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RESUMO: Análises morfotectônicas foram realizadas nas bacias dos rios das Cinzas e Itararé, 
afluentes da margem esquerda do rio Paranapanema, com o objetivo de demonstrar influência 
tectônica cenozoica. A área de estudo envolve as regiões nordeste do Paraná e sudoeste de 
São Paulo, formada por rochas sedimentares dos Grupos Paraná, Itararé, Guatá, Passa Dois e 
São Bento, da Bacia Sedimentar do Paraná, além de incluírem rochas vulcânicas mesozoicas 
da Formação Serra Geral. O relevo é predominantemente ondulado a forte ondulado, com 
elevações variando entre 360 e 1.360 metros. Os principais alinhamentos magnético/estruturais 
que afetam e/ou são contíguos à área de estudo são os lineamentos Santo-
Anastácio/Paranapanema (NW-SE), Guaxupé (NE-SW) e Jacutinga (NE-SW), a norte; São 
Sebastião (E-W) na porção central; além de São Jerônimo-Curiúva (NW-SE) e Taxaquara (NE-
SW) na porção sul. O método empregado consistiu em processamento e fotointerpretação de 
MDEs (ASTER e SRTM) e imagens Landsat-8 OLI/TIRS, extração dos perfis longitudinais de 
rios e lineamentos de relevo e drenagem. Para o estudo morfométrico foram realizadas 
análises dos padrões e anomalias de drenagem, declividade do terreno, fator de assimetria, 
rupturas de declive e prováveis capturas de drenagem. As bacias de drenagens dos rios das 
Cinzas e Itararé fluem de sul para norte e possuem formas alongadas, com bordas limitadas 
pelos grandes lineamentos NW-SE, correspondentes às Zonas de Falhas Santo 
Anastácio/Paranapanema e São Jerônimo-Curiúva. São moderadamente assimétricas e 
seguem os traços dos extensos lineamentos NE-SW, relativos às Zonas de Falhas Taxaquara, 
Jacutinga e Guaxupé. O rio das Cinzas é sinuoso, com meandros diminutos, enquanto o rio 
Itararé é retilíneo, com meandramentos restritos à porção do médio curso. As drenagens se 
caracterizam pela média a baixa densidade, angularidade acentuada e conspícuo controle 
estrutural, cujas características implicam no padrão subdendrítico a retangular, segmentos em 
cotovelo, trechos paralelos e alinhados, segundo as direções NE-SW, NNW-SSE, N-S e E-W. 
A análise dos perfis longitudinais das bacias investigadas revelou que os knickpoints 
apresentam-se alinhados principalmente nas direções NE-SW e NW-SE, os quais indicam 
possível controle tectônico. Os lineamentos de relevo ocorrem em duas orientações 
preferenciais, NE-SW e NW-SE, e, secundariamente, N-S, NNW-SSE, E-W e ENE-WSW, e 
mostram influência em toda a área estudada. Os dados estruturais coletados caracterizam 
predomínio de falhas direcionais transcorrentes e transtracionais, que cortam a sequência 
paleozoica e as rochas da Formação Serra Geral, mostrando indicadores cinemáticos 
consistentes de processos tectônicos seguramente no Cenozoico. Predominam falhas 
transcorrentes sinistrais, com direção NE-SW e NNW-SSE e, secundariamente NW-SE e E-W. 
Falhas destrais também são observadas, com direções N-S, NNW-SSE, NE-SW e NW-SE. 
Falhas normais e/ou oblíquas com direção NE-SW, NW-SE e WNW-ESE são frequentes, 
porém, há indícios de que estão seccionadas pelo sistema transcorrente. Por fim, as falhas 
inversas, com direções NE-SW e E-W, ocorrem nas rochas intrusivas e são pouco frequentes. 
A análise preliminar dos paleotensores indicaria uma evolução da paisagem associada a pelo 
menos dois pulsos tectônicos com SHmax compressivo orientados para NE-SW e N-S, descritos 
por diversos autores para as regiões sul e sudeste do Brasil, que estariam ativos, 
respectivamente, no Neocretáceo-Paleógeno e Plio-Pleistoceno. 
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