para a comunidade.  

  O Brasil, devido a sua imensa extensão territorial, possui diversas áreas onde 

se encontram geossítios únicos em sua beleza e importância científica, que por 

consequência apresenta grande potencial para a criação de geoparques.  
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  A área do Geoparque Ciclo do Ouro apresenta grande valor geológico em 

seus 14 geossítios, tais como os Mirantes da Serra da Pirucaia, do Nhaguçu e da 

Serra do Itaberaba, as Estruturas Arqueológicas do Tanque Grande e do Fortaleza. 

Destacam-se também áreas de grande valor histórico com potencial turístico como a 

Casa da Candinha, que corresponde à casa grande da Fazenda Bananal, muros de 

taipa de pilão, as barragens do Cabuçu, Tanque Grande e algumas igrejas; porém, 

seu maior patrimônio está relacionado a histórica busca do ouro e sua retirada 

materializada nas antigas minas datadas do final do século XVI e século XVII, todas 

obras ligadas ao processo do ciclo do ouro de Guarulhos (PÉREZ-AGUILAR et al., 

2012).  

  Em 9 de junho de 2008, através do Decreto no. 25.491 do Município de 

Guarulhos, o Poder Executivo instituiu um grupo de trabalho com o objetivo de 

implantar e gerir a Unidade de Conservação Parque Natural Municipal da Cultura 

Negra Sítio da Candinha e também estruturar a criação do Geoparque. Com a 

participação de representantes dos setores públicos e da sociedade civil, como 

religiosos, acadêmicos e ONGs, foram promovidas discussões e destas tiveram 

como consequência a caracterização de elementos que promoveram a criação do 

Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos pelo Decreto Municipal de Guarulhos no. 

25.974 de 16 de dezembro de 2008. Em 2012 o CPRM (Serviço geológico do Brasil) 

publicou as propostas brasileiras (Figura 25) para a criação dos geoparques e o 

futuro reconhecimento dos mesmos pela UNESCO, já que o órgão exige um dossiê 

completo da área com os seguintes itens: 

 

 Apresentação da área e comprovação do nível internacional de seu patrimônio 

geológico. 

 Comprovação de que o patrimônio geológico na atualidade é usado de alguma 

forma para promover a economia e o desenvolvimento sustentável da 

comunidade local. 

 Demonstração da integração entre o patrimônio natural e cultural com a área 

proposta do geoparque. 
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Figura 25- Propostas brasileiras de geoparques (CPRM, 2012). 

 

  Entre os trabalhos apresentados na publicação está a proposta do Geoparque 

Ciclo do Ouro de Guarulhos, no qual, profissionais de diversas áreas do 

conhecimento, como geólogos, geógrafos e historiadores apresentam atributos 

geológicos, geomorfológicos, arqueológicos, históricos e culturais que legitimam a 

solicitação junto à UNESCO, seu reconhecimento na Rede Global de Geoparques, 

onde já se encontram diversos parques, tais como: 
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5.3.1 Geopark Naturtejo de Meseta Meridional (Portugal) 

 

  Situado no leste português (Figura 26), o primeiro Geopark de Portugal, foi 

reconhecido pela Rede Global de Geoparques em 2006. Possui território de 

4616km² e suas prioridades são a geoconservação, a educação e o geoturismo. A 

geologia da região é elemento uniformizador do território, visto que se trata de uma 

área de culturas distintas. O geopark é dotado de ótima infraestrutura para visitação, 

com restaurantes especializados em gastronomia regional, diversos hotéis e 

pousadas, praias fluviais, museus e patrimônio histórico. Caracteriza-se também por 

ser importante fonte de renda para a população dos municípios integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- Localização do Geopark Naturtejo no território português (Metodiev, 2009). 

 

5.3.2 Geoparque do Araripe (Brasil) 

 

  Situado no sul do estado do Ceará (Figura 27), Brasil, o geoparque engloba a 

chapada do Araripe, se estendendo por uma área de 5000 km². Tem como principais 

características a geoconservação e a educação, já que se trata de uma área onde é 

possível, por seus estratos geológicos e depósitos fósseis, conhecer e compreender 

a gênese e o desenvolvimento da Bacia Sedimentar do Araripe. Apesar de sua 

infraestrutura ainda estar em início de processo evolutivo, a visitação é facilmente 

possível, contando com colônia de férias, seminários, oficinas, entre outros eventos 

inerentes ao geoturismo. 
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Figura 27- Localização do Geoparque do Araripe – (http://geoparkararipe.org.br, 2014) 
 

 

5.3.3 Geoparque Villuercas Ibores Jara (Espanha) 

 

  Com 2544 km², o Geoparque Villuercas, reconhecido pela UNESCO em 2011, 

está situado no sudeste da província espanhola de Cáceres, entre as bacias de Tajo 

e da Guadiana (Figura 28). Faz parte de dois dos compartimentos geológicos 

espanhóis de relevância mundial, as paisagens apalachenses do Maciço Ibérico e o 

orógeno hercínico ibérico. Seus principais geossítios estão ligados diretamente a 

riqueza paleontológica, dobras e falhas, formas erosivas e sedimentares além de 

seu passado minerador. Em relação à infraestrutura, pode-se afirmar que apresenta 

ótimo centro de atenção e recepção ao visitante, museus, antiga mina restaurada 

para visitação, oficinas, além de eventos sazonais para a divulgação do parque e 

consequentemente das geociências.  
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Figura 28- Localização do Geoparque Villuercas (www.geoparquevilluercas.es, 2014). 
 

5.3.4 Geoparque Grutas Del Palacio (Uruguai) 

 

  Ao longo dos seus 450 km² e localizado no centro-sul do país (Figura 29), o 

geoparque uruguaio obteve seu reconhecimento pela UNESCO em 2013, porém já 

em 2011 concluiu sua base de infraestrutura que atualmente conta com guias 

treinados, hotéis, camping, museu de geociências, trilhas interpretativas, fauna e 

flora atuais e fósseis. Seus geossítios estão ligados diretamente a pinturas 

rupestres, fósseis, falhas geológicas e rochas raras. Há também um calendário de 

cursos e oficinas direcionados a população local com o objetivo de fomentar o 

geoturismo e consequentemente melhores condições para a economia regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29- Localização do Geoparque Grutas Del Palacio (www.unesco.org.uy, 2014). 
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5.3.5 Rokua Geopark (Finlândia) 

 

Incorporado à Rede Global de Geoparques em 2010, o Rokua Geoparque se 

localiza no centro da Finlândia, a 200km do Círculo Polar Ártico (Figura 30) e 

caracteriza-se por ser o geoparque mais ao norte do Planeta. Seus geossítios estão 

ligados a geomorfologia com picos angulosos nevados, lagos de formação glacial e 

água cristalina além de apresentarem as tradições e cultura finlandesas 

relacionadas principalmente ao rigoroso inverno. A infraestrutura do local é 

completa, com centro de informações, hotéis, spa medicinal, camping, oficinas com 

diversas atividades, exibições artísticas itinerantes, espaço para eventos, 

restaurantes, lago com aparelhos recreativos, área destinada a prática esportiva, 

grupos de navegação e pescaria entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30- Localização do Rokua Geopark – Finlândia (http://www.rokuageopark.fi, 2014). 

 

5.4 O Geoparque e o ciclo do ouro de Guarulhos 

 

  Contrariando o que costuma ser replicado em diversos níveis de ensino no 

Brasil, ou seja, que o primeiro ciclo da busca pelo metal precioso se inicia no final do 

século XVII, Juliani et al. (1995) apresenta relatos e documentos comprovando a 

existência da exploração mineira em terras paulistas, mais precisamente na região 

do Jaraguá, Pirapora do Bom Jesus, Sorocaba e Guarulhos já no final do século 

XVI. Logo no início do século seguinte cria-se o Regimento das Terras Mineiras do 

Estado do Brasil, segundo o qual, estaria livre qualquer cidadão para explorar ouro 

ou prata em terras brasileiras, desde que pagasse à Fazenda Real um quinto do 

metal encontrado. A partir deste momento diversas áreas no Brasil começam a ser 

exploradas e o estado de São Paulo passa a ter grande importância. Segundo 

Knecht (1939), durante os primeiros quatro séculos de colonização do Brasil, São 
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Paulo contabilizava mais de trinta municípios possuidores de áreas, que nas 

modalidades de aluvião, vieiro ou cascalho aurífero, extraiam ouro (Tabela 7 e 

Figura 31). 

 

Tabela 7- Ocorrência de ouro nos municípios paulistas. (do autor, 2014). 

Município Ocorrência 

Apiaí (1) Aluviões 

São Roque (30) Vieiro em estado livre ou ligado a pirita, galena e blenda 

Araraquara (2) Aluviões 

Bragança (4)  

Caconde(5) Aluviões 

Campo Largo atual Jarinu (19)  

Bela Vista atual Barueri (3) Aluviões 

Cananéia (6)  

Capão Bonito (7) Vieiros 

São Paulo (29) Vieiros 

Caraguatatuba (8)  

Cunha (9) Cascalho aurífero 

Franca (11) Aluviões e cascalho aurífero 

Guarulhos (12) Aluviões 

Iguape (13) Aluviões e vieiros 

Iporanga (14) Aluviões e vieiros 

Itapecerica (15) Aluviões 

Itatiba (16)  

Itu (17) Aluviões 

Jacupiranga (18) Aluviões 

Jundiaí  (20) Aluviões 

Mogi das Cruzes (22) Aluviões 

Mogi Mirim (21) Rio Aurífero 

(Santana do) Parnaíba (26) Vieiros e Aluviões 

Piedade (23) Aluviões 

Pilar (24)  

Santa Izabel (25) Aluviões 

São João da Boa Vista (27) Aluviões 

São José dos Campos (28) Aluviões 

São Roque (30)  

Xiririca (Eldorado) (10) Aluviões 
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Figura 31- O Ouro nos municípios paulistas do século XVI ao XIX (do autor, 2014). 
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  Particularmente em Guarulhos, ainda segundo Juliani et al. (1995), os 

garimpos se localizavam principalmente no Ribeirão das Lavras, Ribeirão Tomé 

Gonçalves (Jaguari), Tanque Grande, Ribeirão Guaracaú, Ribeirão Baquirivu-Guaçu, 

entre outros (Figura 32), aproveitando intensamente depósitos aluvionares e elúvio-

coluviais. O processo, realizado por mão-de-obra escrava e indígena, se dava 

inicialmente de forma simples, lavando diretamente o cascalho (gupiaras), depois de 

desviado o curso do ribeirão através de pequenas barragens e cavando 

manualmente a cobertura de argila e areia. Posteriormente, com o início do 

esgotamento do ouro de aluvião, inicia-se a exploração dos solos transportados, os 

colúvios, que demandavam maior esforço e emprego de mão-de-obra e técnicas. 

Finalmente, com a diminuição sucessiva da presença do ouro, a lavra deixa de ser 

economicamente viável e é abandonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32- Localização das principais lavras de ouro de Guarulhos (Ocorrências Minerais no estado de SP, 1938). 
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  A área do Geoparque Ciclo do Ouro representa um museu a céu aberto, onde 

é possível avistar e explorar cientificamente grande parte da riquíssima e pouco 

conhecida história das primeiras lavras brasileiras através de estruturas 

arqueológicas conservadas, como canais de água, barragens, restos de cascalhos 

lavrados entre outras. 

 

5.4.1 O Geoparque e geossítios de grande importância 

 

  A área do geoparque, além dos geossítios ligados diretamente ao ciclo do 

ouro, de relevância arqueológica, apresenta demais características de grande 

importância geológica, tectônica e mineralógica caracterizando assim outros 

geossítios como: 

 

5.4.1.1 Mirante da Serra da Pirucaia 

  Localiza-se no limite do município de Guarulhos com Mairiporã. É possível 

verificar afloramentos de quartzitos e xistos quartzosos que segundo Knecht, 1950 já 

foram explorados comercialmente. O acesso ao mirante se dá por trilhas, onde é 

possível avistar o Parque Estadual da Cantareira, a Barragem do Cabuçu, o centro 

de Guarulhos, além de parte da cidade de São Paulo. 

 

5.4.1.2 Marundito do Pico Pelado (Figura 33) – Margarita-coríndon xistos (marundito) 

  Caracteriza-se um mirante natural, porém, sua maior importância está em 

seus afloramentos de marunditos, segundo Juliani(1993), são rochas altamente 

aluminosas constituídas essencialmente por margarita, coríndon e rutilo, além de 

minerais do grupo do epídoto, cianita, sillimanita, anfibólios, muscovita, safirina e 

subordinados. Estas rochas podem ser geradas pelo metamorfismo em fácies 

anfibolito de materiais geológicos formados por processos diversos. 

 

5.4.1.3 Metapelito do Novo Recreio 

  Geossítio apresenta intemperismo em dobras fechadas, de grande 

importância para demonstrar os processos de encurtamento da crosta terrestre em 

zonas de colisão de placas tectônicas. O afloramento se encontra na unidade de 
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relevo de morros altos, em uma área do município com grande adensamento 

populacional com potencial risco de movimentação de massa. 

 

5.4.1.4 Rochas com Cummingtonita/Antofilita 

  O geossítio apreseta através de blocos e matacões, rochas exóticas, até certo 

ponto raras, porém, sem valor comercial. Destaca-se a presença de arranjos 

radiados de cummingtonita/antofilita.  

 

5.4.1.5 Mirante da Serra do Itaberaba 

  O Mirante se destaca pela sua altitude, 1.422m, a maior da região 

metropolitana de São Paulo. Segundo Juliani (1993), é composto por granitoides 

encaixados em rochas metassedimentares e metavulcânicas. Com predomínio de 

rochas de coloração cinza, granulação grossa, apresenta uma vista geral da Serra 

do Itaberaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33- Margarita-coríndon xistos (marundito) em primeiro plano. Ao fundo vista Noroeste do Geoparque. (do autor, 
2013). 
 

 



61 
 

 

6 RESULTADOS OBTIDOS  
 

6.1 Relação entre Unidades de Relevo e Ciclo do Ouro 

   

  Com o objetivo de contribuir para a implantação e reconhecimento do 

Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos, foi elaborado um mapa (Figura 33) 

relacionando os diversos municípios envolvidos na extração de ouro no estado de 

São Paulo, desde o Século XVI até o Século XIX. Este documento, baseado em 

dados de Knecht (1939) e Ross (1997), demonstra que de trinta municípios 

pesquisados, vinte estão situados nos Planaltos e Serras do Atlântico-Leste-

Sudeste, dois nas Planícies Marinho/Fluviais, quatro nas Depressões Periféricas da 

Borda Leste da Bacia do Paraná, apenas um nos Planaltos e Chapadas da Bacia do 

Paraná e três na Depressão Tectônica Cenozoica. Verifica-se que a maior 

quantidade de lavras se encontrava em localidades com maior complexidade de 

formação; de gênese ligada a dobramentos, metamorfismos, falhas e intrusões, 

como é o caso do norte do município de Guarulhos, que além dos resquícios das 

antigas lavras, apresenta relevo de grande beleza e diversos geossítios formados 

pelo relevo movimentado. 
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Figura 34- Grandes unidades do relevo paulista e municípios envolvidos do ciclo do ouro (do autor, 2014). 
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6.2. Mapas Geológico e Geomorfológico (Sistemas de Relevo) 
 

  A geologia do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos está ligada diretamente 

a vários fatores relevantes e determinantes para a formação de duas áreas 

geomorfologicamente muito distintas, a primeira, com altitudes inferiores, formada no 

quaternário por sedimentos aluvionares. Apresenta poucas falhas em Planícies 

Fluviais, Colinas Pequenas e Médias. Sua formação está ligada a movimentos 

verticais ocorridos há cerca de 60 milhões de anos, proporcionando o afundamento 

da área, o que gerou, segundo Juliani (2008) um sistema de riftes (bacia de 

afundamento). Situada no sul do Geoparque, esta bacia faz parte da Bacia 

Sedimentar de São Paulo. Na segunda área, a norte da falha do Jaguari, 

predominam rochas pré-cambrianas, resultantes de intensas atividades tectônicas 

iniciadas há cerca de 1,6 bilhão de anos demonstradas no mapa geológico (Figura 

35) através das rochas encontradas e principalmente das estruturas geológicas 

falhadas, empurradas como também zonas de cisalhamento. Geomorfologicamente, 

essa área é representada por altas altitudes para o padrão local, drenagem 

encaixada e competente, altas e médias declividades, divididas, como apresentadas 

na Figura 36 em Planícies Fluviais, Escarpa, Colinas Pequenas e Médias, além de 

Morrotes, Morros e Montanhas. 
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Figura 35- Mapa Gelógico do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos (do autor, 2014). 
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 Figura 36- Mapa Geomorfológico do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos (do autor, 2014). 
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6.3 Mapas Hipsométrico e Clinográfico 
 

  Os mapas hipsométricos e clinográficos estão diretamente ligados e são 

correntemente produzidos para trabalhos ligados à geomorfologia. Segundo De Biasi 

(1992), os mapas hipsométricos frequentemente são encontrados em estudos 

relacionados às Ciências da Terra, Planejamento Regional, Urbano e Agrário. A 

relação entre as temáticas apresentadas nestes mapas permite uma melhor 

compreensão e, consequentemente, a equação de problemas ocorridos no espaço 

analisado. Através da identificação da inclinação do terreno analisado, é possível 

compartimentar, pela diferenciação da energia potencial ligada ao relevo, setores de 

dinâmicas erosivas diferenciadas. 

  A área estudada apresenta dois setores muito distintos, o setor das amplas 

planícies aluviais associadas às Bacias Hidrográficas do Tietê e Paraíba do Sul e o 

setor de relevo mais movimentado, com maiores altitudes e, consequentemente, 

mais sujeito a processos erosivos. 

  O setor de relevo mais acidentado, associado a terrenos cristalinos, com 

serras, morros altos, baixos e morrotes apresenta altitudes entre 800 a pouco mais 

de 1.400m, grande parte com declividade superior a 30% caracterizando-se assim 

pelo predomínio de processos denudacionais, apresentando uma rede de drenagem 

mais dendrítica com vales bem encaixados e grande potencial a intensos 

escoamentos superficiais, algo não muito incomum pelas características climáticas 

do local. 

  O setor das amplas planícies aluviais apresenta altitudes inferiores a 800m 

com encostas e declividades menores, não superiores a 15%, determinando, 

contrariamente ao norte do Geoparque, processo de agradação, ligado 

predominantemente às aluviões quaternárias em uma bacia hidrográfica com 

densidade menor e fundos de vales mais abertos (Figuras 37 e 38). 

  Atualmente, a área passa por um processo intenso de urbanização, 

principalmente no setor de planícies, onde se encontram grandes bairros instalados 

e em expansão. A criação do Geoparque, não pretende barrar a expansão, mas sim 

liga-la a um modelo mais adequado à aptidão geológica e geomorfológica da sua 

área, levando-se em consideração também aspectos sociais como a geração de 

renda e o fomento à educação. 
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Figura 37- Mapa Hipsométrico do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos (do autor, 2014). 
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                                   Figura 38- Mapa Clinográfico do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos (do autor, 2014). 
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7 MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DE UNIDADES DE DISSECAÇÃO 

 

  A forte influência tectônica da região revela uma paisagem de blocos 

geológicos desnivelados apresentando nuances morfoestruturais do relevo. Estes 

conjuntos de blocos são especialmente configurados por falhas geológicas nos 

sentidos SW-NE e SE-NW. 

  A presença marcante nos vales encaixados de solos coluvionares e lateríticos 

pouco espessos, predominando o profundo intemperismo e alteração da rocha; os 

raros corpos de tálus e as inúmeras, porém, pequenas planícies de soleiras, 

sugerem um processo epirogenético lento em clima quente e úmido ao longo do 

quarternário e influência de eventos neotectônicos. 

  O mapeamento foi realizado com a avaliação do grau de dissecação do relevo 

através de um índice morfométrico sintético, adotando como base cartográfica a 

escala 1:50.000. Considerando que visa subsidiar os estudos para o planejamento 

do Município de Guarulhos e mais precisamente do Geoparque, a definição das 

unidades de análise do relevo no mapeamento foi voltada a uma rápida e fácil 

interpretação aos gestores envolvidos, compondo variáveis do meio físico 

fundamentais para o plano territorial. 

  O resultado do mapeamento geomorfológico de unidades de dissecação do 

Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos é exibido na figura 39. A delimitação com 

base na medição topográfica e metodologia citada por Ross (1992) resultou na 

classificação em tipos de unidades de dissecação do relevo.  

  As unidades de dissecação do mapeamento foram definidas a partir da razão 

entre a distância interfluvial média (H) e a amplitude topográfica máxima (V) que 

determinaram no estudo a definição de quatro unidades distintas com índices de 

dissecação semelhantes que configuraram seis diferentes blocos com 

denominações baseadas na toponímia adotada na região (Tabela 8). 
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Tabela 8- Parâmetros de definição das unidades de dissecação do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos (do autor, 2014). 

UNIDADE DE DISSECAÇÃO H(m) V(m) RAZÃO 

H/V 

UNIDADE 1 (SERRA DO ITABERABA) 4200 600 7 

UNIDADE 2 (SERRA DA PIRUCAIA) 5600 400 14 

UNIDADE 2 (SERRA DO BANANAL) 4900 350 14 

UNIDADE 3 (MORRO DOS MACACOS) 2800 250 11,2 

UNIDADE 3 (SERRA DA ONÇA) 3500 300 11,7 

UNIDADE 4 (LAVRAS) 3500 100 35 

H = distância interfluvial média V = Amplitude topográfica máxima 

 

  As unidades foram avaliadas com relação a outros parâmetros morfométricos 

como área total, altitudes mínimas e máximas, inclinação média e densidade de 

drenagem demonstrando correlação significativa entre todas as variáveis que 

validaram a subdivisão e classificação geomorfológica efetuada (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Parâmetros morfométricos das unidades de dissecação do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos (do autor, 

2014). 

UNIDADE 
DE 
DISSECAÇÃO 

ÁREA(Km2) ALTITUDE 
MÍN. (m) 

ALTITUDE 
MÁX. (m) 

INCLINIÇÃO 
MÉDIA (o) 

DENSIDADE 
DE 
DRENAGEM 
(Km/Km2) 

UNIDADE 1 
(SERRA DO 
ITABERABA) 

19,6 750 1420 18,9 4 

UNIDADE 2 
(SERRA DA 
PIRUCAIA) 

17,6 750 1180 17,4 3,3 

UNIDADE 2 
(SERRA DO 
BANANAL) 

24,2 760 1120 15,4 3,3 

UNIDADE 3 
(MORRO 
DOS 
MACACOS) 

37,8 740 1030 15,4 3,4 

UNIDADE 3 
(SERRA DA 
ONÇA) 

36,4 670 1100 16,8 3,8 

UNIDADE 4 
LAVRAS 

35,1 690 900 6,1 2,6 
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  Um aspecto relevante ao interpretar o mapeamento das unidades de 

dissecação é que o perímetro de cada unidade não acompanha o limite das bacias 

hidrográficas, e sim dos interflúvios. Desta forma, o mapa reflete as elevações em 

edifícios individualizados, grandes morros e serras no geral com toponímias 

conhecidas O limite entre as unidades ao coincidir com as linhas de talvegue 

demostram a assimetria de determinados vales encontrados no Geoparque. 

 

Unidade 1 Serra do Itaberaba – Caracterizada pela relação Distância Interfluvial 

Média/Amplitude topográfica máxima: 07 

 Caracteriza-se pela presença do Grupo Serra do Itaberaba (JULIANI,1992), a 

nordeste do Geoparque. Esta unidade de relevo possui amplitudes e inclinações que 

demonstram energia potencial muito elevada, marcada por forte direcionamento 

sentido SW-NE, que define a existência de uma linha de crista de maior altitude a 

partir da qual desenvolveu-se uma escarpa voltada para SE. 

 Destaca-se a cabeceira de drenagem do Ribeirão Tomé Gonçalvez, curso 

d`’agua com fluxos direcionados no sentido NW-SE, que são afluentes da margem 

esquerda do Córrego Jaguari (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul). Apresenta 

alta densidade de drenagem constituída por um padrão dendrítico, característica do 

relevo declivoso. Os perfis das encostas são predominantemente convexos com 

maior inclinação no terço inferior. 

 A constituição geológica deve-se a um batólito granítico alongado (Granito 

Itaberaba, (CPRM 2006), intrusivo na sequência metavulcanosedimentar do Grupo 

Serra do Itaberaba.  

 

Unidade 2 Serra da Pirucaia / Serra do bananal – Caracterizada pela relação 

Distância Interfluvial Média/Amplitude topográfica máxima: 14 

 Formam dois blocos definidos respectivamente pelas Serra da Pirucaia, a 

oeste, e Serra do Bananal, ao centro do Geoparque. São unidades de relevo com 
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amplitudes e inclinações que demonstram energia potencial muito elevada, marcada 

por forte direcionamento sentido SW-NE e SE-NW. 

 No bloco da Serra da Pirucaia é marcante a existência de uma linha de crista 

de maior altitude a partir da qual se desenvolveu uma escarpa voltada para SE. O 

limite SE deste bloco é definido pela Falha dos Veigas, zona de cisalhamento 

transcorrente. Destaca-se a cabeceira de drenagem do Ribeirão dos Macacos e 

afluentes da sua margem direita, cursos d`’agua que confluem para margem direita 

do Córrego Cabuçu (Bacia Hidrográfica do Rio Tietê). Apresenta alta densidade de 

drenagem constituída por um padrão dendrítico, secundariamente semi-retangular. 

 Em termos geológicos é notável o forte alinhamento das unidades litológicas 

no sentido SW-NE, com destaque para a Formação Pirucaia, quartzito que sustenta 

a estrutura serrana da Pirucaia. 

 No bloco da Serra do Bananal não se observa a presença de uma escarpa 

tão evidente e é menos contínua a linha de crista de maior altitude revelando um 

relevo serrano mais dissecado. Destacam-se as cabeceiras de drenagem do 

Ribeirão do Bananal, Ribeirão das Lavras e afluentes da sua margem direita, cursos 

d`’agua que confluem para margem direita do Rio Baquirivu-Guaçu (Bacia do Rio 

Tietê). Apresenta alta densidade de drenagem constituída por um padrão dendrítico, 

secundariamente semi-circular. 

 Em termos geológicos, é notável o forte condicionamento dado pelo batólito 

granítico de formato elíptico com eixo principal N-S (Granito Pau Pedra, CPRM 

2006), a partir do qual nota-se o condicionamento nos contornos das unidades 

litológicas adjacentes e dos canais de drenagem semi-circulares. Nos dois blocos os 

perfis das encostas são predominantemente convexos com maior inclinação no terço 

inferior. 

 

Unidade 3 – Morro dos Macacos / Serra da Onça – Caracterizada pela relação 

Distância Interfluvial Média/Amplitude topográfica máxima: 11,2 e 11,7. 

 Formam dois blocos definidos por unidades de morros altos. O primeiro tem 

como referência o Morro dos Macacos e está localizado no centro-oeste do 
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Geoparque, o segundo tem como referência a Serra da Onça e o Morro do 

Nhanguçu leste. São unidades de relevo com amplitudes e inclinações que 

demonstram energia potencial elevada, marcada por forte direcionamento sentido 

SW-NE e SE-NW. 

 No bloco do Morro dos Macacos é marcante a existência de cristas 

ramificadas e descontínuas sem direções predominantes. O limite NW deste bloco é 

definido pela Falha dos Veigas, o limite SE pela Falha do Rio Jaguari, ambas 

constituindo zonas de cisalhamento transcorrente; o limite oeste é dado pelo vale do 

Córrego Tanque Grande conjugado com uma falha proeminente sentido N-S. 

Destacam-se as cabeceiras de drenagem dos córregos Invernada e Cachoeirinha, 

cursos d`’agua que confluem para margem direita do Rio Baquirivu-Guaçu (Bacia do 

Rio Tietê). Apresenta alta densidade de drenagem constituída por um padrão 

dendrítico, secundariamente semi-retangular.  Em termos geológicos é notável o 

forte alinhamento das unidades litológicas no sentido SW-NE. 

 No bloco da Serra da Onça os morros apresentam cristas ramificadas e 

descontínuas, com direção principal no sentido N-S. Destacam-se os médios e 

baixos cursos do Ribeirões Tomé Gonçalves, cursos d`’agua que confluem para 

margem esquerda do Córrego Jaguari (Bacia do Rio Paraíba do Sul). Apresenta alta 

densidade de drenagem constituída por um padrão dendrítico, secundariamente 

semi-retangular. 

 Quanto aos aspectos geológicos é notável o forte alinhamento das unidades 

litológicas no sentido SW-NE, com destaque para as formações do Grupo Serra do 

Itaberaba. 

 

Unidade 4 – Lavras – Caracterizada pela relação Distância Interfluvial 

Média/Amplitude topográfica máxima: 35. 

 Localizada no sudeste do Geoparque, esta unidade caracteriza-se pela 

presença de morrotes e colinas, unidades de relevo com amplitudes e inclinações 

que demonstram energia potencial baixa, marcada por fraco direcionamento 

estrutural. Formam linhas cumeadas suaves que se desenvolvem preferencialmente 

no sentido N-S. 
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 Destacam-se os médios e baixos cursos dos Ribeirões Guaraçau e das 

Lavras, cursos d`’agua que são afluentes da margem direita do Rio Baquirivu-Guaçu 

(Bacia do Rio Tietê). Apresenta baixa densidade de drenagem constituída por um 

padrão dendrítico. 

 A constituição geológica desta unidade deve-se à presença de rochas 

metamórficas na porção norte e argilitos na porção sul, cujo limite entre eles é 

definido pela Falha do Rio Jaguari. Destaca-se nesse bloco a ocorrência de 

sedimentos inconsolidados de origem aluvionar. 
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8 A DISSECAÇÃO DO RELEVO E A FRAGILIDADE POTENCIAL DAS UNIDADES 

DE DISSECAÇÃO DO GEOPARQUE 

 Os sistemas ambientais apresentam variado potencial de fragilidade em 

função de suas características de gênese. O estado de equilíbrio pode ser alterado 

em decorrência de modificações antrópicas ou naturais de seus componentes, o que 

torna o estudo destes ambientes de extrema importância para o planejamento de 

uso da terra. 

 Com base nas concepções de ecodinâmica e ecossistema, definidas 

anteriormente por Tricart (1977), ROSS (1994), indica que o índice de dissecação do 

relevo, juntamente com a declividade, os solos (Figura 40), a cobertura vegetal, as 

rochas e o clima constituem fatores indispensáveis para se estabelecer níveis de 

fragilidade, e a combinação dos mesmos podem resultar em diferentes categorias, 

pois o grau final de fragilidade, que determina áreas mais ou menos críticas, está 

intimamente associado a suscetibilidade à erosão e/ou movimento de massa, por 

sua vez baseada nas características lito-pedológicas.  

 Salienta-se ainda que o item cobertura vegetal, por se tratar de fator antrópico 

deixa de ser abordado como fragilidade potencial, para instabilidade potencial, e 

novos estudos com maiores detalhes direcionados às perturbações antrópicas, como 

a instalação do Rodoanel Mário Covas determinarão resultados mais pontuais. 

 Tendo como principal variável o índice de dissecação de relevo, seguido 

pelos demais variáveis qualitativas e quantitativas (Tabela 10), indispensáveis para a 

hierarquização e comprovação do desequilíbrio dinâmico, se inferiu as categorias de 

fragilidade e instabilidade potenciais discutidas para cada unidade de dissecação, 

resultando em: 

 alta fragilidade potencial e instabilidade potencial fraca; 

 alta fragilidade potencial e instabilidade potencial forte; 

 média fragilidade potencial e instabilidade potencial moderada; 

 baixa fragilidade potencial e instabilidade potencial forte. 
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Tabela 10 – Variáveis para o potencial de fragilidade do Geoparque – (do autor, 2015) 

UNIDADE DE 
DISSECAÇÃO 

CONSTITUIÇÃO 
GEOLÓGICA 
(%) 

CONSTITUIÇÃO 
PEDOLÓGICA (%) 

COBERTURA 
VEGETAL – 
GRAU DE 
PROTEÇÃO 

INCLINAÇÃO 
MÉDIA ° 

CLIMA 

UNIDADE 1 
(SERRA DO 
ITABERABA) 

MB 36,8 
MP 35,7 
GR 23,5 
AL 2,2 
QZ 1,8 

CX 65 
LVA 19,2 
LA 14,4 
GM 1,4 

 
 

ALTO GRAU 

18,9 

 

TR
O

P
IC

A
L Ú

M
ID

O
 SER

R
A

N
O

 D
A

 C
A

N
TA

R
EIR

A
 

UNIDADE 2 
(SERRA DA 
PIRUCAIA) 

MP 44,6 
GR 28 
QZ 26,5 
AL 0,9 

CX 78,4 
LVA 10 
RL 9,8 
LA 1,1 
GM 0,7 

 
ALTO GRAU 

17,4 

UNIDADE 2 
(SERRA DO 
BANANAL) 

MP 46 
GR 24,7 
MB 18,2 
FF 7,4 
AL 2,9 
QZ 0,8 

CX 51,4 
LVA 23 
LA 18,8 
Mineração 3,9 
GM 2,9 

 
 

MÉDIO GRAU 

15,4 

UNIDADE 3 
(MORRO 
DOS 
MACACOS) 

MP 67,9 
MB 13 
GR 11,7 
AL 6,9 
FF 0,3 
QZ 0,2 

CX 52,6 
LA 28,6 
LVA 14,5 
GM 4,3 

 
 
MÉDIO GRAU 

15,4 

UNIDADE 3 
(SERRA DA 
ONÇA) 

MP 71,5 
MB 16,8 
AL 6,4 
CS 4 
GR 1,3 

CX 59,8 
LA 26,5 
LVA 8,2 
GM 3,9 
PVA 1,2 
Ff 0,4 

 
 
ALTO GRAU 

16 

UNIDADE 4 
(LAVRAS) 

CS 52,6 
AL 26,5 
MP 17 
GR 1,4 
FF 1,3 
MB 1,2 

PVA 48,9 
GM 27,1 
CX 12,6 
LA 5,9 
Mineração 4,7 
LVA 0,8 

 
 
BAIXO GRAU 

6,1 TR
O

P
IC

A
L 

Ú
M

ID
O

 D
E 

A
LTITU

D
E 

Geologia e Pedologia base em Oliveira et. al (2009). - AL  Aluvião - CS  Cobertura sedimentar -  FF  Formação Ferrífera -  GR 

Granitóide - MB  Metabásica - MP  Metapelito -  QZ – Quartzito. – Pedologia com base em Rossi et al. (2009) RL – Neossolo 

CX – Cambissolo Ff – Plintossolo GM – Gleissolo LA – Latossolo Amarelo LVA- Latossolo Vermelho-Amarelo PVA-Argissolo 

Vermelho-Amarelo 
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Unidade 1 – Serra do Itaberaba   

   A Unidade Serra do Itaberaba se caracteriza pela alta fragilidade potencial 

encontrada, considerada pelas condições geomorfológicas reinantes, com destaque 

para a ocorrência de topos agudos e encostas extensas com amplitudes de 

centenas de metros, inclinação elevada, solos rasos e imaturos, rochedos, colúvios e 

eventuais corpos de tálus. Apresenta um bom nível de cobertura vegetal com amplos 

remanescentes de florestas, indicando uma fraca instabilidade potencial, onde se 

encontram as cabeceiras das nascentes do Ribeirão Tomé Gonçalves e do Córrego 

Itaberaba. Esta área do Geoparque está dentro de duas unidades de conservação 

(Figura 41), o Parque Estadual do Itaberaba e a Área de Proteção Ambiental do 

Paraíba do Sul, as quais apresentam ocupação mínima que deve ser conservada, 

pois a antropização da área pode levar a problemas geotécnicos como 

movimentação de massa, de acordo com Andrade e Oliveira (2008). 

 

Unidade 2 – Serra do Pirucaia / Serra do Bananal 

 

  A Unidade é composta por duas áreas distintas com alta fragilidade potencial, 

a Serra do Pirucaia a Oeste e a Serra do Bananal ao centro do Geoparque. A 

primeira é caracterizada pela fraca instabilidade potencial, pois como na unidade 

anterior, possui remanescentes de florestas em grande parte de sua área, 

consequência de pertencerem a três Unidades de Conservação, o Parque Estadual 

da Cantareira, o Parque Estadual do Itaberaba e a APA Cabuçu-Tanque Grande. Já 

na Serra do Bananal, onde se encontram bairros como o Parque Residencial Bambi 

e o Jardim Fortaleza, além de estradas de grande movimentação como a SP-036, a 

instabilidade potencial é forte. A topografia, como em grande parte da porção norte 

do município, é composta por morros e serras constituídos de rochas cristalinas. As 

declividades menos acentuadas garantem a esta unidade uma fragilidade potencial 

um pouco mais branda que a do Itaberaba. Verifica-se na unidade maior ocupação 

humana, o que pode acentuar seu desequilíbrio. Como consequência, podem 

ocorrer desastres naturais relacionados principalmente à movimentação de massa 

em solos siltosos, novos e rasos, característicos dos cambissolos e neossolos. 

 

 

Unidade 3 – Morro dos Macacos / Serra da Onça 
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  Esta unidade se caracteriza por uma média fragilidade potencial e também 

instabilidade potencial moderada, garantidas pela menor declividade associada a 

níveis médios e altos de cobertura vegetal promovidos pelas Unidades de 

Conservação que integra: Parque Estadual da Cantareira, Reserva Biológica Burle 

Marx, Parque Estadual do Itaberaba, APA do Rio Paraíba do Sul e APA Cabuçu-

Tanque Grande. Possui unidades de relevo de morros e serras em rochas 

cristalinas, prevalecendo os solos siltosos, novos, rasos, classificados como 

cambissolos e neossolos. A ocupação humana e consequente antropização se dá 

principalmente no sul da Serra da Onça, próximo aos bairros de Vila Carmela II e 

Residencial Bambi, além de vários loteamentos de chácaras; também ao sul do 

Morro dos Macacos, em bairros como Chácara Cabuçu. A unidade três concentra 

grande população e deve ser objeto de profundo planejamento futuro por parte dos 

órgãos oficiais competentes a fim de serem evitados problemas geotécnicos 

relativos à expansão urbana. 

 

Unidade 4 – Lavras 

 Destoando das demais unidades, Lavras possui declividade média baixa, 

determinando uma baixa fragilidade potencial, mas instabilidade potencial forte. 

Erosão e movimentação de massa podem ocorrer, porém, ao mesmo tempo em 

que são potencializadas pelo baixo nível de cobertura vegetal, são minimizados 

pela pavimentação de bairros como Bonsucesso e Morro Grande, além de situar na 

transição dos solos siltosos para latossolos argilosos desenvolvidos e mais 

profundos assentados em rochas de origem aluvionar quaternárias e sedimentar 

terciárias. A grande ocupação da área coincide com sua exclusão da maior parte 

das Unidades de Conservação existentes no setor norte do município, exceção 

feita para uma pequena área ao NE do setor que pertence à APA do Rio Paraíba 

do Sul. Enfatiza-se o potencial do incremento de urbanização, pois a construção do 

Rodoanel Mário Covas deve contribuir de forma intensa para isso, gerando grande 

necessidade de maiores estudos preventivos acerca de possíveis impactos 

ambientais a serem evitados, como assoreamento e inundações, comuns nesses 

tipos de terrenos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Guarulhos, por possuir uma grande quantidade de áreas naturais 

conservadas e de grande valia, tanto pela beleza quanto pela relevância da 

diversidade biológica e geológica, legitima este estudo inédito para a região. 

 Através da adequação da metodologia de mapeamento geomorfológico de 

ROSS (1992) aplicada na escala 1:50.000, considerando que as diferentes ordens 

de grandeza das formas de relevo se relacionam diretamente com as idades das 

formas e os tipos de processos que nelas atuam, o trabalho se apresenta como 

uma classificação baseada fundamentalmente em unidades morfológicas (3º. 

Táxon).  

 O mapa com as diferentes unidades de dissecação e feições do relevo 

apresentado na escala de 1:70.000 é extremamente importante como mais uma 

ferramenta de viabilidade e ao mesmo tempo necessidade da implantação e 

reconhecimento prático do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos, que trará, 

juntamente com a filosofia da Rede de Geoparques da Unesco, a necessária 

conservação de toda área estudada, incluindo a possibilidade de planejamento 

adequado por parte do poder público a áreas de diferentes níveis de fragilidade 

apontadas também neste documento.  

 Percebe-se, além do que já foi discutido neste item, a importância do 

estreitamento entre as ações técnicas, como elaboração de mapas e ações sociais, 

como o melhor planejamento de presentes e futuros bairros situados na área de 

estudo, pois, se constituem grandes fronteiras de expansão urbana. Para isso, o 

mapa produzido é parte fundamental, pois, segundo ROSS (1994), o índice de 

dissecação do relevo,  juntamente com a declividade se constituem fatores de 

maior importância para a elaboração de modelos de fragilidade ambiental e modelo 

de fragilidade potencial natural.  

 A análise holística dos dados aqui apresentados, torna este trabalho uma 

fonte importante de consulta para o desenvolvimento do Geoparque e 

consequentemente das comunidades do seu núcleo e entorno. Ao mesmo tempo 

fornece subsídios para nortear diretrizes para o poder público minimizar os 

impactos antropogênicos advindos da instalação de novos bairros 

consubstanciados nas mais diferentes formas de processos naturais. 
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Figura 39- Mapa Geomorfológico – Índice de Dissecação do Relevo do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos (do autor, 2014). 
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Figura 40- Mapa Unidades Pedológicas – Geossítios (do autor, 2014). 
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Figura 41- Mapa Unidades de Conservação (do autor, 2014). 
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