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RESUMO 

BORGES, D. Jr. S. (2003). O Zoneamento Geotécnico Geral da Folha de Americana/SP 

Escala 1: 50.000. São Carlos, 2003. Disse1tação de Mestrado- Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo. 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar os resultados obtidos no 

Zoneamento Geotécnico Geral da Folha de Americana/SP, na escala I: 50.000, através do 

mapeamento geotécnico e o levantamento das características dos atributos do meio físico 

representados pelo substrato rochoso, material inconsolidado e landforms da área, utilizando 

como base a metodologia proposta pela Escola ele Engenharia de São Carlos - USP 

(Zuquette, 1987). Como ferramenta de auxílio do trabalho foram utilizados a Técnica ele 

A vai i ação de Terreno, de acordo com Lollo ( 1996), e o Sistema de Informações Geográficas 

(SIG-!drisi 32), que auxiliaram na otimização dos trabalhos e manipulação dos dados 

obtidos, resultando na geração dos documentos cartográficos de forma satisfatória. Por fim , 

foram e laborados os seguintes documentos cartográficos: Mapa de Documentação, Mapa de 

Substrato Rochoso, Carta de Declividade, Mapa de Rede de Drenagem, Mapa de Materiais 

Inconsolidados, Mapa de Landforms e a Cmta de Zoneamento Geotécnico Geral. 

• Palavras-Chave: Zoneamento geotécnico geral, mapeamento geotécnico, Folha de 

Americana, atributos elo meio físico, landforms, SIG, Carta de Zoneamento Geotécnico 

Geral. 
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ABSTRACT 

BORGES, D. Jr. S. (2003). O Zoneamento Geotécnico Geral da Folha de Americmw/SP 

Escala 1: 50.000. São Carlos, 2003. Dissertação de Mestrado - Esco la de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo. 

This research has the proposal of presenting General Geotecnical Zoning of the 

square of Americana/SP w ith of I :50.000 scale, consideri ng geotecnical mappi ng anel the 

physica l environment attributes characteristics associatecl to geology, unconsolidatecl 

material anel landform s, deve loped in accordance to adopted methodology at "Escola de 

Engenharia ele São Carlos" (Zuquette, 1987). The tools "Técnica de Avala ição de Terreno" 

baseei at Lollo ( 1996), anel the Geographical Information System (GIS-Iclris 32) were to used 

optimization anel conficlence on the obtainecl results ana lysis handling of the infonnat ion to 

generation cartographic documents. The cartographic documents were elaborated study area: 

Documentation Map; Geological Map; Declivi ties Chart; Unconsoliclated Materia is Map; 

Lanclforms Map; Drainagc Network Map anel General Geotecnical Zon ing Map. 

o Key-worcls: Genera l Geotecnical Zoning, Geotechnical Mapping, Square of Americana, 

physica l environment attributes, landfonns, G IS anel Genera l Geotechnica l Zon ing Map. 



L INTRODUÇÃO 

A necessidade da ocupação do me10 físico pela atividade antrópica gerou 

modificações na evolução natural do meio ambiente. Estas modificações são um reflexo do 

conhecimento tecnológico adquirido na hi stória evolutiva do homem. 

A ocupação territorial desordenada, associada à degradação e o excessivo uso dos 

recursos naturais, têm obrigado o homem a utilizar de forma racional o meio físico, propor 

soluções para os problemas que o mesmo tem enfrentado ao fazer uso e ocupação desse 

meio físico, bem como fornecer respostas desta interação com o meio ambiente. 

Uma elas formas de se fazer esta interação é por meio do mapeamento geotécnico, o 

processo ele fundamental importância no planejamento e direcionamento da ocupação do 

meio físico. Este processo é feito através do conhecimento dos atributos que regem o meio 

físico e suas respostas à ocupação na tentativa de uma ocupação harmônica, com respeito 

aos limites dos recursos naturais tanto quanto a sua vulnerabilidade bem como as outras 

condições que definem as situações de ocupação elo meio físico. 

Diversas metodologias foram propostas para o desenvolvimento do mapeamento 

geotécnico e quase todas elas surgiram com o intuito ele suprir as necessidades de cada 

região, tendo como base o desenvolvimento sócio-econômico de cada país e as 

características do meio físico. Neste contexto, também se enquadra o desenvolvimento do 

mapeamento geotécnico no Brasil, que no início seguiu as propostas metodológicas 

internacionais até a formulação de metodologias que atendessem as condições brasileiras. 

Dentre as metodologias brasileiras, destaca-se a proposta pela Escola ele Engenharia de São 

Carlos- USP (ZUQUETTE, 1987, 1993). 
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Paralelamente , tem se desenvolvido o Sistema ele Informação Geográfica (SIG), 

como um poderoso instrumento que surgiu para imprimir maior rapidez e precisão ao 

processo de análise e tratamento das informações gráficas e alfanuméricas, que representam 

geograficamente os atributos do meio físico. 

1.1. On.JETivos 

O objetivo geral deste trabalho é a realização do zoneamento geotécnico geral da 

região ele Americana, localizada na porção cent ro-leste do Estado de São Paulo, por meio 

do mapeamento geotécnico e da aquisição dos atributos do meio físico, como geológicos, 

geomorfo lógicos, pedológicos, hidrológicos e de uso e ocupação elo so lo e ela aplicação ela 

metodologia ele mapeamento geotécnico ela Escola ele Engenharia de São Carlos - USP 

(ZUQUETTE, 1987, 1993) e dos procedimentos adotados por Pejon (1992) e Lollo (1996) 

e Nishiyama ( 1998). 

Tem como objetivo específico, a geração ele documentos cartográficos geotécnicos 

na escala I :50.000, utilizando um Sistema de Info rmação Geográfica (SIG-IDRISI) 

associado aos métodos tradicionais de mapeamento geotécnico. As cartas geradas servem 

como subsídio ao planejamento regional e também ao processo ele ocupação elas áreas 

urbanas inelustrias e rurais. Contribui, desta forma, para que a ocupação do meio físico seja 

feita ele maneira que permita aproveitar ele forma eficaz os recursos naturais, minimizar 

coní1itos e perdas econômicas, assim como evitar riscos devido a esta ocupação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O MAPEAMENTO GEOTÉCNICO 

O mapeamento geotécnico apresenta variações na sua terminologia devido à 

interação multidisciplinar em suas várias áreas. Apresenta termos como, cartografia 

geotécnica, mapa geológico urbano, mapeamento geológico-geotécnico, mapeamento 

geoambiental, etc. O mapeamento geotécnico tem enfocado, problemas em áreas 

específicas como erosão, riscos geológicos (água subterrânea, movimento de massas, etc ... ), 

bacias hidrográficas, locação de rejeites sépticos, estudos geoambientais e outros através ela 

utilização de nova abordagens. 

Para Gandolfi ( 1991 ), o mapeamento geotécnico é justificável, uma vez que grande 

parte dos problemas a serem equacionaelos no processo de planejamento ela ocupação é 

dependente de informações ele natureza geotécnica. Desta forma, torna-se indispensável no 

planejamento ocupacional os seguintes aspectos: 

Utilização racional do espaço físico e a proteção elos recursos naturais; 

Segurança das obras, através da previsão e prevenção de riscos naturais; 

Definição ela incidência elas condições geotécnicas nos custos elas obras. 

Dentre as definições de mapeamento e cartografia geotécnica, destacam-se as mais 

conhecidas. 
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O mapa geotécnico, segundo a IAEG (1976), é um tipo de mapa geológico que 

classifica e representa os componentes do ambiente geológico, os quais têm grande 

significado para todas as atividades de engenharia, planejamento, construção, exploração e 

preservação do ambiente. 

Matula (1976) conceitua o mapa geotécnico como um modelo ilustrativo do 

ambiente geológico, que serve às finalidades ele engenharia a que se propõem. 

Na definição ele Zuquette (1987), o mapeamento geotécnico é um processo que tem 

por finalidade o levantamento, avaliação e análise dos atributos que compõem o meio 

físico. Deve ser utilizado no planejamento e ocupação do meio físico ou para fins 

específicos (rejeitos, fundações, erosão, etc.), através ele processos que permitam a 

interação diversificada dos resultados obtidos até a sua interpretação fmal, apresentada em 

forma cartográfica e descritiva. 

A cartografia geotécnica, segundo Coutinho et a/. , ( 1990), é um instrumento para o 

planejamento e direcionamento da ação humana sobre o meio ambiente. Constitui uma 

representação gráfica da descrição, potencialidade e limitações do meio físico, em face de 

determinados tipos de intervenções e obras, concernentes à urbanização. 

Para Cerri (1990), o mapeamento geotécnico difere da cartografia geotécnica, 

devido o mapeamento ser um conjunto de processos sistemáticos de investigação elos 

atributos, imprescindíveis ao estabelecimento ele unidades geotécnicas e passíveis ele 

representação em documentos cartográficos. Já a cartografia apenas estabelece as unidades 

geotécnicas através dos levantamentos executados anteriormente, sem a etapa ele 

investigação. 

O mapeamento geotécnico apresenta uma linguagem comum aos profissionais de 

planejamento urbano e ele áreas afins. Por isso, é necessário desvincular o mito de que sua 

linguagem tem ele ser acessível a pessoas ele outras áreas que não sejam vinculadas ao 

mapeamento, embora exista a necessidade ele profissionais qualificados que possam utilizar 

todas as informações pertinentes à geração de um mapeamento geotécnico. 
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2.2. PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DO MAPEA1\IENTO GEOTÉCNICO 

O processo do mapeamento geotécnico tem como princípio básico à avaliação e 

levantamento dos atributos do meio físico de forma rápida, econômica e eficaz na tentativa 

da utilizar o meio físico de forma auto-sustentável. 

Os princípios gerais de mapeamento geotécnico propostos pela IAEG (1976) são 

apresentados a seguir: 

• Apresentar as informações de manetra que seJam facilmente compreendidas pelos 

usuários não especializados no mapeamento geotécnico; 

• Conter as informações necessárias à avaliação das feições geológicas e de engenharia 

envolvidas em planejamento regional, para que estas possam auxiliar na seleção do 

local e dos métodos construtivos mais apropriados à região em foco ; 

• Prever prováveis mudanças no ambiente geológico, provocadas pela atuação dos 

empreendimentos de ocupação urbana, bem como as medidas preventivas a estas 

mudanças. 

Derman & Matula (1976) apresentam como objetivo geral do mapeamento 

geotécnico fornecer, apresentar, cartografar as informações do meio físico, de forma 

qualitativa e quantitativa, para a utilização por partes dos engenheiros e planejadores tanto 

na construção como na manutenção dos projetos de obras civis. As informações necessárias 

a serem adquiridas e representadas nos mapas geotécnicos são: 

• As características das rochas e solos; 

• Condições Hidrológicas; 

• Condições Geomorfológicas e 

• Fenômenos Geodinâmicos 
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A utilização do mapeamento geotécnico segundo Zuquette (1987), deve servir às 

necessidades solicitadas pelos usuários, com as informações pertinentes à ocupação do 

meio físico, através dos atributos que lhe interessem e com informações confiáveis para 

áreas em análise. Dentro deste grupo de usuários estão, além do setor privado, os órgãos 

públicos responsáveis pelo controle do planejamento urbano e regional. 

Mathewson & Font ( 1974) também enfocam que através elas informações 

geológico-geotécnicas, pode-se gerar um processo de planejamento de estruturação básica 

que venha a contribuir nas tomadas de decisão dos órgãos públicos. Para os referidos 

autores o processo de planejamento deve consistir de quatro fases (Figura O 1 ), com a ativa 

participação de todos os envolvidos no processo de planejamento, dos usuários e técnicos. 

Metas e 
'""" Objetivos .... 

~ 

I .~ Recomendações ... Programas ,.J 
"'í ... 
"" Políticas 

li ... m-

Restrições e 4> • 
.... 

Oportunidades 
/lf9o 

Figura 01. Diagrama Esquemático dos Processos de Planejamento Mathewson & Font 

(1974) 

Segundo Aguiar ( 1989), o uso do mapeamento geotécnico, no contexto nacional , 

deve levar em consideração a metodologia mais adequada para cada região estudada, 

devido a falta ele conhecimento sobre boa parte do território nacional. Desta forma, pode se 

aplicar uma metodologia ele mapeamento que venha a atender de maneira eficiente os 

objetivos de investigação e o reconhecimento dos recursos ambientais solicitados pelos 

interessados. 

Segundo Liporaci ( 1994), o geólogo deve fornecer além das informações das 

condições geológicas em mapas geo lógicos comuns, também o subsidio para o 

planejamento para que seja viabilizada uma ocupação adequada do meio físico, 

considerando os seguintes aspectos: 
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• Entendimento dos mecanismos que regem o ambiente geológico; 

• Prever as mudanças do meio e inferir os impactos causados pela atividade antrópica; 

• Apresentar medidas mitigadoras e as eventuais conseqüências causadas pelos processos 

geológicos, principalmente os ele influência antrópica. 

2.3. DESENVOLVIMENTO DO MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NO CENÁRJO MUNDIAL 

Com o desenvolvimento urbano das grandes cidades e diante das obras de 

engenharia, fez-se necessária a aquisição elo conhecimento elo substrato rochoso e do solo e 

o seu comportamento geológico - geotécnico. Os primeiros dados obtidos com este intuito 

foram feitos na cidade ele Nova Y ork, em 1902, através de levantamento e catalogação ele 

mais de 1400 sondagens existentes na cidade (LEGGET, 1964 apud PEJON, 1987). 

As primeiras plantas ou cartas com características geotécnicas, que marcam o início 

do mapeamento geotécnico, estão associadas à Exposição ele Técnica ele Construção ele 

Leipzig na Alemanha, em 1913, (CABALLERO, 1973). Nesta exposição, foram 

apresentadas plantas com características elo meio físico associadas aos planos ele construção 

civil ele várias cidades alemãs, com indicações de zonas inundáveis, zonas ele nível freático 

próximo à superfície e localização de materiais para construção (COELHO, 1980). 

A partir deste momento, outros mapas, plantas e cartas geotécnicas foram 

desenvolvidos ele forma rápida na maioria elos países europeus e do mundo. As escalas e 

finalidades são diversas e seguiram um modelo de execução próprio, associado ao 

conhecimento científico e geológicos, bem como aos aspectos políticos de cada país. 

Caballero (1973) fez uma recompilação da evolução do mapeamento geotécnico 

realizado em vários países, com destaque aos países europeus, até o ano de 1970, resumida 

a segmr. 

Na Rússia, no período de 1920 a 1930, dominam as investigações geotécnicas com 

caráter regional aplicadas à irrigação, utilizando o Rio Volga e a construção do canal entre 
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o Mar Báltico e o Mar Branco. Os estudos efetuados na antiga Checoslováquia datam de 

1920, onde se elaborou um mapa geológico na escala I: 12.000, destinado ao 

desenvolvimento da Cidade de Praga. Na Alemanha, a partir de 1932, foram gerados três 

mapas com características geológico - geotécnicas para áreas específicas, com indicações 

dos solos e rochas úteis, das águas subterrâneas e dos terrenos adequados para construção. 

No período entre 1934 e 1938, a Comissão Geotécnica da Suíça publica um mapa 

geotécnico do País, na escala 1: 200.000, com informações dos tipos de rochas que 

constituem o subsolo e os lugares para a extração de rochas. Após a segunda Guerra 

Mundial, na antiga U.R.S.S., são realizados estudos geotécnicos regionais sobre as bases 

teóricas de Goldkouskaya e/ a!. (1968) e outros. A antiga Checoslováquia é, sem duvida, o 

País de grande impulso no desenvolvimento do mapeamento geotécnico no contexto dos 

países do Leste Europeu e como exemplo ela evolução elo mapeamento geotécnico na 

região, tem-se o mapa de Unidades Geológicas (Figura 02), elaborado na região de Praga, 

em 1959. 

Os trabalhos de mapeamento geotécnico desenvolvidos na Europa Ocidental 

também se iniciaram a partir da Segunda Guerra Mundial, impulsionados pela necessidade 

da reconstrução de suas cidades, com destaque para a França e a Inglaterra, que 

desenvolveram suas próprias metodologias. Nos Estados Unidos a cartografia geotécnica 

deve seu desenvolvimento ao Serviço Geológico Americano a partir de 1960, criando uma 

metodologia própria com base nos mapeamentos já existentes elo território norte americano 

(PEJON, 1987). 
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Terreno muito favorável 
4 

2 
2 Terreno favorável 

3 J Terreno utilizável 

2 

~ 4 Terreno utilizável com restrições 

Terreno proibido devido: 

Movimentos de terras 

Argila orgânica 

Declividades > 20% 

o 100 200 300m 

Figura 02. Exemplo de um mapa com "Unidades Geológicas, da r~gião de . Praga, 

Caballero (1973). 

Os países do Leste Europeu, em 1966, por intermédio da Comissão Geológica do 

COMECOM (Conselho para Assistência Econômica Mútua), ·instituíram padrões 

metodológicos de mapeamento geotécnico com o intuito de uma ocupação do terreno e o 

manejo de recursos naturais, sendo realizados mapeamentos dentro de um programa de 

cobertura sistemática do territó1io (COLELHO, 1980). 

2.3.1. Metodologias Intemacionais de Mapeamento Geotécnico 

O desenvolvimento dos estudos do mapeamento geotécnico nos países propiciou o 

surgimento de metodologias aplicadas às condições sócio-econômicas de cada país e às 

suas características geológico - geotécnicas, aplicadas a seus respectivos problemas e 

finalidades. Além disso, como antes citado, também foram sugeridas propostas 

metodológicas na tentativa de uma padronização dos processos para o mapeamento 
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geotécnico. A segmr, são apresentadas as metodologias mats conhecidas no cenário 

internacional. 

2.3.1.1. Proposta i\lfetodológica da JA.E.G. 

Esta proposta foi primeiro elaborada pela Comissão de Mapeamento de Geologia de 

Engenharia, em 1968, que publicou no Boletim da UNESCO - I.A.E.G. (1976) o seguinte 

trabalho: Mapas de Geologia de Engenharia: Um guia para a sua preparação. 

Os principais requisitos desta proposta são: 

• Apresentar as informações de maneira que sejam facilmente compreendidas pelos 

usuários não especializados no mapeamento geotécnico; 

• Conter as informações necessárias à avaliação das feições geológicas e de engenharia 

envolvidas em planejamento regional, para que estas possam auxiliar na seleção do 

local e dos métodos construtivos mais apropriados à região enfocada; 

• Prever prováveis mudanças no ambiente geológico, provocadas pela atuação dos 

empreendimentos de ocupação urbana, bem como as medidas preventivas a estas 

mudanças. 

Os fatores e feições considerados durante o levantamento dos atributos do me10 

físico são principalmente: 

• As características das rochas e solos; 

• Condições Hidrológicas; 

• Condições Geomorfológicas e 

• Fenômenos Geodinâmicos 

A metodologia propõe a classificação dos mapas de acordo com a finalidade, o 

conteúdo e a escala adotada. 
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li FINALIDADE li 
~ + 

Mapa de Finalidade Especial Mapa de Multifinalidade 

Fornece informações geotécnicas de Cobre muitos aspectos da geo logia de 
caráter específico. engenharia, fornece informações para 

' . tipos de planejamentos vanos O li 
Mapas específicos no uso de obras de finalidades geotécnicas. 
engenharia. 

..}, 
CONTEÚDO li • t Mapa Analítico Mapa Abrangentes I 

Mapas que fornecem detalhes ou Mapas que analisam todos os componentes do 
ava liações dos componentes individuais meio físico e dividem-se em dois: 
do meio geológico. 

~ + 
Mapas de Cond ições 

- , 

I 
Mapa de Zoneamento 

Geotécnicas Geotécnico 

Mapas que registram os Registra e interpreta as 
componentes do meio físico in formações geológ ico -
sem qualquer tipo de geotécnicas delimitando 

Pequena 

s:; l : I 00.000 

Mapa regional 

interoretacão 

Média 

entre I: I 00.000 e I: I 0.000 

Planejamento urbano e 
regional 

zoneamentos 

~ 1 : 10 .000 

Mapa de detalhe 

Esta metodologia sugere uma combinação entre os conjuntos de mapas elaborados, 

de forma a gerar maior diversidade de mapas geotécnicos. 

Apresenta também uma classificação baseada nas características que formam as 

mudades litoestratigráficas, combinadas ao conhecimento geotécnico elas rochas e solos, 

permitindo um zoneamento das unidades contínuas e uniformes. Esta classificação também 

leva em consideração a escala na qual se está trabalhando, permitindo, assim, um maior ou 
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menor grau de detalhamento de acordo com o conhecimento adquirido no levantamento dos 

atributos do meio físico (Figura 03). 

· Tipo ~o.tecniCo (ET). . · .. 1 •• • ., • • i 
o ., • ::1 

~ • • - . J j ) ' • '. ,\!1 ·~' ',_ •• ' . j 

Escalas maiores que 1:5.000, com alto grau de homogeneidade e apresentando 

características e litologias uniformes 

.---~----~------------------~.~~~~=~--------------------~~~ 
Tipo Litológico (L T) 

l 

Escala entre 1:5.000 e 1:10.000, homogeneidade em termo de composição, estrutura e 

textura freqüentemente variando no estado físico. 

Complexo Litológico (LC) 
--, 

Escala entre 1: 10.000 e 1:200.000, menor grau de detalhamento, sendo formado por 

um conjunto de tipos litológicos geneticamente relacionados, onde os arranjos dos 

tipos litológicos são uniformes e distintos. 

Suíte Litológica (LS) 

Escalas menores que 1:200.000, compostas de complexos litológicos fom1ados sobre 

as mesmas condições genéticas. 

Figura 03. Representação gráfica da classificação litogenética proposta pela I.A.E.G. 

(1976). 
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Ma tu la ( 1981) apresentou uma simbologia padronizada para a representação dos 

mapas geotécnicos, a qual seria uma complementação da metodologia proposta pela 

l.A.E.G. (1976). Na Figura 04, é apresentado um exemplo de documento desenvolvido 

segundo a metodologia da I.A.E.G. (1976). 

L :l A ~8 C .. D E E:?'J'F 

Permeabilidade da área de encosta 

A- baixo 8 - médio C - alto 

Estimativa da estabilidade do terreno 

relativo para as condições impostas pelos 

reservatórios de água. 

D- alto E- moderado F- baixo 

Figura 04. Exemplo de mapa com proposta especial de zoneamento geotécnico para 

planejamento no desenvolvimento hidrotécnico, escala I: lO.OOO. (Modificado 

de I.A.E.G. 1976). 

Para Zuquette & Gandolfi (1988), esta metodologia pode ser utilizada em qualquer 

região, visto que a sua forma de execução está relacionada com a finalidade e a escala que 

se pretende utilizar, e em aspectos qualitativos. 

2.3.1.2. Proposta Metodológica PUCE (Pattem-Unit-Component-Evaluation) 

As premissas desta metodologia foram elaboradas com o objetivo de auxiliar as 

construções das rodovias "Beef Road'i", em áreas remotas da Austrália em 1960, pois não 
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havia conhecimento sobre a topografia, rochas, solos, hidrologia, vegetação e geologia. Os 

mentores ela elaboração desse estudo foram Cristian & Stev.rart apud Grant ( 1970). 

A denominação elo terreno PUCE Pattern (Padrão) - Unit (Unidade)- Component 

(Componente) - Evaluation (Avaliação) foi dada por Grant & Finlayson (1978), que a 

modificaram e a adaptaram para ser utilizada em trabalhos de planejamento regional e 

urbano na Austrália (F IN LA YSON, 1981 ). 

O sistema de classificação é baseado nas propriedades de engenharia dos solos e das 

rochas, na fisiografia e na vegetação, que devem ser mapeados, avaliados, descritos e 

analisados para diferentes finalidades , sendo que para classes, que são a Província, Padrão 

ele Terreno, Unidade ele Terreno e Componente de Terreno, há um aumentando no 

detalhamento elas propriedades avaliadas. 

Para Aitchison & Grant (1976), os terrenos similares também guardam propriedades 

geotécnicas semelhantes que podem ser classificadas e adotadas a partir ele uma 

determinada localização. 

O estabelecimento destas classes é feito através dos seguintes critérios. 

Classe de terreno eleve ser homogênea em toda sua área 

Natureza da classe de terreno de fácil identificação, sendo qualificada 

"' '-7 

Cada elemento de um 1úvel é composto por uma associação limitada e constante 
de elementos elo nível precedente 

Adotar um sistema de nomenclatura numérica para que as informações sejam 
usadas em meio computadorizado 
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Definições elas Classes ele Terreno 

Província 
1 

Definida pela geologia, geomorfologia, drenagem, vegetação e outros. 

, 
Padrão de Terreno ! 

Critérios geomorfológicos, tais como padrão e densidade ele drenagem, amplitude ele 

relevo, formas fisiográficas, consistência e uniformidade na paisagem. 

Unidade de Terreno 
I 

Definida pela análise de formas de terreno formando feições distintas e reconhecíveis, 

associações elos solos c cobertura vegetal. 

Componente do TetTeno 

Caraterísticas geomorfológicas do terreno como: ângulo ele encosta , tipo de perfil do 

solo, vegetação, litologias do substrato rochoso . 

A metodologia PUCE utiliza uma nomenclatura numérica que foi formalizada e 

bem documentada, o que facilita o seu uso em sistemas computacionais, além ele 

representar as variações dos atributos do meio físico para grandes áreas. Porém, sua 

uti I ização em outros países exige a necessidade de técnicos com conhecimento deste 

sistema e também uma nova adaptação dos atributos, de maneira que possa haver uma 

compatibilidade com as novas variações do meio levantado para a realização dos 

documentos cartográficos. 

Zuquette & Gandolfi (1988) sugerem a utilização desta metodologia na escala 1: 

250.000 ou menores, já que a mesma apresenta resultados satisfatórios em relação a custo, 

tempo e qualidade técnica dos trabalhos para essa escala. 
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2. 3.1. 3. Proposta J\!Jetodológica Francesa de Cartografia Geotécnica 

Sanejound ( 1972), ao realizar um levantamento bastante amplo do que havia sido 

realizado de cartografia geotécnica na França, analisou os procedimentos utilizados em 

cada trabalho em termos de escala, conteúdo e finalidade. Desse estudo, praticamente se 

teve, como resultado o que se poderia denominar de metodologia francesa de cartografia 

geotécnica. 

A sua utilização é feita tanto para áreas regionais como para áreas de finalidades 

específicas do uso elo solo, com uma avaliação elo meio físico ele forma racional. 

Classificação elas Cartas Geotécnicas 

Há dois tipos ele cartas: As Analíticas e as Sintéticas. 

Cartas Analíticas ou Carta de Fatores 

Apresenta um fator ou conjunto ele fatores 
necessários para o entendimento da avaliação 
dos atributos geotécnicos 

'T 
,, 

Cartas ele Fatores Normais Cartas ele Fatores Especiais 

Informações geotécnicas para várias Estudos específicos para solução 
problemas particulares finalidades utilizadas na elaboração de 

documentos sintéticos 

, 
I Carta geomorfológica, Carta hidrogeológica, Carta de Solos, Carta do Substrato Geológico. 

1 

~ 

~ 
Cartas Sintéticas ou Cartas de Aptidão 

I 

Informações sintéticas em termos de utilização dos diferentes fato res levantados, 
obtendo-se zonas homogêneas para um tipo de utilização requerida. 

~ 
Carta de Aptidão à Fundação, Carta de Materiais, Carta ele Zoneamento Geotécnico. 

ele 
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Para Sanejouncl ( 1972), as cartas ele aptidão são usadas diretamente no planejamento 

urbano; já as cartas de fatores não são tão usadas pelos planejadores e engenheiros, pois 

necessitam de conhecimentos geológicos. Além destas cartas, recomenda-se a elaboração 

de uma Carta de Documentação. 

As cartas geotécnicas também são classificadas de acordo com a escala e finalidade 

a que se destinam, da seguinte maneira: 

Finalidade Escala 

Planejamento Regional < I: I 00.000 

Áreas Metropolitanas 1:100.000 a 1:50.000 

Areas Urbanas 1:25.000 a 1:10.000 

Áreas Específicas 1 :5.000 a I :2.000 

Áreas de Detalhe > I :2.000 

A metodologia pode ser adaptada, quanto aos princípios e limites do levantamento 

das informações, para a elaboração e definição das áreas homogêneas e também em relação 

ao tipo de simbologia e classificação adotada durante o mapeamento. Os produtos da 

cartografia geotécnica são formados por um conjunto de mapas de fatores e aptidão por 

meio ele uma avaliação criteriosa elos atributos do meio físico levantados durante a 

realização dos trabalhos cartográficos. Em alguns casos, um mapa de uso do solo para fins 

geotécnicos específico pode ser apresentado (ZUQUETTE & GANDOLFI, 1988). 

Na elaboração elos documentos cartográficos para o planejamento e uso do solo, são 

necessários os levantamentos dos seguintes fatores: natureza e propriedade das rochas, 

hidrogeologia, geomorfologia, geodinâmica externa e interna, materiais de construção e 

jazidas minerais e modificações antrópicas do meio fí sico natural. 

Como exemplo desta metodologia, é apresentada na Figura 05, uma carta ele 

zoneamento geotécnico na escala 1:50.000 da região ele Bourgoin-La Verdilligre - França 

Sanejouand, ( 1972). 

! 
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lb 

Relevo de Terraço 

Conglomerados arenosos 
recobertos por 2m de 
materiais aluvionares 

Lençol freático a ±2m de 
profundidade 

Material muito compacto, 
diminuindo quando próximo 
ao lençol fre-ático. 

-c.1scalho 

-águas 

Nível d'água proxnno à 
superficie prejudicial a 
processos construtivos 

Figura 05. Exemplo de carta de zoneamento geotécnico na escala 1: 50.000 da região de 

Bourgoin-La Verdilligre- França (Modificado de SANEJOUAND, 1972). 

2.4. DESENVOLVIMENTO DO MAPEAMENTO GEOTÉCNICO NO BRASIL 

O inicio do mapeamento geotécnico no Brasil ocorreu no ano de 1950, com 

trabalhos relacionados a problemas de escorregamentos de massas e trabalhos isolados de 

obras civis como barragens e alguns projetos mais específicos. A primeira tentativa de 

mapeamento geotécnico propriamente dito executado na escala 1:50.000, foi realizada por 

Haberlehner (1966) e Heine (1966) enfocando o problema de escorregamento de massa nas 

encostas da cidade do Rio de Janeiro. Grehs ( 1967), realiza o mapeamento geotécnico da 
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Cidade de Santa Cruz do Sul (RS), abordando a importância elo geólogo no estudo 

preventivo de escorregamentos, deslizamentos e outros aspectos correlatos, utilizando a 

mesma escala. Estes trabalhos são considerados como pioneiros, constituindo os primeiros 

passos na tentativa ela aplicação elo mapeamento geotécnico no Brasil. 

Com a implantação elos projetos de grandes obras civis no País, nos anos ele 1970, 

houve a necessidade maior de se conhecer o meio físico, utilizando os trabalhos ele 

mapeamento geotécnico, aplicando as sistemáticas e metoclologias internacionais e 

adaptando-as às condições brasileiras, com ênfase na importância do geólogo e ela geologia 

no planejamento no Brasil. Coulon, em 1973, apresenta os trabalhos ele mapeamento 

geotécnico realizados nas folhas ele Morretes e Montenegro (RS), sendo considerado o 

primeiro mapa geotécnico realizado no Brasil, segundo Pejon (1987). Em 1974 foi 

realizada no 28° Congresso Brasileira ele Geologia em Porto Alegre, e nele a primeira mesa 

redonda sobre "Geologia Ambiental e Planejamento", presidida por Pranclini el al. (1974), 

onde foram abordados vários temas como: ocupação urbana e rural, resíduos urbanos e 

industriais e o conhecimento geotécnico do meio físico, além da importância do 

mapeamento geotécnico e a necessidade da implementação ele uma metodologia para as 

características brasileiras. 

Maciel Filho (1978) apresenta uma metodologia preliminar para o planejamento, 

ressaltando a necessidade elo uso do meio físico através dos estudos geológicos. Ele 

realizou este trabalho de mapeamento geotécnico em Santa Maria (RS), em sua dissertação 

de mestrado visando o planejamento urbano pelos órgãos públicos, porém a publicação das 

cartas geotécnicas só ocorreu em 1990 pela UFMS. 

O mapeamel!to voltado para o planejamento urbano e o uso elos recursos elo meio 

físico continua ganhando força com os trabalhos realizados por Cabral ( 1979), na Baixada 

de Jacarepaguá em áreas de intenso desenvolvimento ele construção civil, e por 

Siegnemartin (1979) na Cidade ele Ribeirão Preto, no qual utiliza a metodologia francesa, 

proposta por Sanejouancl ( 1972). 

O desenvo lvimento ela cartografia geotécnica se acentuou nos anos de 1980, com 

trabalhos realizados pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado ele São Paulo -

(IPT), nos morros de Santos e São Vicente (1980), no Município elo Guarujá e na Cidade ele 
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São Paulo ( 1984), abordando os problemas ele erosão, escorregamentos, assoreamento e 

enchentes. 

As universidades também tiveram papel importante na implantação do mapeamento 

geotécnico no Brasil, destacando-se a de São Paulo, as Federais de Minas Gerais, do Rio ele 

Janeiro e elo Rio Grande do Sul, pois foram as grandes responsáveis pelo desenvolvimento 

ele metoclologias e sistemáticas de mapeamento geotécnico. 

Neste âmbito, tem-se o trabalho de Zuquette (1981 ), voltado para o planejamento 

regional, o qual realizou o mapeamento geotécnico preliminar ela região de São Carlos 

(1 :50.000), utilizando a metodologia francesa. Existem outros trabalhos que também 

reali zaram mapeamentos voltados para o planejamento utilizando as metodologias 

internacionais adaptadas às condições nacionais nas universidades do Brasil. 

Zuquette, em 1987, coma sua tese ele doutorado "Análise Crítica ela cartografia 

geotécnica e proposta metodológica para as condições brasileiras - Aplicação na região ele 

Campinas -SP - 1 :50.000", faz um apanhado de várias propostas metodológicas e propõe 

uma metodologia voltada para as condições brasileiras, a qual é utilizada intensamente 

pelos trabalhos realizados no Projeto PADCT/FINEPIEESC-USP, na Quadrícula ele 

Campinas (SP) e em dissertações de mestrado e teses ele doutorado pelo Departamento ele 

Geotecnia da Escola ele Engenharia de São Carlos - USP, a partir de 1988. Dentre estes 

projetos, pode-se citar, os trabalhos ele Aguiar (1989), Lollo (1991), Collares (1994), 

Gomes (1998), além dos trabalhos ele Aguiar (1997), Nishiyama (1998) e Pejon (1992) que 

usaram esta metodologia em outras regiões distintas. 

A partir de 1990, vários trabalhos de mapeamento geotécnico foram realizados no 

País, dentre eles pode-se citar a Carta Geotécnica da Cidade de Recífe (PE), por Coutinho 

e/ a/. ( 1990), os trabalhos realizados pelo IPT na Cartografia Geotécnica elo Estado ele São 

Paulo ( 1994) e a automação da sua cartografia geotécnica por Diniz & Cintra ( 1999). 

O mapeamento geotécnico começa a atuar diretamente nos problemas relacionados 

a riscos ele escorregamento, erosão, locais para depósitos sépticos, gestão ambiental e 

bacias hidrográficas, usando cada vez mais as técnicas de sensoriamento remoto. Neste 

sentido, destacam-se os trabalhos ele Liporaci (1994), visando o planejamento e ocupação 

elo meio físico e os problemas ele riscos geológicos na Cidade de Poços ele Caldas; Amaral 
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(1999), com os problemas ele escorregamentos no Rio de Janeiro; Diniz (1998) com a 

automação ela cartografia geotécnica para avaliação ambiental; Lima (2000) com uma 

análise morfométrica da porção Média ela Bacia do Rio Capivari , utilizando o Sistema de 

Informações Geográficas - IDRISI; e Silveira (2002), no estudo da susceptibilidade à 

erosão nas Bacias dos rios Araraquara e Cubatão. 

Os trabalhos ele mapeamento geotécnico também foram realizados em várias outras 

partes elo país. A exemplo, ela elaboração do mapeamento geotécnico, temos a região 

litorânea e áreas adjacentes de Natal (Moreira & Souza, 1999); da Área de Manaus (AM) 

feita por Bento & Frota (1999); na região de expansão urbana ele Aracajú (SE) feita por 

Barison ( 1999) e da Carta de Escavabilidade para a região metropolitana de Belém (P A), 

realizada por Gomes (2000), que faz parte do trabalho de Mapeamento Geotécnico ela tese 

de doutorado de Costa (2001). 

O avanço do mapeamento geotécnico, nos anos de 1990, se deve à necessidade de 

planejamento e ocupação elo meio físico de forma mais adequada e aos problemas 

históricos ocorridos em outras regiões brasileiras. Alia-se a isso a necessidade de um plano 

diretor para os municípios com populações superiores a 20.000 habitantes imposta pela 

constituição vigente no País e pela pressão exercida pela sociedade em relação às questões 

ambientais e aos problemas envolvendo principalmente os recursos hídricos e rejeitas 

sépticos. 

2.4.l.Jl1etodológica da Escola de Engenharia de São Carlos (ZUQUETTE). 

A metodologia proposta por Zuquette (1987), baseadas nas principais metodologias 

internacionais como ela I.A.E.G e Francesa tem como finalidade a execução de um 

mapeamento geotécnico para as condições sacio-econômicas brasileiras, ele maneira a 

produzir documentos que auxiliem nas diretrizes para implementação ele formas de 

ocupação, sem que o meio físico sofra consequências desastrosas. Esta metodologia sugere 
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o levantamento dos atributos do meio físico de forma economicamente viável , através de 

técnicas e métodos simples, baratos e objetivos. 

Os atributos, qualidades dos componentes do me1o físico, são utilizados para 

caracterizá-lo. As informações obtidas devem ser manipuladas através de processos de 

seleção, generalização, adição e transformação, para que possam ser relacionadas, 

correlacionadas e interpretadas e no final representadas em mapas, cartas e anexos 

descritivos (ZUQUETTE, 1987). A metodologia visa um mapeamento geotécnico 

utilizando todas as informações disponíveis na área mapeada, através de um levantamento 

bibliográfico e informações básicas de documentos gráticos. 

Os principais mapas e cartas interpretativas elaboradas por esta metodologia são 

apresentados a seguir: 

-
I -Documentos Fundamentais Básicos 

" 
São os documentos que registram as características dos componentes do meio físico , 
biológico e do meio antrópico (socioeconômico) por meio ela variação espacial dos 
atributos. 

I ~ Tipos de Documentos Produzidos 

-
Mapa do substrato rochoso, Mapa dos 

materiais inconsolidados, Mapas ele 
/andforms. 

iviapa ele geologia estrutural/relevo, lVlapa de 
documentação, Mapa das condições 

hiclrogeológicas, Mapa das bacias 
hidrográficas. 

ll- Documentos Fundamentais de Síntese 

São documentos elaborados para sintetizar as informações de uma região sem, no entanto, 
elaborar análises para fins específicos. 

Tipos de Documentos Produzidos 

Mapas das condições geológico-geotécnicas (MCGG) 
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m- Cartas Derivadas c Interpretativas I 

São documentos cartográficos elaborados para uma condição pretendida, refletindo uma 
análise das características individuais elo meio global avaliado. 

Tipos de Documentos Produzidos 'l 
Carta de zoneamento geotécnico geral (CZGG) 

Carta ele potencial ele erosão, Carta de Carta de Zonas de recarga, carta ele potencial pa1 
escavabiliclade, Carta de disposição ele minerais para construção civil. 
rejeitas sépticos, Carta ele potencial de 
movimentos de massa 

IV- Cartas AnalWcas Básicas 

Elaboradas a partir de um conjunto de iiúonnações sobre os componentes básicos de um 
meio, considerado-os normalmente relacionados à avaliação da probabilidade (absoluta 
ou relativa) ele ocorrência ele um ou mais processos naturais. 

Tipos de Documentos Produzidos 

Carta ele probabilidade ele ocorrências ele 
eventos naturais, Carta de áreas degradadas, 
Carta ele diagnósticos de zonas degradas. 

Carta das áreas "lwrzad" 

possibilidade de 
ocorrer eventos 
perigosos ~-' 

suj eitas aos 
eventos 
perigosos 

V - Cartas de Prognósticos de Riscos I 

J 
Consideram a interação de características dos constituintes elo meio ambiente 

Tipos de Documentos Produzidos 1 

Carta de vulnerabilidade das águas, 
Carta ele zoneamento geoambiental, carta 
de riscos específicos e totais. 

C ' ' - I arta com as areas que apresentam restnçoes 
para um tipo ele ocupação específico 

Vl - Cartas de Procedimentos quanto à ocupação e conti'Oie de riscos 

São cartas e laboradas para auxiliar o controle de risco durante o processo de ocupação do meio 

Tipos de Documentos Produzidos 

Carta que retrata os procedimentos construtivos e os cuidados para implementar as formas de 
ocupação 

J 

l 
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VII- Cartas de Viabilidade (potencial) para os Usuários 

Elaboradas com base em todas as informações do meio ambiente, considerando as 
relações entre os diferentes vetores de ocupação. 

Tipos de Documentos Produzidos 

Cartas de viabilidade (aeroportos, reservatórios, barragens, construção 
parques industriais, a terros sanitários, etc). 

Vlll - Cartas e Orientações Construtivas 

Elaboradas para tomadas de decisão administrativa e econômica 

Tipos de Documentos Produzidos 

Cartas de orientação à ocupação (Priorização e hierarquização elas áreas para as diferentes 
finalidades sejam elas específicas ou global). 

Os documentos fundamentais interpretativos e analíticos básicos são elaborados a 

pa rtir ele um grupo de atributos, analisados por mecanismos que definem e auxiliam na 

delimitação das unidades homogêneas. Os atributos são considerados para cada carta e são 

associados a valores numéricos indicando a sua importância neste documento. Em Zuquette 

( 1993), é apresentada uma tabela com as cartas e os respectivos atri butos a serem 

considerados no estudo geotécnico. 

Os atributos a serem obtidos durante o processo ele mapeamento geotécnico são bem 

explorados nos trabalhos ele Zuquette ( 1987 e 1993), através ele diversas tabelas com uma 

gama de atributos a serem considerados. Um resumo destes atributos é apresentado na 

tabela O I . 

I 
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Tabela 01. Exemplo de atributos avaliados durante o mapeamento geotécnico, modificado 

ele Zuquette ( 1993). 

TIPO I ATRIBUTOS 

litologias 

mineralogia 

Tipo Rochoso espessura 

textura 

extensão horizontal 

SUBSTRATO resistência mecânica 

ROCHOSO primárias 

Estruturas secundárias 

fraturas 

grau de intemperismo 

Processos mineralogia 

espessura 

granulometria 

porosidade 

rocha de origem 

MATERIAL mineralogia 

IN CONSOLIDADO Origem espessura 

extensão horizontal 

textura 
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Tabela 01. Exemplo ele atributos avaliados durante o mapeamento geotécnico modificado 

ele Zuquette (1993) (continuação). 

TIPO 
I 

ATRIBUTOS 

rocha 

intemperismo 

Estrutums ma facões 

MATERIAL níveis de lateritas e seixos 

IN CONSOLIDADO .fi·at w·as 

erosão 

Processos deposição 

grau de intemperismo 

movimento de massa 

I 
Im/ices Físicos 

Camcterísticas químicas 

escoamento supeJficial 

Superficial infiltraçc7o 

ÁGUAS densidade de canais 

área de recarga 

Subterrâneas tipo de aqii(fero 

fontes de canais 

"lanc(fàrms 
, 

GEOMORFOLOGIA MOJfologia comprimento de encostas 
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Com o objetivo de ordenar e facilitar a obtenção dos atributos, propõe-se associar as 

etapas de trabalho com a obtenção dos atributos referentes a cada componente do meio 

físico . Para a obtenção elas informações elo meio físico, eleve-se seguir uma seqüência 

durante o processo de mapeamento geotécnico (Figura 06). 

Geomorfologia 

Substrato Rochos~l==::::~===~r> 
~----------------~~~ 

Definição Preliminar dos Arranjos Tridimensionais 

Águas Subterrâneas 

Definição Fina l dos Arranjos Tridimensionais 

Amostragens Ensaios 

Definição das unidades geológicas e geotécnicas 

Figura 06. Análise básica de informações, segundo Zuquette (1987). 

Para esta metodologia os atributos elevem ser levantados da seguinte forma: 

• Baseados na Densidade de Informações: é um procedimento vantajoso quando há 

uma densidade significativa de informações pontuais em uma região e que sejam de 

interesse ao mapeamento geotécnico. 

• Baseados em Documentos Isolados para cada Componente do Meio Físico: são 

documentos elaborados para retratar o meio físico por diferentes equipes de 

profissionais, porém obedecendo a um controle de precisão de apresentação e elo 

conteúdo que são avaliados por uma equipe multidisciplinar. Para as condições 

nacionais, este procedimento, ainda é inviável em sua totalidade devido a um grande 

número ele fatores, que vão desde a falta ele documentos que retratem alguns elos 

componentes elo meio físico passando por condições técnicas. 
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• Baseado em uma Obtenção Seqüencial Básica de Atributos: o desenvolvimento 

deste processo metodológico fundamenta-se na análise dos componentes do meio físico, 

seguindo um esquema básico, a saber: O meio físico deve ser analisado com base nos 

/anc((orms. 

• Província de Terreno - escala < 1:100.000 

• Sistema ele Terreno - escala entre 1 :50.000 e 1: 1:100.000 

• Unidade de Terreno - escala entre I : I 0.000 e I :50.000 

• Elementos de Terreno - escala > l : I 0.000 

Os trabalhos de foto interpretação e de campo devem ser executados a partir dos 

seguintes princípios: 

1- combinação de mecanismos qualitativos e quantitativos das observações 

fotointepretativas e ele campo: LANDSCAPE APROACH e PARAMETIUC APROACH 

2- elaboração ele conjuntos de seções verticais que apresentem todas as informações 

existentes como: topografia, geologia, peclologia e sondagens. 

No decorrer dos trabalhos ele campo e fotointerpretação, pode ser fundamental, para 

o entendimento ele uma região, a utilização ele modelos, principalmente em escalas maiores 

ou iguais a 1:50.000. Uma tàse ele amostragem eleve ser executada, após o reconhecimento 

prévio ele levantamento ele campo, sendo dirigida à análise e avaliação dos atributos do 

meio físico, como e quais as finalidades da amostragem, considerando a esca la elo trabalho 

e independente da finalidade elo mapeamento geotécnico e elos atributos levantados. É 

necessário obedecer a uma hierarquização elos at ributos para cada componente elo meto 

físico obtidos por seqüência. 

Esta proposta metodológica também leva em consideração a escala de trabalho 

empregada, a finalidade e a forma. 

Apresenta-se uma sistemática para a elaboração da cartografia geotécnica, 

considerando o tipo e qualidade ele informações disponíveis e documentos gerados (Figura 

07), modificado do sistema de análise de informações propostas por Zuquette (1993). 
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Procedimento Metodológico 

( l 
Finalidade, escala e região 

f 
Mapa Topo~ráfico J ~r 

( Definição da área 

ri Dados Existentes 1 I [ Fotointeroretacão J 
( l l Mapas preliminares J 

I I 
[ Trabalho de Campo I J 

I 

Mapas com as unidades 

r 
preliminares de materiais l 

Fotointerpretação l r Ensaios de laboratório 
J I l 

J I 
l Trabalho de Campo 11 

Mapas com as unidades finais Cartografia Gráfica 
de materiais inconsolidados J Básica 

I 
Combinações de 

Q Mapas 

[ C.Z.G.G ) l C.Z.G.E J 

• C.Z. G. G. - Carta de zoneamento geológico-geotécnico. 

• C.Z.G.E.- Carta de zoneamento geotécnico específi co. 

Figura 07. Sistema de análise das informações, modificado de Zuquette ( I 993). 
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2.5 FORMAS DE RELEVO OU LANDFORMS 

2.5.1. Considerações Gerais 

Os estudos ele mapeamento geotécnico são utilizados como ferramenta fundamental 

na tentativa ela caracterização elo meio físico e elos principais aspectos geomorfológicos ele 

uma determinada área, onde cada unidade homogênea ou com heterogeneidade aceitável 

está representada nas feições de relevo (lanc(forms) em função de refletir uma síntese das 

características geológicas (materiais rochosos e inconsolidados), geomorfológicas, 

pedológicas e dos processos associados. 

Desta forma, o uso da Técnica de Avaliação de Terreno (terrain evaluation) serve 

como um mecanismo importante para a caracterização do meio físico durante os trabalhos 

de mapeamento geotécnico, usando os /andforms como uma técnica para tornar os 

trabalhos de campos mais ágeis, além de permitir amostragens orientadas e representativas 

das condições naturais. 

Uma revisão dos conceitos de /anc(foms foi feita por Lollo ( 1996), que destacou 

dois: o caráter eminentemente fisiográfico ou genético, dependendo do tipo de análise e do 

objetivo enfocado no estudo. 

O uso do termo /anc(fàrm, sua utilização na tentativa da avaliação e zoneamento das 

formas de terreno e a resposta geomorfológica imposta quanto às condições dos processos 

evolutivos, deve-se à Bourne (1 93 1), que propôs "princípio da similaridade dos elementos 

de paisagem" e à Belcher (1943), pela aplicação da técnica, (apud LOLLO & ZUQUETTE 

1997). 

O conceito eminentemente fisiográfico descreve o landform como sendo uma 

parcela do terreno passível de individualização das demais com base na forma topográfica, 

no padrão de drenagem e na morfologia (BELCHER 1946 apud LOLLO 1996). 

Para autores como Mitchell ( 1946) e Wolf ( 1983) apud Lollo ( 1996), o conceito de 

caráter eminentemente genético define o lanc(form de forma mais interpretativa levando em 

conta a origem, causa ou história do aspecto fisográfico. 
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1 - Enfoque fisiográfico: relaciona um conjunto de observações fotointerpretativas e ele 

campo para o zoneamento da área, com base nas feições morfológicas em termos de áreas 

consideradas semelhantes ou que possam apresentar um grau de heterogeneidade mínimo. 

2 - Enfoque paramétl'ico: corresponcle à descrição dos atributos fotointerpretativas, 

considerando a geometria dos fandfroms tais, como: inclinações, variações de altitude e 

densidade de canais de drenagem, dentre outros. 

Lollo ( 1996) apresenta um conceito operacional, ele conotação exclusivamente 

fi siográfica, que possibilita um reconhecimento objetivo e rápido, que se enquadra às 

características brasileiras, levando em consideração os atributos elo meio físico avaliado nos 

estudo ele planejamento. Desta forma, conceitua-se fandform co1110 : " porção elo terreno 

originada a partir ele processos naturais e distinguíveis das porções vizinhas demais 

fanc(fàrms em pelo menos um dos seguintes elementos ele identificação: forma e posição 

topográfica, freqüência ele canais, organização elos canais, inclinação das vertentes e 

amplitude de relevo". 

São apresentadas a seguir, ele maneira resumida, as principais informações para a 

aplicação da técnica ele ava liação ele terreno, segundo a proposta de Lollo ( 1996). 

2.6.2. A Técnica de Avaliação de Terreno 

A Técnica de Avaliação de Terreno, baseia-se na possibilidade ele divisão de uma 

área em unidades cada vez menores, em função da escala e da finalidade pretendida, a 

partir do uso de fotografias aéreas associado a trabalhos de campo, com o reconhecimento 

elos diferentes atributos das feições do relevo (/andforms), bem como a caracterização 

geotécnica dos materiais associados ao relevo. 

A técnica considera, para a avaliação elo terreno, duas formas ele análise 

denominadas de enfoque fisiográfico e enfoque paramétrica. 

Para Lollo (1996), a partir do zoneamento com enfoques paramétrica ou 

fisiográfico, pode-se caracterizar geotecnicamente os materiais rochosos e inconsoliclaclos 
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associados aos landforms, levando-se em consideração as análises ele informações 

geotécnicas anteriores e ele ensaios ele campo e laboratório, para assim avaliar o tipo ele 

ocupação pretendida, (Figura 08). 

Avaliação elo Terreno 

Divisão ela área em unidades (função 

ela escala e elo objeto de trabalho) 

Caracterização geotécnica 

Delimitação elos tipos ele ocupações em 

função elas características ela área 

Figura 08. Procedimentos para caracterização ele uma área para fins de uso e ocupação por 

meio ela utilização ela técnica ele Avaliação ele Terreno (LOLLO, 1996). 

A técnica ele avaliação ele terreno pressupõe a divisão, em termos ele landforms, em 

três túveis hierárquicos (Figura 09), ele acordo com o grau ele detalhamento e escala ele 

trabalho, em que o maior nível é o Sistema ele Terreno seguido pela Unidade de Terreno e 

por último o Elemento ele Terreno, (LOLLO, 1996). 
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Figura 09. Aplicação da Técnica de Avaliação do Terreno , modificado de Cooke & 

Doorkamp ( 1990), apud Lollo ( 1996). 

• Sistema de Terreno: apresenta condições similares de processos evolutivos e de 

materiais associados, além ele uniformidade em nível ele substrato rochoso e delimitação 

por grandes expressões geomorfológicas. 

• Unidade de TeiTeno: primeira subdivisão do sistema, distingue-se por determinar 

subconjuntos ele processos elo sistema ele terreno através elas diferenças em termos ele 

materiais inconsoliclados associados a cada unidade. 

• Elemento de Terreno: subdivisão da unidade ele terreno, que é a forma individual elo 

relevo, distinguível elas demais pela sua inclinação, forma de vertentes, posição e forma 

topográfica, sendo um reflexo das condições diferenciadas de espessura ele materiais 

inconsoliclados ou variações laterais no perfil destes materiais. 
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2. 5. 2.1. Reconhecimento dos Níveis Hierárquicos de Landforms 

Para Lollo (1996), o reconhecimento e a identificação dos landfonns estão 

associados diretamente com a geomorfologia que é usada como ferramenta prática na 

análise elo meio físico, através de uma sistemática que considera critérios específicos para 

cada nível hierárquico das feições de relevo: nesse procedimento leva-se em consideração 

não somente os processos geomorfológicos, mas também os geológicos, pedológicos e 

conseqüentemente as condições geotécnicas previstas. 

a) Sistemas de Terreno 

O reconhecimento do Sistema de Terreno é realizado através da delimitação em 

trabalho de aerofointerpretação baseado no reconhecimento genérico da área analisada 

através das grandes feições geomorfológicas observadas. Este reconhecimento é reali zado 

da seguinte forma: 

( Observação inicial do Fotomosaico ela área J l Análise de estereopares l 
Observação de mapas topográficos em 

escala compatível com as fotográficas 

Processo ele generalização a partir 

da interpretação dos estereopares 

l Mapa ele Sistema ele Terreno J 
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b) Unidades de Terreno 

O processo de determinação das unidades de terreno é efetuado com base nas 

características geomorfológicas como a forma topográfica, a amplitude de relevo, a 

inclinação de vertentes e a organização da drenagem quanto à freqüência e estruturação dos 

canais. Deve-se destacar neste nível hierárquico faz-se identificação de padrões de forma e 

sua delimitação. 

Para facilitar o entendimento dos critérios utilizados, Lollo (1996) apresenta duas 

tabelas com os critérios de análise avaliados, (Tabelas 02 e 03). 

Tabela 02. Critérios ele Reconhecimento de Algumas Formas ele Relevo (LOLLO, 1996). 

FEIÇÃO CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO 

Escarpa Altas Declividades(> 20%), Amplitude de Relevo maior que LOO m. 

Colina Vertentes Convexas ou Côncavas, Topos Ondulados a Aplainados, 
Declividades Moderadas a Baixas(< I O% na maioria dos casos), Amplitude 
de Relevo menor que I 00 m. 

Vale Vertentes Convexas ou Côncavas, Declividades variadas (desde muito baixas 
até altas), Amplitude de Relevo Variada. 

Morrote Vertentes Predominantemente Convexas, Topos Arredondados a Angulosos, 
Declividades Moderadas a Altas (> I 0%), Amplih1de de Relevo menor que 
100m. 

Morro Vertentes Convexas a Retilíneas, Topos Onclulados a Pontiagudos, 
Declividades Altas(> 20 %), Amplitude de Relevo maior que 100m. 
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Tabela 03. Termos Utilizados para a descrição de Unidades ele Terreno e seus critérios ele 

descrição (LOLLO, 1996). 

CA RACTERiSTICAS CLASSES DIMENSÕES CRITÉRIO DE MEDIDA OU 
ESTUDADAS DESCRIÇÃO 

Expressão Geográfica Pequeno < I km Extensão maior * 
(Coliua, Morro/e e 

Morro) Médio la 2km * - maior componente de 
extensão da forma 

Amplo >2 km 

E.\]Jressão Geognífica Pequeno < l km Extensão* 
(Vale) 

Médio la2km * - seção transversal do vale 

Amplo > 2 km 

Forma da Seçfio Ondulada 5 a 10 % Declividade das Vertentes 
Tmusversal (Coliua) 

Suave 2 a 5% 
OnchJiada 

< 2% 
Aplainada 

Forma do Topo Arredondado < 20% Decl ividade do Topo 

(Morro/e e Morro) Anguloso >20% 

Forma do Vale Fechado > 10 % Declividade das Vertentes 

Abe1to < 10 % 

Forma da Eucosta Convexa 

Retilínea 

Côncava 

Freqiiêucia de Cauais Muito Alta > 15/kmL Número Total de Canais 

7 a 15/km2 
(inclusive ravinas) por km2 

Alta 

Média 3 a 7/km2 

Baixa < 3/Kln2 
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A determinação das unidades de terreno consiste nos seguintes processos: 

Aerofotoanálise Reconhecimento e delimitação de 

de estereopares: feições em padrões e unidades 

+ 
Trabalhos Confecções de seções - tipo: caracterização 

de campo das unidades delimitadas e seus limites 

t 
Interpretação final das 

fotografias aéreas: 

I Mapas de Unidades de Terreno ] 

c) Elementos de Terreno 

O processo utilizado para o reconhecimento deste nível hierárquico é similar ao da 

unidade ele terreno, apenas se considera o maior detalhe requerido e o uso ele sensores 

remotos em maiores escalas e o possível uso elo enfoque paramétrica para a distinção ele 

certas características do lan{(forms, além da necessidade elo processo denominado 

fotocledução (associação ele informações coletadas com o conhecimento elo intérprete sobre 

o terreno e os materiais nele presentes, permitindo a obtenção ele informações derivadas e 

não obtidas diretamente ela fotoaérea) . 

Na Tabela 04, Lollo (1996) apresenta características relacionadas a elementos de 

terreno, nesse caso a relação da forma de perfil da encosta e seus processos associados. 
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Tabela 04. Relação da Forma de Perfil da Encosta e Processos Associados (Lollo, 1996). 

INTERVALO DOMINANTE DA VERTENTE 

Característica 

I 
Convexa 

I 
Retilínea Côncava 

Tram;porte Creep Gravidade Escoamento 
domiuaute Superficial 

Pedogêuese e Predomina Morfogênese Morfogênese 
M01jogêuese Pedogênese 

Comliçüo de Alta, Maior Baixa Baixa, Maior 
Acumulaçüo Espessura na Base. Espessura no Topo 

Intensidade de Baixa Alta Alta (Escoamento) 
Retirada 

Característica do Finos Colúvio Grosseiro de Colúvio de Rampa 
Depósito Pé de Vertente 

2.6. SISTEl\'IA DE INFORMAÇÃO GEOGRf\FICA (SIG). 

2.6.1. Considerações Gerais 

A necessidade ele coleta das informações sobre a distribuição geográfica dos 

atributos do meio físico, nas áreas ele Cartografia, Análise de Recursos Naturais, 

Transportes, Comunicações, Energia, e Planejamento Urbano e Regional vem sendo 

reformulada continuamente através elo avanço tecnológico. Com o desenvolvimento da 

informática, foi possível transferir as informações, contidas em forma de documentos e 

mapas, de papeis para banco de dados informatizados tornando possível à obtenção, 

armazenamento, representação e combinação de tais informações de forma rápida em 

ambiente computacional. 

O Sistema ele Informação Geográfica (SIG) surge dessa maneira como a ferramenta 

adequada para este objetivo específico no processamento de dados georeferenciados, desde 
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a sua coleta até a geração de produtos como mapas, relatórios e arqmvos digitais, 

oferecendo recursos para armazenamento, gerenciamento, manipulação e análise elos dados, 

segundo Diniz (1998). 

Para Jimenez (200 1 ), um SIG pode ser definido como um conjunto de equipamentos 

e programas ele computador que permite: entrada e edição ele imagens, armazenamento e 

acesso de informações, transformações, análise, demonstração 'e impressão elas informações 

espaciais. As informações no SIG são localizadas por coordenadas geográficas em relação a 

algum sistema ele referencia (georeferenciaclas), por este motivo é que os SIG's são 

distinguidos dos programas gráfi cos ou ele desenho/projeto, devido a sua capacidade de 

tratar as relações espaciais entre os objetos geográficos, Câmara & Simões ( 1996). 

O que caracteriza um SIG é a integração, numa única base de dados, de informações 

espaciais provenientes ele dados cartográficos, dados ele censo e de cadastro urbano e rural , 

de imagens ele satélite, de redes e modelos numéricos de terreno entre outros, oferecendo 

mecanismos para combinar essas in formações através ele módulos ele manipulação e análise 

que permitem consultas, recuperação e visualização elo conteúdo ela base ele dados, além ela 

geração de mapas, Carmona, (2001). O SIG também tem a função ele ser um sistema ele 

informação, que dinamiza à tomada de decisões, além de trabalhar com dados 

georeferenciados. 

Foote & Lynch (1 997), apresenta três observações que deveriam ser feitas sobre a 

definição de um SIG: 

• Primeiro; SIGs são relacionados a outras aplicações de banco de dados, mas com uma 

diferença importante. Toda a informação em um SIG é vinculada a um sistema de 

referência espacial. Outras bases de dados podem conter in formação local (endereços de 

rua ou códigos ele endereçamento postal), mas uma base de dados ele SIG usa geo

referências como meio primário de armazenar e acessar a informação. 
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• Segundo; SIG integra tecnologia, enquanto que outras tecnologias só podem ser usadas 

para analisar fotografias aéreas e imagens ele satélite para criar modelos estatísticos ou 

para traçar mapas, todas estas capacidades são oferecidas co1~untamente no SIG. 

• Terceiro; o SIG com seu co1~unto ele funções deveria ser visto como um processo ao 

invés ele simplesmente como software e hardware. SIG' s servem para tomada ele 

decisão. O modo no qual os dados são inseridos, armazenados e analisados dentro ele 

um SIG eleve refletir a maneira pela qual a informação será usada para uma pesquisa 

específica ou tarefa de tomada ele decisão. 

O sistema não tem respostas prontas, pois é apenas uma ferramenta, necessitando, 

portanto, ela interpretação do analista para produzir soluções desejadas através da realização 

ele análi ses complexas integrando dados de diversas fontes. 

A conceituação do SIG erra por não incluir o papel que as pessoas representam, 

pois, naturalmente, são elas que administram e usam o SIG. Os planejaclores urbanos e 

rurais, cientistas ambientais e muitos outros usuários de SIG, utilizam tais sistemas como 

ferramentas para realizar o inventário de dados geográficos, fundir dados de muitas fontes, 

monitorar e avaliar a condição de nosso ambiente e modelar ou predizer as conseqüências 

das alterações humanas no ambiente. 

2.6.2. Características Básicas de um SJG 

O SIG apresenta uma multiplicidade ele usos e visões possíveis que abrangem as 

mais diversas áreas de atuação como o planejamento urbano e regional, monitoramento de 

bacias hidrográficas, estudos geoambientais, estudos de áreas de riscos a escorregamento de 

massas entre outros, Câmara (1996) . 
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Desta forma podemos entender que as principais características de um SIG são: 

• Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de 

dados cartográficos, dados censitários e cadastro urbano e rural, imagens de satélites, 

redes e modelos numéricos ele terreno; 

• Oferecer mecamsmos para combinar as várias informações através de algoritmos de 

manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar, visualizar e plotar o 

conteúdo da base de dados georeferenciados. 

A forma prática de se representar os componentes de um SIG é ilustrado como um 

núcleo técnico e administrativo cercado por um anel de usuários envolvidos com diferentes 

aplicações (Figura l 0). 

Figura 10. Componentes centrais de um SIG - O anel das aplicações e usuários típicos, 

segundo Kimerling ( 1997). 

Fonte: http ://vvvvw. prudente. unesp. br/dcartog/arlete/gis/sigcarto. html 
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2.6.3. Fuuções Básicas de um SIG 

O SIG apresenta informações sobre o posicionamento, topografia e atributos do 

meio físico em forma de camadas ou layers, que estão ligadas através de um sistema de 

coordenadas comuns. Tais dados são referenciados para localização na superfície da terra 

usando um sistema padrão de coordenadas, que podem ser um sistema puramente local, 

quando se trabalha em áreas delimitadas, um sistema de coordenadas geográficas (longitude 

e latitude) ou sistemas ele projeções aceita internacionalmente, como por exemplo, a 

Universal Transversa ele Mercator (UTM), Burrough (1986). Para Taco (1997) o tratamento 

elos dados pelo SIG consiste de referenciar a posição ou dados elos mapas (dados gráficos) 

tanto como atributos ou dados descritivos (dados não gráficos) 

• Atributos Gnlficos - são dados dos mapas (bases cartográficas) explícitos e 

identificados (sistemas de coordenadas) associados com entidades espaciais de pontos, 

linhas, áreas ou polígonos, que representam os diversos aspectos existentes e possíveis 

de serem mapeados (drenagem, rede viárias, declividade, etc). 

• Atributos Não Gráficos - Também conhecidos como descritivos, que podem 

representar dados qualitativos (tipo de solo), e dados quantitativos (textura, porosidade) 

elas entidades contidas na base cartográfica digital (tipo ele uso elo solo, grau de 

erodibiliclacle, etc.). 

2.6.3.l.J\1odelos Vetor e Raster (JVIatricial) 

Os sistemas ele informações geográficas trabalham como dois tipos diferentes ele 

modelos. O modelo vetor e o modelo "raster" (matricial). A escolha ele um ou outro modelo 

vai depender ela interdependência espacial dos processos estudados (FRAISSE et a/. 1996). 
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O modelo vetorial se caracteriza pela locação prectsa dos objetos geográficos 

através de coordenadas, sendo os objetos representados por pontos, linhas ou polígonos. 

No modelo raster, o espaço geográfico é dividido segundo um sistema de células 

regulares, normalmente quadrado, sendo o conteúdo de cada célula descrito pelo banco de 

dados. 

Para se avaliar as vantagens e desvantagens no uso dos dois modelos, apresentam-se 

os argumentos na Tabela 05, Souza (2000). 

O modelo do tipo raster vem sendo utilizado extensamente devido sua grande 

capacidade de fazer sobreposições de mapas e combinações matemáticas dos dados em 

células múltiplas, podendo estimar e simular condições de problemas ambientais 

relacionados com o uso do solo, tipos de solo, declividade, águas superficiais e outras 

características importantes na realização de mapeamento geotécnico. 

Tabela OS. Vantagens e desvantagens dos formatos rasler e vetorial, (Souza, 2000). 

I MODELO GEOGRAFICO I VANTAGENS 
' 

I DESVANTAGENS 

-Estrutura de dados simples -Necessidade de maior espaço 

-Eficiente quanto à análise de para armazenagem dos dados; 

superpos ição de áreas; -Relações topológicas mal 

-Boa representatividade da representadas; 

variabilidade espacial ; -Saídas gráficas com menor 
RASTER (MA TIUCIAL) 

-Eficiência na manipulação de clareza na de I ineação; 

imagens digitais; -Ineficácia para realização de 

-Custos menores, por exigir análises espaciais complexas. 

plataformas pequenas; 

-Apresenta bom desempenho em 
operação booleanas. 

-Estrutura de dados compacta; -Estrutura de dados complexa ; 

-Eficiência na representação e -De difícil análise quanto à 
análise das re lações topológicas; superposição ele á reas; 

VETORIAL -Saídas gráficas de melhor -Representação regular da 
qua I idade; variabilidade espacial ; 

-Possui capacidade ele alta resolução -Aná lise ele imagens digitais 
e preci são. com menor eficiência. 
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2.6.4. O Uso do SIG 110 Mapeamento Geotécnico 

O uso do SIG no mapeamento geotécnico é de fundamental importância devido à 

sua grande habilidade na integração ele grandes quantidades de informações sobre o meio 

físico e a possibilidade ela manipulação e atualizações ele extensos bancos ele dados 

georeferenciaclos. 

A maior vantagem ela modelagem cartográfica por me10 ele um SIG, quando 

comparada aos métodos convencionais ele avaliação do meio físico e planejamento, é a 

necessidade ele definir claramente o problema e avaliar os dados requeridos para resolvê-lo. 

A necessidade ele desenvolver um fluxograma lógico e claro, usando operações espaciais 

bem definidas e articuladas, força o usuário a pensar claramente sobre os passos necessários 

para solucionar o problema, Burrogh (1986). 

Moreira (1994), ao realizar o trabalho ele mapeamento geotécnico mostra que um 

SIG é uma ferramenta potencial para a automatização e melhoria do processo de 

mapeamento geotécnico, com base em uma avaliação entre a estrutura ele um SIG e o 

processo de mapeamento geotécnico, porém ainda necessitando de base de dados 

especifica. 

Na reali zação de um zoneamento geoambiental para a região de Piracicaba-SP, com 

base na análise de variáveis ambientais, principalmente de atributos do meio físico, tais 

como: geologia, solos, hidrologia, etc., Grecchi ( 1998) utilizou um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) e o processamento digital ele imagens ele satélite, o que permitiu maior 

agilidade e confiabiliclacle no levantamento, análise e tratamento das informações. 

Segundo Souza (2000), na área de planejamento urbano o, SIG vem sendo utilizado 

largamente por permitir a construção de modelos levando em consideração as atividades 

espaciais, permitindo assim diagnosticar o crescimento e a dinâmica espacial urbana, 

monitorar esse crescimento e identificar os agentes inter-relacionados nesse processo. 

Como os estudos relacionados com o meio ambiente necessitam ele manipulação ele 

uma grande quantidade ele informações, o uso elos SIG's permite grande flexibilidade à 
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medida que possibilitam a combinação e a superposição de diversos tipos de informações 

como mapas topográficos e temáticos, fotografias aéreas, imagens de satélite etc. 

No mapeamento geotécnico, o uso do SIG torna-se valioso devido ao leque de 

situações que abrange, desde o planejamento urbano e regional, recursos ambientais, 

zoneamento de áreas de riscos e assim por diante devido permitir manipular dúzias ou 

centenas de camadas de mapas contendo informações sobre a declividade, substrato 

rochoso, materiais inconsoliclados, drenagem, vias de acesso e outras características dos 

ambientes naturais e sociais. A habilidade em separar informações em camadas e, então, 

combiná-las com outras camadas de informações é a razão pela qual o SIG oferece tão 

grande potencial como ferramenta de pesquisa e apoio à tomada de decisão. 

O uso de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), auxilia fundamentalmente 

os trabalhos de mapeamento geotécnico por torná-los mais rápidos e preciosos através da 

manipulação dos atributos do meio físico avaliado durante o processo de mapeamento 

geotécnico no ambiente digital. 
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3. CARACTÉRISTICAS DA ÁREA 

3.1. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

A área da pesquisa corresponde à Folha Topográfica de Americana - SP-SF-23-M

IV-3, escala 1: 50.000 (IDGE, 1970), delimitada pelos paralelos 22°45 'S e 23°00 'S e os 

meridianos 47°15 'W e 47°30 'W, com aproximadamente 732 km2 (Figura 11). Encontra-se 

localizada na porção cento-leste do Estado de São Paulo, abrangendo os municípios de 

Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Monte-Mor, Capivarí, Rio das 

Pedras e Elias Faustos, sendo que este dois últimos não possuem áreas urbanas nessa folha . 

47"30"W 

Figura 11. Localização da área. 

k ea do Pesquisa 

~da Fdh.~ ( 1:60.000) 
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A região tem boa estrutura rodoviária, com vias pavimentadas que liga as cidades e 

um grande número de estradas vicinais. As principais rodovias que cortam a área são: no 

extremo nordeste, um pequeno trecho da Rodovia Anhanguera (SP-300); no norte, a 

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que liga Piracicaba à SP-330; na parte sul, a SP-1 O 1 

(Rodovia Jornalista Francisco A Proença), que une Campinas à Capivari; no sudoeste, um 

trecho da Rodovia do Açúcar (SP-308), que liga Piracicaba à SP - 280 (Rodovia Castelo 

Branco); na porção oeste, a SP-306, que une Sta. Bárbara à Capivari e corta a área no 

sentido nordeste à noroeste até a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). A área também 

apresenta linhas ferroviárias da FERROBAN, entre as cidades de Santa Bárbara do Oeste e 

Sumaré, (Figura, 12). 

r-------~-....,--:------o9~. w------...., 
Ro aaro • 

...... , • MojMiim 

Slo R!dro üneria e / l/ ) 
Amparo • 

Atacbaba 

• 
laranja I R1ulsa 

3°S .\ 
• lieté 

( 

eatul

1 Slrocaba 

~~= ~ 
Slo RJque • 

• 
\\ .... 

' @) 
SÃO PAUL 

o 10 

Estrada principais 0 Área de Estudo e Cidades 

Figura 12 .. Principais vias de acesso da área no Estado de São Paulo. 
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3.2.CLIMA 

O clima da área é quente e úmido, com períodos de estiagem no mverno, com 

temperatura que vária de l2°C à 32°C. Segundo a classificação de Koppen, corresponde ao 

CWa. 

O regime pluviométrico é classificado como Tropical com um período chuvoso que 

começa em outubro e termina em março e um período de seca de abril a setembro com 

variações de início e término destes períodos, (Figura 13). A precipitação pluviométrica na 

região varia de 1200 mm a 1800 mm anuais (Figura 14), segundo os dados do DAEE 

(2003) . 

Precipitação Média Mensal 
250 

-E 
E 200 -

150 

100 

50 

o 
':.'li~ «0~ # ~... # ':..;)~ ':.~ 'f!>o 4" o~ ~~ <!" 

Meses do ano 

o Precipitação Média Mensal entre os anos de 1952 até 1999- Dados da Estação Americana 

[]Precipitação Média Mensal entre os anos de 1952 até 1999- Dados da Estação Rio das Pedras 

Figura 13. Precipitação Média Mensal entre o período de 1952 a 1999 obtidas nas estações 

meteorológicas de Americana e Rio das Pedras (DAEE, 2003). 
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Precipitação Anual 

~~~~~~*~~~~~~~&~*~~~~~~~ 

11////////////////////// 
Anos 

o Anos 1952-1999 Dados da Estação Americana c Anos 1952-1999 Dados da Estação Rio das Pedras 

Figura 14. Precipitação Anual entre os períodos de 1952 a 1999 obtidas nas estações 

meteorológicas de Americana e Rio das Pedras (DAEE, 2003). 

3.3. GEOMORFOLOGIA 

A geomorfologia da Folha de Americana, segundo IPT (1981a) está inserida na 

Província da Depressão Periférica Paulista.(Figura 15). A região é caracterizada como uma 

faixa deprimida entre escarpas de diabásio e arenitos que delimitam sua borda ocidental, e o 

Planalto Cristalino Atlântico que delimita sua borda oriental (Vieira 1982). 

A área pertence mais especificamente à Zona do Médio Tietê (Almeida 1964), 

correspondendo à uma porção da Depressão Periférica, com ocorrências de seqüências de 

rochas sedimentares de idade paleozóica e porções descontínuas de corpos intrusivos, sob a 

forma de sills e diques de diabásio, os quais constituem elevações com topos aplainados. 
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A Zona do Médio Tietê apresenta uma rede-de drenagem bastante organizada,. com 

padrão dendrítico e algum controle estmtural, a partir de diáclases e da presença de corpos 

de diabásio. 

...__.....___. 

LEGENDA 

I - PLANALTO ATLÂNTICO 
1 - Planalto Paulistano 
2- Planalto do Juqueriquerê 
3 - Planalto do Paraitinga 
4 - Planalto da Bocaina 
5 - Médio Vale do Paraíba 
6 - Serra da Mantiqueira 
7 - Planalto do Alto Rio Grande 
8 - Serrania de São Roque 
9 - Planalto de Jundiaí 
10 - Serrania de Lindóia 
11 - Planalto de Ibiúna 
12 - Planalto de Guapiara 
13 - Planalto do Alto rio Turvo 

H - PROVÍNCIA COSTEIRA 
1- Serrania Costeira 
2 - Baixadas Litorâneas 
3 - Morraria Costeira 

MAPA GEOMORFOLÓGICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

0~80km 

~:·s 
......,___.__-"-'·! III- DEPRESSÃO PERIFÉRICA 

1- Zona do Médio Tietê 
2 - Zona do Paranapanema 
3 - Zona do Mogi - Guaçu 

.._I _.I IV - CUESTAS BASÁLTICAS 

L-I ----'1 V - PLANALTO OCIDENTAL 
1 - Planalto de Marília 
2 - Planalto de Cantaduva 
3 - Planalto de Monte Alto 
4 - Áreas Indivizas 

11 Aréa de Estudo 

Figura 15. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (simplificado a partir de IPT, 

198la). 
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De uma forma geral, o relevo é bastante suave, onde predominam colinas baixas, de 

formas suavizadas, separadas por vales jovens, sem planícies aluviais importantes e 

determinadas pela intersecção dos perfis convexos das encostas (Almeida 1964, apud, IPT 

1981a), com altitudes médias entre 600 e 700 metros. 

A partir dos conceitos desenvolvidos por Ponçano et a/., (1979) e com base na 

subdivisão em formas de relevo do "Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo IPT 

( op cit), podemos verificar a existência de três formas de Relevo de Degradação. na Folha · 

de Americana (Figura 16), resumida na Tabela 06 (modificado de CBH PHJ - UGRH/5, 

2002)». 

Legenda 

Relevos de Degradaçao 
2. 1. Rele·1o Colinoso D Colinas AmpiM (212) 

7470000 I I Colinas Mé<ios (213) 

2.3. Relevo de t.lonoles 

M orrolos Alon(J<"Kios o Espigões (234 

Escala 1 :500.000 

250000 270000 

Figura 16. Mapa da Folha de Americana com as Formas de Revelo (simplificado de CBH 

PHJ - UGRH/5, 2002). 
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Tabela 06. Forma de Revelo na área e suas principais características. (modificado de CBH 

PHJ - UGRH/5, 2002). 

Formas de Relevo Unidades Homogêneas Principais Características 

212 - Colinas Amplas 

Relevo de Degradação 213 - Colinas Medias 

Predominam inteflúvios com área 

superior a 4 km2
, topos extensos e 

aplainados, vertentes com perfis 

retilíneos e convexos. Drenagem de 

baixa densidade, planícies aluviais 

interiores restritas. Predominam 

declividades até 15% e amplitudes 

locais inferiores a 1OOm. 

Prevalecem inteflúvios com área ele 1 

a 4 km2
, topos aplainados, Vertentes 

com perfis convexos a retilíneos. 

Drenagem de média a baixa 

densidade, vales abertos e fechados, 

planícies aluviais interiores restritas. 

Predominam declividades até 15% e 

amplitudes locais inferiores a 1OOm. 

I 

,,~------------------~------------~--=-~---------1 
Predominam inteflúvios 

234 - Morrotes 

Alongados e Espigões 

sem 

orientação preferencial, topos 

angulosos, vertentes ravinadas com 

perfis retilíneos. Drenagem de média 

a alta densidade vales fechados. 

Prevalecem declividades médias a 

altas, acuna de 15% e amplitudes 

locais inferiores a 1OOm. 
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3.4. GEOLOGIA 

A geologia da Folha de Americana faz parte da porção nordeste da Bacia 

Sedimentar do Paraná (Figura 17). É representada por rochas sedimentares mesozóicas e 

paleozóicas do Grupo Tubarão (Fonnação Itararé), que compreende arenitos de granulação 

variada, siltitos e argilitos. Sobrejacentes a estas rochas sedimentares encontram-se 

cobetiuras sedimentares cenozóicas, correlatas a Formação Rio Claro e aos sedimentos 

aluvionares, além de rochas ígneas do Grupo São Bento (Intrusivas Básicas Tabulares), 

representadas por sills soleiras e diques básicos em geral (IG, 1993). 

N 

A 
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C&:J Complexo Embu 

Figura 17. Mapa Geológico do Estado de São Paulo (simplificado a partir de IPT, 198la). 
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A geologia estrutural é marcada por falhas na direção NE que refletem os eventos 

transcorrentes nessa direção e subvertical, superpostos a falhas inversas na mesma direção, 

com mergulhos baixos para SE, e a falhas normais na direção NW com mergulhos para 

SW. 

3.4.1. Grupo Tubarão 

3. 4.1.1. Subgrupo Itararé 

Em 1908, White (apud Cottas et ai, 1981) introduz o termo Tubarão ao estudar a 

região de ocorrência de carvão em Santa Catarina. Neste mesmo ano, Woodwarcl (1908, 

apud Petri, 1964) identificou a origem glacial ele rochas conglomeráticas da referida região . 

Oliveira (1927, apud Petri, op cit.) utiliza o termo Itararé para definir a seqüência 

glacial, encontrando grande aceitação nos trabalhos subseqüentes ele diversos autores. 

O termo "Série Itararé-Tubarão" foi usado até 1949, quando Barbosa & Almeida 

(apud Petri, op cit) sugerem a denominação única de Tubarão, sendo os pioneiros na 

proposta ele subdivisão da seqüência glacial. Através de testemunhos de sondagens 

( 1155m), definiram cinco formações (Itu, Capivari, Gramadinho, Tietê e ltapetininga). Esta 

proposição não obteve êxito, pois os tilitos mapeados não possuíam expressão regional, 

nem havia trabalhos ele detalhe suficientes para estendê-la para todo o Estado. 

Landim 1970 (apud Gama Jr., 1989) sugere um modelo glacial fundamentalmente 

continental, como ambiente ele deposição do Grupo Tubarão e esboça conceitos da 

"estratigrafia genética", cuja consolidação desta idéia geológica é confirmada por Gama Jr, 

(op cit). 

É nesse sentido que se enquadra o trabalho de mapeamento sub-regional realizado 

por Soares et a/. ( 1977), onde foi proposta a divisão do Subgrupo Itararé em três unidades 
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com domínios litológicos diferentes (arenosos na unidade basal e de topo e argilosos na 

intermediária). Apesar dos autores admitirem que a área investigada seria pequena para 

permitir que se estabelecessem normas estratigráficas válidas para o flanco nordeste da 

Bacia do Paraná, essa investigação permitiu estabelecer aspectos ligados a faciológia elas 

unidades estratigráficas. Esta proposta foi reaplicada nas interpretações do Mapa Geológico 

ela Região Administrativa V (DAEE-UNESP, 1981) por Cottas et ai. (1981 ). 

Entre os trabalhos de detalhe desenvolvidos, destacam-se os de Caetano-Chang & 

Landim (l987a), pelo estabelecimento de um estudo faciológico em sedimentos elo 

Subgrupo Itararé, no sudoeste elo Estado ele São Paulo, o qual demonstrou a viabilidade de 

se distinguir depósitos típicos glaciais dos não glaciais, através de sua caracterização 

genética. Dessa forma, foi proposta a subdivisão do Subgrupo Itararé em cinco unidades 

estratigráficas; Unidade I (arenitos fluviais), Unidade li (diamictitos e arenitos), Unidade 

UI (arenitos), Unidade IV (arenitos e sedimentos finos) e Unidade V (sedimentos finos e 

cliamictitos ) . 

Stevaux et a/ (1983), ao estudar marcas de onda de um afloramento na Rodovia SP 

- 304 (Piracicaba - Sta. Bárbara do Oeste), admite que o ambiente de deposição dessa 

seqüência coincide com aquela proposta por Almeida & Barbosa (1949 apudPetri, 1964). 

Souza Filho ( 1986), no mapeamento faciológico da quadricula ele Campinas, 

individualizou sete unidades litoestratigráficas: Unidade I (arenitos em grano clecrescência 

ascendente), Unidade 11 (lamitos), Unidade 111 (1amitos e diamictitos), Unidade IV 

(arenitos), Unidade V (cliamictitos e arenitos), Unidade VI (arenitos com marcas onduladas) 

e Unidade VII ( diamictitos vermelhos). 

Caetano-Shang & Landim (1987b), em um estudo faciológico em superfície, 

formularam um modelo para a evolução ambiental da sedimentação do Subgrupo Itararé na 

região sul-sudoeste do Estado de São Paulo. 

Os trabalhos realizados por Petri & Pires (1992) e Petri (1992) distinguem três 

formações dentro elo Subgrupo Itararé que seriam: a Itu, Capivari e Tietê. A Formação Itu 

equivaleria à unidade Inferior, a formação Capivari à unidade Média e a Formação Tietê à 

unidade Superior descritas por Almeida & Melo ( 1981 ). 
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3.4.2. Grupo São Bento 

3. 4. 2.1. lntmsivas Básicas 

O magmatismo básico juro-cretácio, ocorrido durante a Reativação Wealdeniana da 

Plataforma (Almeida 1967, apud CPRM-DNPM, 1984), foi responsável pela colocação ele 

corpos intrusivos que ocorrem na área sob a forma de sills e diques ele cliabásio. 

Estes sills estão intercalados por litologias do Subgrupo Itararé. Quando próximos à 

superfície, os corpos de diabásio encontram-se recobertos por material pedogenético de 

tons escuros, indicando solos com alto teor de ferro e argila. Morfologicamente, constituem 

blocos mais ou menos tabulares, com encostas resistentes e ocorrência de matações. 

Há diversas evidências locais de que o aparecimento desses corpos ele diabásio 

estaria subordinado ao sistema ele falhamento imposto pelo evento tectônico da Reativação 

Wealcleniana (Soares, 1974). Em geral, estas falhas estão orientadas nas direções NW -SE e 

NE-SW, os quais, associam-se as intrusivas básicas. 

3.4.3. Coberturas Cenozóicas 

As coberturas cenozóicas são classificadas segundo sua origem e pos ição espacial 

(DAEE, 1981 ). Elas são representadas por superfícies dos médios interflúvios, que ocorrem 

atua lmente sob a forma de terraços de 80m a 120m acima do nível elos principais rios ela 

região. Estes depósitos, segundo DAEE (op cit), estão representados por areni tos finos a 

grossos com intercalações de camadas delgadas de argili tos. 

Souza Filho ( 1986) utiliza o critério de considerar como cobertura o material que 

encobrir " todas as fo rmas ele relevo relacionadas à rocha subjacentes". Com isto, este autor 
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reduz de forma significativa a área mapeada das unidades consolidadas e desta forma 

aumenta o grau de confiabilidade do trabalho. 

No uso da conceituação geomorfológica, Souza Filho (op cit) classificou as áreas 

com ocorrência de material inconsolidado em: "cobertura de vertente e espigão" e 

"cobertura de fundo de vale". Assim, as coberturas de vertente de espigão seriam 

testemunhas de uma superfície de agradação relativas ao Terciário-Quaternário. O 

predomínio de areias argilosas maciças (coluvionares), sobre alguns raros arenitos 

estruturados, serviria de elemento de correlação à Formação Rio Claro. As coberturas de 

fundo de vale, restritas às drenagens mais desenvolvidas, são atribuídas ao quaternário e 

apresentam alguns níveis de terraços com depósitos oriundos de planícies de inundação 

(Bjornberg & Landim, 1966). 

3.5. ASPECTOS PEDOLÓGICOS 

Os solos tropicais e/ou subtropicais foram originados pela influência de um clima 

relativamente quente e de precipitações abundantes, que promoveram a lixiviação dos 

elementos solúveis e o acúmulo de feno e alumínio (DNPM-CPRM, 1977). 

Na Folha de Americana, foram identificados três grupos principais de solos, a partir 

do levantamento pedológico feito pelo CBH PHJ- UGRH/5 ,(2002), Figura 18. 

3.5.1. Latosso/os 

São solos profundos, com vários metros de espessura, não hidromórficos, B 

latossólico, bastante friáveis e porosos com elevados teores de Fe203 que induz tons mais 

avermelhados no solo. Na área de estudo foram encontrados os Latossolos vermelho-escuro 
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álico (LEa2) e distróficos (LEd 1 ). A diferença entre álicos e distróficos é a percentagem de 

saturação de alumínio de 50 a 80% nos álicos e inferiores de 50% nos distróficos. 

• Álicos 

LEa2 - Latossolo vermelho-escuro álicio, textura média, textura argilosa e muito 

argilosa, ambos com horizonte A moderado e proeminente, de relevo suave ondulado e 

plano. 

• Distróficos 

LEdl - Latossolo vermelho-escuro distrófico, horizonte A moderado, textura muito 

argilosa e argilosa, relevo suave ondulado. 

3.5.2. Latossolo Roxo 

São solos profundos a muito profundos, acentuadamente drenados, com horizonte B 

latossólico, desenvolvidos a partir de materiais básicos com elevados teores de Fe20 3. Na 

área foi descrito o seguinte tipo de solo. 

LRd6 - Latossolo roxo distrófico, textma argilosa e muito argi losa + Latossolo vermelho

escuro álico textura argilosa, ambos com horizonte A moderado de relevo suave ondulado. 

3.5.3. Podzó/ico Vermelho-Amare/o 

Em geral, ocorrem em relevo mais acidentado e dissecado que os latossolos. São 

solos profundos com horizontes do tipo A, B e C, solos minerais com horizonte B textura!, 

não hidromórficos bem desenvolvidos, drenados, ácidos e baixa fertilidade natural. Os tipos 

ele solos na área são os seguintes: 
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PVa6 - Podzólico vermelho-amarelo com atividade de argila baixa, horizonte A moderado 

de textura média/argilosa e relevo ondulado e suave ondulado. 

PVa9 - Podzólico vermelho-amarelo álico com atividade de argila baixa abrupto e não 

abrupto, com horizonte A moderado, textura arenosa/média e relevo ondulado e forte 

ondulado. 

PVa29 - Podzólico vermelho-amarelo com atividade de argila baixa e textura 

arenosa/média + Latossolo vermelho-amarelo textura média, ambos álicos de horizonte A 

moderado e relevo suave ondulado. 

PVa31 - Podzólico vermelho-amarelo com atividade de argila baixa e textura 

arenosa/média + Cambissolo textura média, ambos álicos com horizonte A moderado e 

relevo ondulado. 

Legenda 
I AI C6S0..0\1RIU IJ • lSClllO ltJ:O 

IJJC6SQO\rn1EUIOOClllOilSl l\1fiCO 

~L~I 
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~~ 
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o~·~ 

Escala I :500.000 

Figura 18. Mapa da Folha de Americana com solos (simplificado de CBH PHJ - UGRH/5, 

2002). 
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3.6. ASPECTOS HIDROLOGICOS 

3.6.2. Hidrologia 

A Folha de Americana situa-se na região limite de duas bacias hidrográficas: a do 

Rio Piracicaba e a do Rio Capivari. 

A Bacia do Piracicaba, que drena uma área de 12.400 km2
, está representada na área 

por dois afluentes principais: O Ribeirão dos Toledos e o Ribeirão do Quilombo. O Rio 

Piracicaba é formado a partir ela represa ele Salto Grande, originada pela junção elo Rio 

Atibaia e o Rio Jaguari, e vai desaguar na represa ele Barra Bonita no Rio Tietê. O Ribeirão 

elos Toleclos é responsável por pmte elo abastecimento ela Cidade deSta. Bárbara elo Oeste e 

recebe a totalidade de seus esgotos urbanos e industriais. O Ribeirão elos Quilombos recebe 

parte elo esgoto ele Campinas e a totalidade elos dejetos ele Sumaré e ele Nova Oclessa 

(DAEE, 1981). 

A Bacia do Capivari drena uma área ele 1.700 km2 e está representada na área por 

seu curso principal, o Rio Capivari que nasce em Juncliaí e deságua no Rio Tietê, na sua 

margem direita. Recebe parte elos esgotos urbanos e industriais elas cidades ele Campinas e 

Monte-Mor, parte elos dejetos industriais das cidades de V alinhos e Vinhedo e a totalidade 

dos esgotos ela cidade ele Louveira (DAEE, op cil). 

3. 6.2. Hidrogeologia 

De forma geral, os recursos hídricos estão sendo subutilizados em relação ao 

potencial disponível dos aqüíferos, pois a maior parte da demanda lúdrica dos municípios 
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da região é suprida pelos mananc1a1s superficiais. Na área existem dois aqüíferos 

principais: o Sistema Aqüífero Tubarão e o Sistema Aqüífero Diabásio, IG (1993). 

3.6.2.1. Sistema Aqii(fero Tubarclo 

Este aqüífero está sihtado entre Campinas e Piracicaba e é constihtído por rochas 

paleozóicas de materiais finos (lamitos, siltitos, argilitos e folhelhos) e arenosos (arenitos e 

conglomerados). É considerado como semiconfinado a confinado, podendo ser algumas 

vezes livre, heterogêneo, descontínuo e fortemente anisotrópico, além de contar com uma 

vazão explotável de 5m3/se uma produtividade dos poços ele 5 a 50 nhh. 

3. 6. 2. 2. Sistema Aqii((ero Diabásio 

Este aqüífero é representado por diabásios correlacionáveis aos derrames basálticos 

de idade mesozóica e ocorrem intrudidos em sedimentos do Subgrupo Itararé. É 

considerado do tipo livre e semiconfinaclo e com uma vazão explotável, onde os poços 

podem ter produtividade de 3 a 20m3/h. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

4.1 METODOLOGIA 

O procedimento metodológico adotado neste trabalho é o mesmo proposto por 

Zuquette (1987 e 1993). Visou-se à elaboração do zoneamento geotécnico geral através do 

mapeamento geotécnico e elo levantamento elos componentes do meio físico (substrato 

rochoso, material inconsolidado, declividade e relevo), o que permitiu uma avaliação da 

viabilidade ele ocupação e conseqüentemente a priorizarão e hierarquização elas áreas 

quanto à sua utilização. 

O uso desta metodologia se deve à apresentação de alternativas para a elaboração de 

cartas de fácil aplicação, resposta imediata e boa confiabilidade, além de levar em 

consideração as características e condições sócio - econômicas brasileiras. Dentre os 

autores que abordam esta metodologia destacam-se Pejon ( 1992), Aguiar ( 1997) e 

Nishiyama (1998), com a geração de cartografia geotécnica (mapas e cartas temáticas) na 

escala l :50.000. 

Além da metodologia cartográfica foi utilizado também o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG-Idrisi 32), com a finalidade de explorar o potencial de cruzamento e 

automatização das informações. Os procedimentos adotados com a metodologia proposta 

são apresentados conforme mostra o fluxograma da Figura 19. 
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4.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

Neste trabalho, adotou-se uma seqüência de etapas de trabalho de escritório, campo 

e de laboratório tendo como finalidade a formação ele uma sistemática hierarquizada para a 

obtenção dos resultados da melhor forma possível. 

Desta forma, é importante admitir um critério rigoroso na seleção dos atributos a 

serem considerados e suas respectivas classificações, as quais devem atender diretamente as 

solicitações proposta por Zuquette ( 1993). 

O trabalho compreende atividades básicas e fundamentais de cartográfia, como 

fotointerpretação e trabalhos de campo, além do uso elo Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) como o IDRISI, com o intuito ele otimizar as análises espaciais com um grande 

número ele variáveis. 

4.2.1. Levautameuto de Dados Existeutes 

Iniciou-se com uma revisão bibliográfica por meio ele pesquisas em diversas fontes. 

Foi dada ênfase aos trabalhos relacionados ao mapeamento geotécnico, com destaque para 

a importância e procedimentos adotados na elaboração dos mapas, as metodologias 

mundiais e àquela adotada no trabalho, bem como a utilização dos Sistemas de Informações 

Geográficas. 

Conjuntamente, foi realizado levantamento e coleta elos dados existentes sobre a 

área de estudo, tais como: mapa topográfico, mapas geológicos, fotografias aéreas, perfis ele 

poços, relatórios ele sondagens, ou sej a, qualquer informação relevante que pudesse 

contribuir na elaboração do estudo. 
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4.2.2. FotoiuteJ]Jretaçtio 

Na fotointerpretação, foram usadas fotografias aéreas da USAF de 1965 na escala 

aproximada de 1:60.000, com o objetivo de gerar uma cartografia preliminar dos mapas 

fotogeológicos , de lanc{(orms e da rede de drenagem para auxiliar a primeira etapa de 

campo. 

Com o uso dos estereopares fotográficos, identificou-se de forma preliminar as 

unidades fotogeológicas associadas a mapas geológicos existentes, através dos contrastes 

observados nos padrões ele cinza, nos padrões texturais e nas formas geométricas 

associadas, segundo Soares & Fiori e Belcher (1976). 

Na fotointerpretação preliminar das formas de relevo (land.forms), utilizou-se à 

proposta metodológica de Lollo (1996), a qual analisou-se apenas o nível hierárquico 

"unidade de terreno" caracterizando-se as feições de terreno e os materiais do meio físico 

associados a este nível. Com isso, delimitaram-se as unidades homogêneas na área estudada 

e fez-se uma interpretação em termos de materiais associados. 

No levantamento ela rede de drenagem, utilizou-se a classificação proposta por 

Strahler (1952), hierarquizando manualmente os canais de drenagem encontrados na 

fotoanálise dos estereopares fotográficos. 

Ao termino ele cada etapa preliminar de fotointerpretação, as informações foram 

agrupadas e transportadas para cópias do mapa topográfico. Criaram-se bases cartográficas 

preliminares dos mapas utilizando o processo de transposição analógico através elo 

Aerosketchmaster sobre a base cartográfica. Todo esse trabalho objetivou o auxílio às 

atividades de campo. 
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4.2.3. Atividades de Campo 

As atividades de campo foram realizadas em duas etapas. Na primeira, os trabalhos 

visaram a caracterização geral da área de estudo, bem como o reconhecimento das unidades 

preliminares fotointerpretadas. Consideraram-se os aspectos geomorfológicos, geológicos e 

os materiais inconsolidados associados, assim como coletas e descrição simples de 

amostras deformadas e de rochas, em pontos pré-determinados. 

Na segunda etapa, a caracteri zação da área, a coleta e descrição de amostras 

específicas foram feitas de forma mais consistente para serem tratadas em ensaios de 

laboratório. foram obtidas informações sobre o uso e ocupação do solo e levantados perfis 

de alteração dos materiais inconsolidados para auxiliar na elaboração dos documentos 

cartográficos. Um modelo de ficha de campo utilizado para otimizar os trabalhos de 

descrição e coleta sistemática de amostras é apresentado na Figura 20. Nesta etapa foram 

também observadas e descritas as formas de relevo e as unidades preliminares de lanc(forms 

fotointerpretadas . 

Quanto aos materiais inconsolidados, descrição e verificação das unidades 

homogêneas foram feitas considerando a gênese, espessura e textura, além ele coletas de 

amostras deformadas e, quando possível , de amostras inclefonnadas com uso de um anel de 

PVC (I Ocm x Sem, diâmetro e altura) cravando conforme proposto por Zuquctte (1987), 

Figura 2 1. 

As descrições do substrato rochoso foram feitas quanto à natureza, gênese e ao seu 

grau de alteração, perfis associados, à extensão lateral e aos contatos inferidos nos trabalhos 

de fotointcrpretação. 

No total, foram descritos 93 pontos, dos quais destes pontos 42 são apenas de 

amostras deformadas e 45 de amostras deformadas e indeformaclas. De 80 pontos 

amostrados pelo IAC (Instituto Agronômico ele Campinas), foram considerados os dados de 
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classificação granulométrica (areia, argila e silte) e comparados com os resultados elas 

análises granulométri cas obtidas em laboratório dos pontos próximos das amostras 

deformadas. 

As descrições de 61 poços profundos locados pelo DAEE (Departamento de Águas 

Energia Elétrica), também foram utilizados usando critérios de comparação com as 

informações geológicas e de materiais inconsolidados descritos em campo, com 1sso 

totalizando um número ele 234 pontos levados em consideração na avaliação da área. 

Data : F ICHA DE CAl\IPO No 

Coonl. N: Pto de referência : Amsostra 
Coonl. S: Amostra Deformada lndeformada 

Localização: No N o 

SUBSTRATO ROCHOSO - Rocha: 

Cor Geometria 
Extensão 
Lateral 

Mineralogia Es truturas Foto N° 

Filme: 

MATERIAL INCONSOLIDADO Foto N 
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Figura 20. F1cha de campo utlhzada na coleta de mfonnações . 
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Figura 21. Amostra coletada em campo com uso do anel. 

4.2.4. Ensaios de Laboratório 

Os ensatos de laboratório foram feitos com base na proposta metodológica de 

Zuquette (1987) para caracterizar os materiais inconsolidados da região e auxiliar o 

zoneamento geotécnico das unidades de materiais inconsolidados que apresentassem um 

mesmo grau de homogeneidade. 

As amostras indeformadas foram utilizadas para a determinação da massa específica 

de campo (pdcampo ), utilizando-se as amostras em anel. 

Nas amostras deformadas, os ensaios realizados foram os seguintes: 

• Sedimentação - Análise granulométrica conjunta segundo a norma da ABNT -

NBR 7181/84, para classificar o material inconsolidado quanto às percentagens de 

areia, argila e silte. 

• Massa específica dos Sólidos - Para caracterizar os materiais a partir da 

determinação dos índices fisicos segundo a ABNT - NBR 6508/84; 
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• Ensaio de Azul de Metileno - Para caracterizar as propriedades da fração fina dos 

materiais através do método proposto por Pejon (1992). 

4.2.5. Produção Cartográfica 

Os documentos cartográficos (cartas e mapas) foram elaborados a partir dos dados 

levantados na revisão bibliográfica, das informações geológicas e geomorfológicas, da rede 

de drenagem e principalmente das atividades de fotointerpretação e de campo, associadas 

aos resultados obtidos nos ensaios de laboratório. 

Os documentos foram elaborados com o uso de processamentos digitais por meio 

dos softwares AutoCad R14, Surfe 7.0 e Jdrisi 32 para sua digitalização e 

georeferenciamento, ele maneira a otimizar os trabalhos cartográficos, tendo como 

resultados os seguintes documentos cartográficos: 

• 1lfapa de Documentação 

• Cartas de Declividades 

• Mapa do Substrato Rochoso 

• Mapa de Rede de Drenagem 

• Mapa de Lmulforms 

• Mapa de Materiais Inconsolidados 

• Carta de Zoneamento Geotécnico Geral 
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5 PRODUTOS CARTOGRÁFICOS BÁSICOS 

A seguir, serão descritos os sete documentos cartográficos confeccionados neste 

trabalho e o procedimento adotado na geração de cada documento. 

Os documentos foram produzido seguindo-se os procedimentos da cartografia 

geotécnica segundo Zuquette (1987, 1993) e também através dos recursos presentes no 

SIG-Idrisi 32 para a geração da Carta de Zoneamento Geotécnico Geral, utilizando-se dos 

recursos de cruzamentos automatizados. 

Todos os documentos foram gerados na escala 1:50.000 sendo que, no texto serão 

apresentados como figuras na escala aproximada de 1: 160.000, com o intuito ele facilitar a 

tanto a visualização como o entendimento. Além disso, encontram-se também como anexos 

no fim ela dissertação na escala original de 1 :50.000. 

5.1 MAPA DE DOCUMENTAÇÃO (ANEXO I) 

O Mapa ele Documentação foi elaborado a partir ela Folha Topográfica de 

Americana (SP-SF-23-M-IV-3) na escala 1: 50.000 (IBGE, 1974), com o objetivo de 

apresentar todas as informações utilizadas, tantas as existentes e obtidas durante o trabalho 

de mapeamento geotécnico da área e também como base na confecção do Modelo Digital 

de Terreno (MDT) realizado pelo aplicativo St~fer 7.0. 

A sua elaboração seguiu os seguintes procedimentos: 

• Escaneamento e captura da carta topográfica em imagem de formato T(f 
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• Inserção da imagem T(( (carta topográfica) no formato Raster lmage no ambiente 

digital AutoCad Rl4; 

• Georeferenciamento em coordenadas UTM e ajustes de escala da carta através do 

comando Aline (AI). 

• Digitalização da curvas de nível (eqüidistância de 20m), com a cota mínima de 

500m e a máxima de 660m e os pontos topográficos assinalados, das localidades, 

das vias de acesso, além da digitalização dos pontos de controle, ele descrição e de 

amostragens realizadas durante a pesquisa. 

Desta forma, o Mapa de Documentação gerado apresenta as seguintes informações 

(Figura 22): 

• Coordenadas UTM; 

• Pontos de controle, de amostragem e ele descrições, obtidos durante o trabalho ele 

campo; 

• Vias de acessos (rodovias, estradas vicinais e ferrovias) e drenagens principais; 

• Os centros urbanos (Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Nova Odessa, 

Monte Mor e parte ele Capivari). 



72 

MAPA DE DOCUMENTAÇÃO 

7480kmN 7480km N 
LEGENDA 

~-·~ ,.....~~ .......... 
PV*II.AEDnl ~ 

... f'll:d:II.D'.&: 
,.. ....... w:: 

7476 7476 

CONVENÇOES CARTOGRÁFICAS 

- e..s.. .. -..... _ 
"'-.) -

7472 7472 ~,_ 

-C::) a.-...... 

246kmE 250 254 258 262 266kmE 

-·-·-
D
. · . 

-
w 

---• _..,._... .. Collloll ...... -·- ANEXO I t CIO \!I» tD• 

Figura 22. Mapa de Documentação da área de pesquisa (Escala original I :50.000). 
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5.2. CARTA DE DECLIVIDADE (ANEXO 11) 

A Carta de Declividade foi elabora com base na Folha Topográfico de Americana 

(SP-SF -23-M-IV -3) na escala 1: 50.000 (IBGE, 1974), com curvas ele nível em intervalos 

de 20 metros, utilizando-se dois processos diferentes: um manual, proposto por De Biasi 

( 1970), e outro através do software ldrisi-32 a partir do MDT (Modelo Digital ele Terreno) 

da referida folha. 

A Carta de Declividade é o produto ela delimitação ele áreas que apresentam faixas 

de inclinação das vertentes dentro de uma mesma classe ele declividade (Nishiyama, 1998), 

em função dos aspectos geomorfológicos, das inclinações e da escala de trabalho. A 

escolha das classes de declividade seguiram as propostas de De Biasi (op. cit), Zuquette 

(1987), e as recomendações de IG (1993), sendo que as classes adotadas com seu 

respectivos intervalos estão apresentadas na Tabela 07. 

Tabela 07. Classe ele Declividades adotadas com as áreas ocupadas em kin2 e suas 

percentagens. 

CLASSE INTERVALOS(%) ÁREASEMKM" ÁREAS EM% 

1 < 2 187,815 25,62 

2 2 - 5 219,404 29,93 

3 5 - 10 198,164 27,03 

4 10- 15 80,994 11 ,05 

5 15-20 29,049 3,96 

6 >20 17,479 2,3 8 
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A Carta de Declividade foi elaborada por me10 do programa /drisi-32 após a 

digitalização do mapa topográfica da área no programa AutoCadRI4, ela seguinte maneira: 

• Geração do mapa topográfico digitalizado com as curvas ele nível e os pontos 

topográficos no formato Dx.f: 

• Conversão do arquivo Dxf, pelo programa de Conversão .A'J'Z, para um arquivo de 

planilha no formato À1'Z; 

Utilizando o programa S1{er, que permite cinco modelos de interpolação (mínima 

curvatura, função de base radial, k.rigagem, vizinho natural e o inverso da distância ao 

quadrado), foi inserido o arquivo XYZ, para a geração do modelo digital de terreno (MDT), 

Figura 23. O modelo que melhor se ajustou foi o de mhúma curvatura, com um 

espaçamento de 30/30m, que gerou um mapa topográfico que quando comparado com o 

mapa topográfico ela Folha de Americana digitalizado no programa AutoCad R14 foi o que 

apresentou a melhor semelhança com este. 

O MDT gerado é salvo em um formato GRD e, em seguida importado do St(/er no 

formato ASCII, para que possa ser aceito (lido) no programa IDR!Sl 

Para a elaboração da Carta de Declividade no IDRISJ, foram realizadas as seguintes 

etapas: 

• Importação do arquivo no formato ACJ!, para sua conversão em arquivo de formato 

!J\1G, através dos seguintes comandos: 

File -.. Import/Export --. Software Especific Formats --. SRFIDRISI 

• Geração de um modelo topográfico da seguinte forma: 

A na()ISis ___. Sw:face Analysis 

• Geração da carta de declividade generalizada, em porcentagem, através dos 

comandos: 

Analysis --. Slope 
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A Carta de Declividade final é gerada através da reclassificação do operador em 

intervalos de classes definidas de declividade, da seguinte forma: 

Analysis -..Reclass 

Foi realizada filtragem digital sobre a Carta de Declividade obtida para possibilitar 

não só sua melhor visualização como também posterior comparação entre a Carta Manual e 

a gerada pelo IDRISI, usando os comandos: 

Ana~ysis --. Contex Opera/ar ----1> Fi/ter ~ Mode 

Em termos ele comparação entre as duas cartas, foi possível constatar algumas 

diferenças face ao grau de detalhamento apresentado pela carta produzida por computador 

mas, de forma geral, as duas são compatíveis, (Figura 24). 
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Figura 23. Modelo Digital de Terreno gerado no Swfer 7.0, através do modelo de Mínima 

Curvatura com as unidades de terreno e exagero vertical de 17 vezes. 
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Figura 24. Comparação de parte das Cartas de Declividade da região estudada. (A) 

declividade obtida pelo SIG IDRISI e (B) declividade obtida pelo método 

manual de De Biasi (1970). Nota: mapas sem escala. 

No entanto, deve considerar que para trabalhos em grande escala (> 1 :50.000), o uso 

do modelo computacional é sem dúvida mais indicado devido a sua grande agilidade e 
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otimização em relação a tempo e custo, além de proporctonar alternativas quanto as 

variabilidades das classes de declividade dentro da área de estudo. 

Para áreas de detalhe e em pequenas ( < l :25 .000), tanto o método de De Biasi 

quanto o computacional podem ser usados, sabendo-se que o primeiro requer um tempo 

maior e a determinação previa das classes de declividades a serem usadas. 

O método computacional, em escalas maiores, está associado com o modelo de 

interpolação a ser usado bem como também com grau ele detalhamento da carta topográfica 

usada e a experiência elo operador. 

Este fatores influem diretamente na geração da carta e das suas classes, pois se o 

método de interpolação usado não representar de forma aceitável o relevo estudado, pode

se generali zar ou criar classes que não existem devido estes modelos apresentarem erros 

topográficos. 

Para esta pesquisa, foi adotada a Carta de Declividade elaborada pelo program SIG 

IRISJ-32 (Figura 25) com classes de declividade e a classificação propostas pelo IG (1993). 

As características e as atividades recomendadas nas diferentes classes de declividade estão 

apresentadas na Tabela 08. 

Na Carta de Declividade, fica claro que a as classes ele declividade entre <2% e 2-

5% são as que predominam na área, de forma em geral, mas principalmente na área da 

Bacia do Piracicaba; as classes 5-l 0% e 10-15% aparecem de maneira secundária e as 

declividades 15-20% e >20% apresentam uma área ainda mais restrita relacionada às 

cabeceiras dos cursos d'água de primeira ordem, em geral na área ela Bacia do Rio 

Capivari. 
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Tabela 08. Características e atividades recomendadas na diferentes classes de declividade, modificado de IG (1993). 

CLASSES DE DECLIVIDADES RECOMENDAÇOES RESTRIÇOES E/OU PROBLEMAS ESPERADOS 
<2%: terrenos planos ou quase planos, Favorável à atividade agrícola Impróprios às instalações de saneamento e canalizações 
onde escoamento superficial é muito lento ou lento intensiva e ao uso de máquinas agrícolas de águas subterrâneas; 

Áreas sujeitas a inundações. 
2-5%: terrenos com declividades suaves, Favorável ao uso agrícola mecanizado; Problemas de erosão requerem práticas simples de 
nos quais o escoamento é lento ou médio. à implantação de aeroportos locais, conservação; 

de rodovias e de ferrovias principais Limite urbano-industrial. 
5-10%: terrenos inclinados, com relevo ondulado, Favorável ao uso de máquinas agrícolas. Exige práticas simples de conservação, exceto no caso de 
onde o escoamento é médio a rápido, porém com utilização agrícola intensiva, onde medidas mais complexas 
poucos problemas de erosão superficial. devem ser adotadas; 

Corresponde ao limite má--d.mo para implantação de 
saneamento. ferrovias e indústrias: 

10-15%: terrenos muito inclinados colinosos, onde Propício para o uso de máquinas agrícolas Limite de vias principais e loteamentos perpendiculares 
o escoamento superficial é rápido. Apresentam (com dificuldades); às curvas de nível. 
problemas de erosão superficial, exceto quando Área recomendada para culturas perenes, 
ocorrem solos permeáveis e pouco arenosos. pastagens ou reflorestamento. 
15-20%: terrenos fortemente inclinados onde Propício para a implantação de sistema Classe limite para a implantação de residências individuais 
o escoamento superficial é muito rápido com viário local e a implantação de lotes e estradas 
problemas de erosão superficial. paralelos às curvas de nível 
<20%: terrenos fortemente inclinados, (20-30%) Limite para estruturas e engenharia, (20-25%); 
íngrímes, (30-47%) muito íngrímes ou escarpados Uso Restrito Limite má..--ãmo para ocupação de encostas sem retrições 
com escoamento superficial alto e sujeitos a (Lei Lehman n° 6766/79), (25-30%); 
movimentos de massas, susceptibilidade a Limite para operação de veículos tracionados e uso como áreas 
processos de erosão e solos rasos. de recreação ou qualquer tipo de ocupação, (30-47%); 

Para declividades >47% é o limite má--d.mo para corte de madeira 
sem projeto de e:\.1)loração sustentada (Lei n° 4 771/65 do 
Código Florestal) e não deve haver ocupação 
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5.3 MAPA DE REDE DE DRENAGEM (ANEXO 111) 

A área da Folha de Americana está inserida em duas bacias: norte-central, parte da 

Bacia do Piracicaba, com aproximadamente 443,62 km2 e, no sul, parte da Bacia elo 

Capivari , que ocupa aproximadamente 298,17 km2
. O mapa apresenta as ordens ele 

canais encontradas na área através ele uma simples caracterização dos padrões ele 

drenagem com base nas áreas pertencentes às duas bacias segundo a classificação 

hierárquica de Strahler ( 1952), (Figura 26). 

Para a obtenção elo mapa, foram realizados os seguintes passos: 

• Traçado os principais canais ele drenagem através ele fotointerpretação, com auxilio 

de estereoscópios ele bolso e ele espelho (Carl Zeiss), sobre overlay; 

• Transposição dos canais de drenagem para o mapa topográfico, através de processo 

analógico, usando o Aerosketclunaster. 

• Escaneamento e captura do mapa topográfico com os canats de drenagem 

transpostos em imagem ele JPG; 

• Inserção da imagem JPG (mapa) no formato Rasler lmage no ambiente digital 

AutoCad Ri 4; 

• Georeferenciamento em coordenadas UTM e ajustes ele escala elo mapa carta 

através do comando Aline (AI). 

• Digitalização ela rede ele drenagem e separação dos canais hierarquizados e a divisão 

das bacias em layers distintos; 

Na área que contém parte da Bacia do Piracicaba, de quinta ordem no local, os 

principais canais de drenagem cortam a área ele sul para norte, sendo quase que paralelos 

entre si. 

Apresenta uma baixa densidade de drenagem e padrões em geral sub-denclrítico e 

sub-paralelo. A densidade hidrográfica de canais é ele média (3 a 7 N llk.tn2
) à baixa( <3 
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N llkm2
); na parte noroeste, a drenagem apresenta uma baixa densidade de canais (3 a 7 

N llkm2
) com padrões clenclrítico e sub-denclrítico. 

A Tabela 09 apresenta algumas características da drenagem na área pertencente à 

Bacia elo Piracicaba. 

Tabela 09. Algumas características dentro ela área da Bacia elo Piracicaba representada na 

Folha de Americana. (Dados de 1965). 

PARAMETROS MORFOMETRICOS ÁREA DA BACIA DO PIRACICABA 

Número Total de Canais (Nt) 755 

Número de Canais de Ordem 1 (N 1) 556 

Número ele Canais de Ordem 2 (N2) 151 

Número ele Canais de Ordem 3 (N3) 38 

Número ele Canais ele Ordem 4 (N4) 9 

Número ele Canais de Ordem 5 (N5) 2 

Comprimento Total elos canais da Rede de 322,56 

Drenagem (km) 

Na área, da Bacia elo Capivari foi classificada como de sexta ordem; na região 

sudeste, o Rio Capivari, que é o principal canal, apresenta-se meanclrante correndo da 

direção sudoeste para nordeste. 

De forma geral, os principais padrões de drenagem ela área são sub-dendrítico e 

treliça, mas ocorrem também padrões dendrítico, retangular, paralelo e sub-paralelo com 

baixa densidade ele drenagem variando de média (3 a 7 N llkm2
) a alta (>7 Nllkm2

) . 
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A Tabela lO apresenta algumas características da drenagem na área pertencente à 

Bacia do Capivari. 

Tabela 10. Algumas características dentro ela área ela Bacia do Capivari representada na 

Folha de Americana. (Dados ele 1965). 

PARAMETROS MORFOMETRICOS AREADA BACIA DO CAPIVARI 

Número Total de Canais (Nt) 2553 

Número de Canais ele Ordem l (Nl) 1950 

Número ele Canais ele Ordem 2 (N2) 480 

Número ele Canais ele Ordem 3 (N3) 92 

Número ele Canais de Ordem 4 (N4) 24 

Número de Canais de Ordem 5 (N5) 6 

Número de Canais de Ordem 6 (N6) 1 

Comprimento Total elos canais ela Rede ele 753,69 

Drenagem (km) 
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5.4 MAPA DO SUBSTRATO ROCHOSO (ANEXO IV) 

A geologia da Folha ele Americana é constituída, predominantemente, por rochas 

sedimentares elo Subgrupo Itararé e intrusivas básicas elo Grupo São Bento: estas rochas 

acham-se recobertas por sedimentos inconsoliclaclos coluvionares e aluvionares 

correlacionaclos à Formação Rio Claro. 

O Mapa ele Substrato Rochoso foi elaborado na escala 1:50.000 com dados de 

campo, de fotointerpretação geológica e ela análise de trabalhos anteriores para uma 

interpretação geológica ela área, sendo apresentado com as unidades litoestratigráficas 

(Figura 36). No entanto, não se levou em consideração a descrição litoestratigráfica e 

faciológica elo Subgrupo Itararé, por não ser o objetivo deste trabalho; foi ele divido com 

base nos levantamentos geológicos e as considerações das distribuições elos tipos 

litológicos observados em campo. 

Para a obtenção elo mapa, foram realizados os mesmos procedimentos adotados 

anteriormente mencionados como fotointerpretação, transposição, escaneamento e captura, 

georeferenciamento e digitalização elas unidades geológicas. 

A seguir é feita uma descrição das unidades mapeadas na área finalizando-se com a 

Tabela I I onde apresenta uma síntese elas suas principais características. 

5.4.1. Subgmpo Itararé (Paleozóico) 

A Formação Itararé é constituída por aretútos imaturos ele granulação variada e 

sedimentos mais finos representados por folhelhos, siltitos, ritmitos e tilitos, Na área, 

apresentam uma apreciável continuidade e suas espessuras atingem alguns metros. 
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Com base nos levantamentos de campo e nos trabaU1os de fotointerpretação 

associados aos dados preeJdstentes, o Subgrupo Itararé foi divido em três unidades: 

Unidade I 

São lamitos e/ou siltitos laminados, variando para lamitos ligeiramente arenosos e 

arenitos fmos. Freqüentemente, encontra-se recoberta pelas coberturas cenozóicas ou ainda 

pelas Unidades li e III. 

A espessura das camadas pode variar de centímetros (0.50 m) até alguns metros (10 

m), com estruturação maciça e também com laminações que podem ser observadas nos 

siltitos, argilitos e arenitos, ocorrendo o predomínio de uma destas rochas com a 

intercalação das demais. 

Esta unidade apresenta litologias com tons de cores bem variadas, desde amarelo 

claro e marrom claro nas partes mais arenosas até tons de cores cinza escuro a vermelho e 

marrom-escuro nas litologias finas de composição siltosa e argilosa, dando um aspecto bem 

colorido aos afloramentos (Figura 27). 

Figura 27. Material silto-argiloso arenoso maciço com aspecto colorido (tons vermelhos, 

amarelos, cinza, branco). 
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Unidade 11 

Encontrada na porção centro-leste e extremo noroeste da folha, é uma unidade 

constituída por fáceis distintas de siltitos, camadas de argilito e siltito intercalados com 

lentes de arenito. 

Os siltitos são predominantes sendo também comuns intercalações de siltito com 

areia fma e camada onde se observar alternâncias silto-arenosa e areno-siltosa e silto

argilosa. 

Apresentam uma coloração que vana de cmza esbranquiçada até o cinza

avermelhado, com cores também de tons vermelho, marrom e amarelo-claro. A sua 

estmtura é em geral maciça, mas ocorrem também pacotes com acamamentos paralelos e 

"empastilhamento", com espessura variando de lm até 8m (Figura 28) . 

.. 
' 

Figura 28. Siltito arenoso de estrutura maciça com tons avermelhada a marrom. 
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Unidade III 

Possui conteúdo litológico bastante variável, principalmente ao sul. São lamitos 

arenosos, siltitos, arenitos micáceos intercalados fmos a médios e diamcititos. Pertencem 

também a esta unidade de maneira restrita os sedimentos rítnúcos (varvitos), caracterizados 

pela alternância de camadas fmas dispostas plano-paralelamente, arenitos finos, si.ltitos 

cinza claro, folhellios cinza escuro (Figura 29). 

Figura 29. Detallie de sedimentos rítmicos com disposição plano-paralela, (várvito) . 

Os si.ltitos apresentam uma cor esbranquiçada, com tons amarelado claro, marrom

claro e vermeU1o-amarelado, ocorrendo subordinadamente cores vermelha e cinza-clara e 

amarranzodos, com pacotes de espessura de 1m até 5 m e contendo às vezes lente de 

arenitos esbranquiçados. Apresentam estratificação plano-paralela, sendo comum 

apresentarem empastiU1amento o que também ocorre nos varvitos e argilitos, processo que 

provoca problemas de estabilidade em cortes de estrada (Figura 30 e 31 ). 
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Figura 30. Afloramento de siltito com estratificação plano-paralela. 

~. ' 
Figura 31. Processo de empastilhamento verificado em materiais de composição argilosa e 

siltosa. 

Nesses sedimentos observa-se uma desagregação intensa quando expostos à ação 

intempérica, resultando em partículas muito fmas (pastilhas) que acabam por escorregar e 

se acumular no sopé do afloramento. 

Os arenitos são esbranquiçados com tons amarelados, de granulometria fina a média 

e também média a grossa, feldspáticos e micáceos; podem ser observadas estnttmas do tipo 

estratificação cruzada acanalada, (Figura 32); a espessura vista em afloramento é pequena, 

com até I m; muitas vezes, estão em contato com os siltitos e constituem a base dessa 

unidade. 
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Figura 32. Detalhe de arenito micáceo com estratificação acanalada cruzada. 

Os diamictitos, na unidade, apresentam camadas de forma maciças e intercaladas 

com espessura de alguns metros e matriz de predomínio silto-arenosa e fragmentos de 

seixos forma elíptica de arenitos, de quartws e de quartzitos com tamanhos centimétricos 

até decimétricos. A coloração varia de tons cinza claro para marrom e vermelho conforme 

predomínio das frações de silte, areia ou argila em sua matriz, (Figura 33). 

Figura 33. Diamicitos associados a matriz siltito-arenosa. 
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5.4.2. Rochas Intrusivas Básicas Tabulares (Mesozóico) 

As rochas intrusivas (diabásios) que ocorrem na área apresentam composição 

toleítica, granulação fina a média, textura fanerítica e também ofitica, e colorações cinza e 

negra. Ocorrem nas como sills e diques e tendem a formar corpos pequenos a médios 

alongados orientados para NE e SE. A sua mineralogia em observação macroscópica, é 

constituída de plagioclásios, piroxênios, olivina, opacos, vidro e minerais de alteração. 

Quando ocorrem como rocha sã, apresentam disjunções colunares e intenso 

:fraturamento horizontal, vertical e subvertical, mergull1ando para NE e NW, com espessura 

que varia de 3m até 11m aproximadamente (Figura 34). Apresentam também pacotes muito 

intemperizados que podem chegar até 1Om de espessura e que são muitas vezes 

concordantes com as rochas sedimentares do Subgrupo Itararé. 

Figura 34. Afloramento de sil/ de diabásio com ftaturamentos verticais e horizontais 

(Altura do afloramento próximo de 8m). 
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5.4.3. Coberturas Cenozóicas Indiferenciadas 

Acham-se representadas no Mapa de Substrato Rochoso, devido à sua grande 

ocorrência na área, porém devido ser compostos por sedimentos bastante diversificados, 

serão melhor expostas no Mapa de Materiais Inconsolidados. 

Essas Coberturas Cenozóicas indiferenciadas são correlacionadas à Formação Rio 

Claro. São materiais coluvionares e aluvionares de cobertura, inconsolidados, associados 

aos cursos d'água e sues terraços, com pacotes que variam de 3m até dezenas de metros, 

dependendo da sua posição no relevo. 

A composição mineralógica e a granulométrica estão relacionadas à natureza da 

rocha que lhe deu origem; geralmente, são encontradas linhas de seixos (limonitizadas e/ou 

:fi'agmentos de canga) na base, as quais separam tais depósitos dos solos subjacentes 

residuais (Figura 35). 

Figura 35. Pacote de material pertencente aos depósitos cenozóicos. 
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Tabela 11 _ Síntese das unidades geológicas na área. 

PERIODO (IDADE) 

Cenozóico 

Mesozóico 

Paleozóico 

SIMBOLO/ FORMAÇAO 

GEOLÓGICA 

Qa. Aluviões em geral 

TQir. Coberturas Cenozóicas 

Ind(ferenciadas correlatas 

Formação Rio Claro 

Grupo São Bento 

à 

LITOLOGIAS 

Aretas tinas e grossas e 

sedimentos arenosos finos a 

médios, areno-siltosos, silto-

arenosos, argila-arenosos, 

silto-argilosos (encontrados 

nas planícies dos pnnctpats 

rios) e coberturas coluvionares 

e aluvionares recentes (em 

encostas associadas às calhas 

atuais) 

JKp Intrusivas 

Tabulares 

Básicas ~olenas bas1cas 

básicos em geral 

e dtques 

Grupo Tubtmio 

CP i- Formação Itararé 

Arem tos ele granulação 

variada, imaturos, passando a 

arcósios, conglomerados, 

diamictitos, tilitos, siltitos, 

argilitos e folhelhos rítmicos 
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5.5. MAPAS DE MATERIAIS INCONSOLIDADOS (ANEXO V) 

5.5.1. Cousidemções Gemis 

O Mapa ele Materiais Inconsoliclaclos foi confeccionado utilizando a metodologia 

proposta por Zuquette (1987, 1993) através elo levantamento bibliográfico elas análises elos 

mapas ele substrato rochoso e ele ladform, ela aerofointerpretação, associados aos trabalhos 

ele campo (com utilização ele critérios ele classificação textura!) e aos ensaios ele laboratório, 

que permitiram a diferenciação elos diversos tipos ele materiais inconsoliclaclos e sua 

separação em unidades distintas. 

Os procedimentos computacionais adotados para a produção deste mapa são os 

mesmos já mencionados nos outros documentos cartográficos, com um produto final 

representado por 11 unidades. 

Nos trabalhos ele campo, a identificação elos materiais inconsol iclaclos foi bastante 

difícil devido à variabilidade elos tipos litológicos associados e a sua alternância vertical e 

lateral. 

A caracterização elos atributos elos materiais rochosos e inconsoliclaclos e a descrição 

elos afloramentos ela área foram realizadas através ela proposta ela "A Bristish Standards For 

Si te lnvestigations (BS 5930:1981 )" apud Price (1993), na tentativa ele chegar à uma 

classificação elos perfis ele alteração que se adequasse à área e com base nas características 

ela textura, ela descoloração, e da porcentagem ele materiais com sinais ele decomposição 

relacionados diretamente à rocha (Tabela 12). Os materiais inconsolidados classificados 

neste trabalho como retrabalhados não estão representados nesta tabela. 
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Tabela 12. Níveis de alteração do material rochoso, segundo (BS 5930: 1981) apud Price 

(1993). 

~ GRAU DE CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 
ALTERAÇÃO 

VIl Solo residual Toda a rocha está alterada para 
solo. Estruturas e texturas 
destruídas 

VI Completamente Todo maciço acha-se alterado para 
alterado solo saprolitico. Estruturas e texturas 

intactas 

v Altamente Mais de 50% da rocha está 
decomposto decomposta para solo (saprolito) e 

descolorida. Possibilidade da 
presença de alguma rocha fresca 
formando uma malha descontínua 

IV Moderadamente Menos de 50% da rocha encontra-se 
alterado totalmente decomposta e 

descolorida. Possivelmente a rocha 
fresca constitui uma malha contínua 

111 Levemente alterado A alteração progride ao longo da 
maioria das descontinuidades, com 
leve alteração do maciço rochoso 
como um todo 

li Fracamente alterado Alteração limitada à superfície das 
descontinuidades maiores 

I Rocha fresca Nenhum sinal de alteração visível 

Para a classificação das unidades dos materiais inconsolidados, levou-se em 

consideração a gênese, a textura e a espessura e também o grau ele alteração observado em 

campo (Tabela 13). 
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Tabela 13. Classificação elas unidades elos materiais Inconsolidados. 

I ATRIBUTOS I CLASSES OBSERV AÇOES 

T - retraballwdo - para os materiais retrabalhados foi levado em 

1 Gêuese 
RB - residual diabásio consideração apenas a sua composição textual 

R(I-11-111) - residual e a espessura dos materiais observadas em 

2 

Itararé 

A(a) - arenoso 

Textum S(~) - si/toso 

Ag(ag) - argiloso 

3 Espessum 

1 -< 1,0111 

2- 1,0 a 3,0111 

3 - 3,0 a 6,0111 

4- > 6,0111 

-- = 

afloramentos durante os trabalhos ele campo 

- as informações sobre a textura foram obtidas 

principalmente a partir dos ensa tos 

granulométricos 

- a divisão textura! adotada foi baseada na 

ocorrência dos prmctpats litotipos na área 

estudada (siltitos, arenitos, cliamictitos e 

argilitos e intrusivas básicas) 

- a espessura dos materiais inconsolidados fo i 

determinada através da observação em · 

afloramento durante os trabalhos de campos e 

as classes de espessura dos materiais 

inconsolidados foram definidas através dos 

intervalos mais freqüentes visto em campo nas 

unidades. 
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5.5.2. Eusaios Realizar/os 

5. 5. 2. 1 - Análise Granulométrica 

Para a caracterização textura! dos materiais inconsolidados, foi realizada a análise 

granulométrica conjunta seguindo a norma técnica (NBR- 7 18l/84) da ABNT. 

5. 5. 2. 2- Índices Físicos 

• Massa Específica dos Sólidos (ps). 

A massa específica dos sólidos fo i determinada a partir da norma técnica (NBR 

6508/84) da ABNT. 

• Massa Específica Seca de Campo (pd) e Índice de Vazios (e) e Porosidade (n). 

A massa específica seca de campo foi determinada a partir do "Método do Anel" 

(Zuquette, 1987). Uma amostra indeformada é retirada em um ci lindro de PVC de I O X 

Sem (diâmetro X altura) c em seguida embalada e devidamente conservada, para evitar a 

perda ela umidade natural. Em laboratório, a amostra é pesada, assim como o ane l; em 

seguida feitas as seguintes relações: 
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1\1 l - M2 p 
p = e pd = ; onde: 

V (w+ l) 

M I = massa do solo mais anel coletado (g) 

M2 = massa do anel (g) 

V = volume do anel ( cm3
) 

w = umidade do solo coletado(%) 

p= massa específica do solo (g/cm3
) 

pd= massa específica seca de campo (g/ cm3
) 

A partir destas relações, podem ser definidos: o Índice de Vazios (e), através ela 

seguinte relação: e = ( ps) - I e a Porosidade por: n = _ e_ 
pd (l +e) 

5.5.2.3. Ensaio de Azul de Meti/eno 

O ensaio de azul ele metileno é um método alternativo de caracterização da fração 

fina elos materiais inconsoliclaclos proposto por Pejon (1992), a partir do qual é possível a 

obtenção da capacidade de troca catiônica (CTC) do solo, da superfície específi ca (SE) e 

dos parâmetros Vb e Acb que possibilitam a estimativa da composição mineralógica e elos 

teores de misturas de argilas do solo, a atividade da fração argilosa elo solo e o 

comportamento laterítico ou não laterítico por correlação com a classificação MCT 

(Miniatura, Compactado, Tropical) de Nogami & Villibor (1981 ). 
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Nesse processo, determina-se a quantidade exata de uma solução de azul de 

metíleno (cloridrato de metiltíamína - CJ6HJsN3SCI.JH20), de concentração conhecida, 

necessária para saturar uma amostra de solo (com peso e porcentagem de argila 

conhecidos) através da solução de azul de metileno. O processo é finalizado quando os 

cátions ele azul de metileno formam uma camada monocatiônica sobre as partículas ele 

argi la . 

A partir desse ensaio, pode-se calcular os seguintes parâmetros: 

• Capacielacle ele troca catiônica (CTC); 

CTC = (V:\:Cxl 00) 
M 

• superfície específica (SE) da amostra; 

SE= (3,67xV) 
M 

• Valor ele adsorção ele azul de metileno pelo solo (Vb); 

Vb = (cxV) 
IOxM 

• Quantidade de adsorção de azul de metileno pela fração argila (Acb ) . 

onde: 

Acb = (lOOxVb) 
c2 

CTC = capacidade ele troca catiônica, em meq/1 OOg; 

SE = superfície específica, em m2/g; 

Vb = massa (g) ele azul ele meti leno adsorvída em 1 OOg de solo; 
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Acb = índice de atividade ela fração argila, definido como a massa (g) de azul ele metileno 

adsorvida em 1 OOg de argila contida no solo; 

V = volume da solução gasto, em ml; 

M = massa do solo seco, em g; 

C = concentração de so lução de azul de metileno, em normalidade; 

c = concentração ele solução de azul ele metileno, em g/1; 

C2 = porcentagem ele material com menos de 0,002mm de diâmetro na amostra 

A classificação da composição mineralógica ela fração fina dos materiais é 

apresentada na Tabela 14, proposta por Beaulieu 1979 apud Pejon, 1992. 

Tabela 14. Composição mineralógica da fração fina dos materiais inconsolidados 

(Beaulieu, 1979 apud Pejon, 1992). 

r 
ARGILA 

I 
CTC (mcq/lOOg) 

-. ,-= -=~= 

Caulinita 3 - 15 

Haloisita (2fh0) 5- 10 

Haloisifa (4H20) 10 - 40 

llita 10-40 

Clorita 10 - 40 

Atapu/gita 20 - 30 

Montmorilonita 80 - 150 

Vermiculita 100 - 150 
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Para a classificação quanto à atividade da argila, adotou-se o parâmetro Acb de 

Lautrin, 1989 apud Pejon, 1992, representado na Figura 37. 

clones 

7 NOCIVAS 

18 

6 
MUITO 

ATIVAS 
13 

~ ATIVAS 

e .. NORMAIS 

r--11----- 5 
3 POUCO ATIVI\S 
t-f----3 
2 INATIVA S 

' noo o losos 
1 

,. 
ARGILA (Ofo) 100 

fJ MONTMORILONITA 
(I]] ILITA 

~ CI\ULINITA 

Figura 37. Diagrama da atividade das argilas pelo método do azul de metileno (Lautrin, 

1989 apud Pejon, 1992). 

A estimativa do comportamento Jaterítico ou não laterítico dos materiais 

inconsolidados seguiu a proposta de Pejon (op cit) de correlação entre os resultados elos 

ensaios de aclsorção de azul de meti leno e a Classificação Geotécnica MCT (miniatura, 

compactado, tropical) ele Nogami & Villibor (1 98 1 ). 

Essa correlação foi efetuada, com o lançamento elos índices Vb contra os teores ele 

argila no solo no gráfico ela F igura 38. Segundo Pejon (op. cil. ), os valores ele Vb = I ,5 

indicam o limite superi or para os solos ele comportamento laterítico. 
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Figura 38. Estimativa do comportamento laterítico ou não laterítico dos materiais 

inconsolidados, obtido com a classificação MCT: correlação do índice ele 

adsorção de azul de metileno (Vb) e a porcentagem de argila do so lo. 

Observar limite Vb = 1,5 (Pejon, 1992). 

5.5.3. Descrição dos 1l1ateriais !11collsolidados 

Com base nos critérios adotados, foi possível definir 11 unidades de materiais 

inconsolidados através do levantamento de 112 pontos em campo, dos quais foram obtidas 

73 amostras para ensaios de caracterização textura! dos índices físicos e da fração fi na pelo 

método de adsorção do azul de metileno. 

As 11 unidades estão representadas no Mapa de Materiais Inconsolidaclos (Figura 

39) e serão descrita a seguir. 
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Figura 39. Mapa de Materiais Inconsolidados da área de pesquisa (Escala original I :50.000). 
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5. 5. 3. I. Materiais Retrabalhados 

a) Unidade T -ai 

Corresponde à unidade que representa os materiais retrabalhados associados às 

planícies aluvionares, sendo constituídos de materiais finos e arenosos com espessuras 

muito variáveis. 

Ocupa uma área de cerca de 41 km2
, (5%) e foi classificada através da posição dos 

materiais associados aos pnnctpats cursos de drenagem da área, mas não segundo os 

critérios usuais de classificação dos materiais inconsolidados~ devido apresentar 

características específicas, é representada pela sigla T-al. (Figura 40). 

Figura 40. Área de planície de inundação associada à Unidade T-al. 
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b) Unidade T -A-2 

Acha-se composta por materiais retrabalhados do tipo arenoso e ocupa uma área de 

cerca de 83 km2
, (11% da área estudada), ocorrendo na porção centro leste e cobrindo os 

materiais residuais do Subgrupo Itararé. Os /anforms associados a esta unidade são 

principalmente Unidade 3, 8 e 4 e, de fom1a mais restrita, Unidade 2. 

A sua espessura varia de 1.20m à 3.50m nos afloramentos observados em campo, 

com presença de uma linha de seixos de cangas lateríticas centimétricas na base separando

os dos materiais inconsolidados residuais. 

A melhor exposição deste material inconsolidado pode ser vista nos pontos 007, 

011, 035, 036, 013 e 014 (Mapa de Documentação) onde pode-se observar o contato 

entre o material retrabalhado do residual separado pela linha de seixos (Figura 41 ). 

-----~ -
Figura 41. Disposição do material retrabalhado arenoso sobreposto ao material residual 

separado por linha de seixo centimétrica. 
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Esta unidade caracteriza-se por uma coloração marrom avermelhada, de textura 

principalmente arenosa (<57%), com percentual de argila variando entre 14 a 32% (Tabela 

15). 

Tabela 15. Caracterização elos índices físicos dos materiais retrabalhados arenosos. 

Amostra Areia Siltc Argila pd ps c ll 

D07a 65 20 15 1,58 -2~65 0,68 0,4 

D14 57 25 18 "' 2,68 "' "' 

Dlla 68 18 14 "' 2,64 "' >,: 

9dr 59 9 32 1,44 2,68 0,77 4J,4 

D13 "/0 12 18 1,48 2,67 0,82 0,45 

DOS 61 19- 20 >,: 2~64 >,: >,: 

D09 63 li 26 1,23 2,69 l , 19 0,54 

DlOa 70 14 16 1,46 2,61 0,78 0,44 

D35 68 12 20 >,: 2,660 "' >,: 

D36a 65 19 16 1,45 2,650 0,83 0,4) 

*Valo res não calculados. 

Os valores de Vb (g/lOOg ele solo) menores que 1,5 g/100g ele solo indicam 

comportamento laterítico dessa unidade; os va lores ele Acb maiores que 3 g/1 OOg ele argila 

na maioria elas amostras indicam que a fração fina é inativa com uma amostra com valor de 

5,3 1 g/ l OOg de argila ativa (Tabela 16). A CTC (capacidade ele troca catiônica) e o Acb, 

calculados pelo azul de metileno, indicam a presença predominante de caolinita, haloísita e 

ilita na composição mineralógica da fração argila. 
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Tabela 16. Caracterização da fração fina dos materiais retrabalhados arenosos pelo método 

do azul de metileno. 

Amostm CTCsolo CTCargila SE Vb Acb Atividade Comportamento 

( meq/1 OOg) (meq/100g) (m2/g) (g/100g (g/100g Laterítico 

solo) argila) 

D07a 2,30 I 5,33 18,32 0,75 5,3 1 Atrva latentrco 

D14 0,60 3,33 5,07 0,2 1 1,12 lnatrva latenttco 

Dlla 1,60 11,43 12,53 0,51 3,51 Pouco 
ativa laterítico 

9dr 1,70 5,31 14 0,6 2,1 Inativa latenttco 

D13 1,00 5,56 7,8 0,32 1,74 mattva latenttco 

DOS 1,50 '/,50 11,36 0,46 2,32 mattva latenttco 

D09 1,70 6,54 13,18 0,54 7,07 tnat tva latenttco 

DlOa 1,60 10,00 12, 19 0,5 2,98 mattva latenttco 

D35 1,60 8,00 12,47 0,5 I 2,6 tnattva latenttco 

D36 1,30 8, 13 10,47 0,43 2,63 matlva latenttco 

c) Unidade T-Aga-3 

Trata-se de uma unidade de materiais retrabalhados com textura argila-arenosa, 

ocorrendo com maior representação na porção norte e com pequena ocorrências a sudeste, 

ocupando l47 km2 (20%) da área estudada e cobrindo tanto os materiais residuais do 
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Subgrupo Itararé como das Intrusivas Básicas~ encontra-se associado às Unidades 3 e 4 de 

lat{{orm. 

Em afloramento os pacotes desta unidade apresentam espessuras acima de 2m, 

podendo ser observadas espessuras de até 6m em taludes de corte~ raramente é visto o 

contato entre os materiais retrabalhados com os residuais; nos pontos D04, D 16, D 19, D20, 

D23 e D28 podem ser observadas as melhores exposições deste material inconsolidado 

(Figura 42). 

Figura 42. Material retrabalhado argilo-arenoso com espessura de 2m. 

Esta unidade apresenta uma coloração vermelha à amarronzada, de textura argila

arenosa, com valores de percentual de areia variando entre 25 a 37%~ podem ser 

observados pequenas variações para silte.(Tabela 17). 
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Tabela 17. Caracterização dos índices físicos dos materiais retrabalhados argilo-arenosos. 

Amostra :weia Silte Argila pd ps e N 

D16 35 30 35 1,16 2,74 1,37 0,5H 

D19 :l) n 4H I ,J :l,67 1~ 0,5 1 

D20 :l) nr Y/ 1,65 2~63 0,59 O,J7 

D22 J/ 17 46 1,1 2,6 1 1,37 O,)H 

D23 23 26 5 1 1,14 2,H5 1,5 U,ó 

D28 35 27 2H 1,1 2,HHO 1,6 1 U,ó:l 

D31 31 18 51 "' 2,7 10 "' "' 

* Vai ores não calculados. 

Os vaiare encontrados para Vb (g/ 1 OOg de solo) apresentam-se em gera l menores 

que 1 ,5 g/ I OOg indicando um comportamento laterítico e de Acb menores que 3 g/ 1 OOg de 

argila que representa a fração fina como inativa (Tabela 18). A CTC (capacidade de troca 

catiônica) e o Acb mostram, na composição mineralógica das argilas, predomínio de 

caolinita e haloísita. 
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Tabela 18. Caracterização da fração fina dos materiais retrabalhados argilo-arenosos pelo 

método do azul de metileno. 

Amostm CTCsolo CTCargila SE Vb Acb Atividade Compot·tamento 

(meq/lOOg) (mcq/lOOg) (m2/g) (g/lOOg (g/lOOg La tci'Ítico 

solo) argila) 

D16 1,30 6,84 10,38 0,42 2,24 Inativa latent1co 

D19 3,40 ·1,08 l ó,JIJ 1,08 l ,ll inativa tatent1co 

D20 l ,J O 4,04 18,34 o;t :> l ,Jl tnat1va Iatenl1co 

D22 3,40 7,J':J Z(>,4 I 1,08 2,3ó 1nat1va 1atent1co 

D23 J ,OO :> ,KK n,n 0,1)) I ,IJ Inativa latent1co 

D28 Z,4U IS,Y/ IIS,:>Y U,/ó Z,UJ Inativa 1atent1co 

D31 1,80 J,5J 14,l6 0,58 1, 14 inat1va late i'III CO 

d) Unidade T-Aag-4 

Essa unidade é composta por materiais retrabalhaclos com textura areno-argilosa e 

estão cobrindo os materiais residuais do Subgrupo Itararé e das intrusivas Básicas 

correspondendo a uma área de 98 km2 (13% da área total); e estão relacionados, de forma 

mais freqüente, com as Unidades de /anciforms 3, 4 e 8 e, ele maneira mais restrita, as 

Unidades 6, 9 e 5. 

Nos afloramentos, esta unidade é a mais espessa e representativa comparada às 

outras unidades de materiais inconsolidados retrabalhados. A espessura deste material 

ocorre entre l ,5m até próximo dos I Om, fato observado com mais destaque nos pontos 
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024, 025 e 072N~ não foi possível verificar o contato entre este material incosolidado 

retrabalhado sobre os residuais em campo (Figura 43). 

~ 

Figu .. a 43. Local de exploração para uso de empréstimo de material retrabalhado arena-

argiloso com espessura acima de 7m. 

A coloração dos pacotes varia do alaranjado escuro para tons avermelhados e 

amarronzados~ a textura é areno-argilosa e em alguns locais mais siltosa, com percentagem 

de argila entre 20 a 30% (Tabela 19). 

Os valores encontrados pelo ensaio de azul de metileno indicam para esta unidade 

um comportamento laterítico e variação de inativa a pouco ativa para a fração fina (Tabela 

20), bem como a ocorrência de caolinita e haloísita na composição mineral. 
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Tabela 19. Caracterização dos índices físicos dos materiais retrabalhados areno-argilosos. 

Amostra areia Silte Argila pd ps e N 

D24 48 32 L. O "' 2 ,6J "' "' 

D25 7 1 7 u 1,4) 2,6 0 ,'/lJ 0,44 

D26 4 J J4 L. ) I , 1"/ 2,61 o 1,22 0,55 

D29a 4lS u J O 1,6) 2 ,6./0 0,6 2 0,3 1:1 

D37 62 15 23 1,43 L.,óL.O O,ISJ 0,4 ) 

* Va lo res não calcul ados. 

T abela 20. Caracterização da fração fina dos materiais retrabalhados areno-argiloso pelo 

método do azul de metileno. 

Amostra CT Csolo C TCargila SE Vb Acb Atividade Compot·ta men to 

(meq/lOOg) ( meq/1 OOg) ( 1112/g) (g/lOOg (g/lOOg L aterítico 

solo) argila) 

D24 2 , I O 10,5 0 16 ,U 0 ,66 J,44 pouco ativa laten t1co 

D25 1,2 0 5 ,45 9 ,01 U,J / l ,6 J matlva laten t1co 

D26 2,60 10,4 0 2 0 ,T/ 0 ,1:13 J,4 pouco ativa Jatentlco 

D29a 2 ,7 0 9 ,00 L. l , 16 U,ISIJ L.,IJJ Inativa latentlco 

D37 1, 10 4;/IS !:1 ,66 0 ,35 1,55 1nat1va latent1co 
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5. 5. 3. 2. Materiais Residuais 

a) Unidade RB-Aga-4 

O material inconsolidado residual desta unidade esta associado às rochas intrusivas 

básicas e ocorre de forma dispersa na área estudada, e nas partes norte e sul, num total ele 

69 knl (9% da área), sobre lm1forms das Unidades 3, 4 e 2 e, de forma pouco expressiva, 

nas Unidades 8 e 9. 

Em campo, foi possível observar que este material encontra-se bastante espesso, em 

área de colinas amplas e planas, com um perfil de alteração de grau VII; a medida que se 

aproxima das regiões de encosta e elas drenagens, esse material começa a ficar menos 

espesso e a apresentar ele fragmentos de rocha o que sugere um perfil de alteração de grau 

V e VI; e também alguns locais, observa-se afloramentos de rocha sã de diabásio. 

Este material inconsoliclado, muitas vezes, é observado apenas como solo residual 

(Grau VII) sobreposto às camadas ele rocha elo Subgrupo Itararé (arenitos esbranquiçados) 

devido serem derivadas ele sill de diabásio. De forma geral, a espessura varia de 2m até 

pacotes espessos com mais ele 7m, apresentando uma coloração avermelhada típica dos 

residuais provindos ele rochas básicas.(Figura 44). 

A classificação textura! deste material é argilo-arenosa e com uma variação no 

percentual de argila e silte, com percentagem de areia entre 15 a 32% (Tabela 21); 

apresenta um comportamento laterítico e a fração fina varia entre inativa a normal (Tabela 

22); e a composição mineralógica das argilas está representada por caolinita, haloísita e 

ilita, ele acordo com os resultados obtidos pelo ensaio de azul de metileno. 
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Figura 44. Contato entre solo residual de diabásio, de coloração vermelha, sobreposto ao 

arenito esbranquiçado do Subgrupo Itararé. 

Tabela 21. Caracterização dos índices físicos dos materiais residuais argilo-arenosos 

associados às rochas intrusivas básicas. 

Amostra Areia Silte Argila pd pS e N 

002 15 33 52 * 2,74 * * 

039 34 42 24 * 2,900 * * 

D40 22 28 50 * 2,880 * * 

* Valores não calculados. 
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Tabela 22. Caracterização da fração fina dos materiais residuais argilo-arenosos associados 

às Rochas Intmsivas Básicas pelo método do azul de metileno. 

Amostra CTCsolo CTCargila SE Vb Acb Atividade Comportamento 

(meq/lOOg) (mcq/lOOg) (m2/g) (g/lOOg (g/100g Laterítico 

solo) argila) 

D02 2,20 4,23 17,09 0,7 1,34 inativa laterítico 

D39 3,40 14,17 26,42 I ,08 4,56 normal laterítico 

D40 3,00 6,00 23,51 0,96 2,01 inativa laterítico 

b) Unidade RI-Aga-1 

Este material inconsolidado residual é associado com a Unidade I do Subgrupo 

Itararé e ocupa uma área de aproximadamente 58 km2 o que representa 8% da área de 

estudo e ocorre ele forma mais extensa na parte sudoeste em uma pequena porção a sudeste. 

Os lm?forms associados a esta unidade são principalmente a Unidade 9 e 5 e de forma 

secundária as Utúdades 8, 7 e 2. 

Apresenta afloramentos com espessuras menores que 2m e, mais freqüentemente, 

espessuras centimétricas a métricas, sendo de textura argila-arenosa com uma variação ele 

32 a 35% no percentual de areia (Tabela 23). As melhores exposições são observadas em 

áreas de encostas e terrenos dissecados pelas drenagens com declividades moderadas 

mostrando um perfil de alteração de solo residual (Grau VII) e de solo saprolítico (Grau 

VI), com cores alaranjadas e esbranquiçados à tons ele vermelho (Figura 45). 
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Os resultados obtidos no ensa1o de azul de metileno (Tabela 24) indicam um 

comportamento laterítico e a fração fina variando de inativa a pouco ativa. A composição 

mineralógica das argilas é de caolinita e haloísita. 

Figura 45. Em detalhe, o material residual argilo-arenoso de solo saprolítico (Grau VI), 

associado à Unidade I do Subgrupo Itararé. 

Tabela 23. Caracterização dos índices físicos dos materiais residuais argilo-arenosas 

associados à Unidade I do Subgrupo Itararé. 

Amostra Areia Silte Argila pd ps e N 

DOl 32 20 48 * 2,7 * * 

D38 35 28 37 * 2,620 * * 

* Valores não calculados. 
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Tabela 24. Caracterização da fração fina elos materiais residuais argilo-arenosos associados 

à Unidade I elo Subgrupo Itararé pelo método elo azul ele metileno. 

Amostra CTCsolo CTCargila SE Vl> Acl> T Atividade Comportamento 

(meq/100g) (mcq/lOOg) (m2/g) (g/100g (g/lOOg Laterítico 

solo) argila) 

DOl 3,50 7,21) 27,76 1,13 3,53 Pouco at1va 1atent1co 

D38 2;10 'f,JU 21,26 o,1r1 -2~5 Inativa 1atentJco 

c) Unidade Rl-Aag-4 

O material inconsoliclaclo residual desta unidade ocupa uma área de 

aproximadamente 45 km2, representando 6% da área total e ocorrendo na parte sul e numa 

pequena porção a oeste. 

Este material também é associado à Unidade I elo Subgrupo Itararé, porém apresenta 

uma textura arenosa onde a quantidade ele finos tem o predomínio de argila, mas pode 

haver uma variação para silte com a argila entre 25 a 36% (Tabela 25). As unidades de 

lw?forms 5, 4 e 7 são as principais relacionadas a esse material inconsoliclaclo residual, mas 

também são observadas de maneira mais limitada às Unidades 3 e 8. 
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Tabela 25. Caracterização dos índices físicos dos materiais residuais arena-argilosos 

associados à Unidade I elo Subgrupo Itararé. 

Amostra At·eia Silte Argila pd ps e N 

D30 3 I 44 25 1,63 2,620 0,61 0,38 

D42 40 29 3 1 * 2,610 * * 

D43a 43 2 1 36 * 2,650 * * 

D43b 49 25 26 * 2,610 * * 

D43c 37 38 25 * 2,690 * * 

-* Valores nao calculados. 

As observações de campo mostram que o material possui espessuras entre 2,5m até 

mais ele 7,5m, com a coloração de tons mais avermelhados, principalmente nos topos mais 

elevados e nas formas de relevo mais arrasadas cortadas por estrada. O perfil de alteração 

desta unidade abrange desde os materiais classificados como solo residual (Grau VII), solo 

saproli tico (Grau VI) até o saprolito (Grau V) onde este último apresentando tons ele 

mosqueamento (Figura 46). 

As informações fornecidas pelo ensato de azul de metileno mostram que essa 

uni.dade apresenta um comportamento laterítico para os materiais mais alterados e não 

laterítico para os associados à rocha e menos alterados; e a fração fina varia ele inativa, nos 

mais alterados, e à normal e muito ativos para os mais alterados (Tabela 26); na 

composição mineralógica das argilas, há presença de caolinita, haloísita e ilita. 
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Figura 46. Perfil mostrando os três níveis de alteração: solo residual (VII), solo saprolitico 

(VI) e saprolito (V). 

Tabela 26. Caracterização da fração fina dos materiais residuais arena-argilosos associados 

à Unidade I do Subgrupo Itararé pelo método do azul de metileno. 

Amostra CTCsolo CTC. rgna SE Vb Acb Atividade Comportamento 

(meqllOOg) (meq/lOOg) (mz/g) (gllOOg (gllOOg Laterítico 

solo) argila) 

D30 5, 10 20,40 40 1,63 6,87 muito ativa não laterítico 

D42 5,00 16,13 39,52 1,62 4, 1 Normal não laterítico 

D43a 1,90 5,28 14,57 0,6 1,39 Inativa laterítico 

D43b 2,20 8,46 16,87 0,69 2,65 Inativa laterítico 

D43c 2,60 10,40 20,37 0,83 2,28 Inativa laterítico 

- -



121 

d) Unidade RII-Sag-2 

Representa um dos materiais inconsolidados residuais associado à Unidade li, 

abrangendo uma área de cerca de 59 km2, representando 8% da área estudada e é 

caracterizada por materiais de textura silto-argilosa com pequenas variações entre estas 

granulométrias; e a porcentagem de material arenoso varia entre 10 e 36% (Tabela 27). 

Tabela 27. Caracterização dos índices físicos dos materiais residuais s ilto-argilosa 

associados à Unidade JI do Subgrupo Itararé. 

Amostra Areia Silte Argila pd ps c N 

D21a I~ 52 :w 1, 1 2,7 1 I ,48 0,59 

D2lb 16 5 1 JJ >,< 2,62 >,< "' 

lldr lO 4 1 4~ "' 2,640 'I' 'I' 

13dr 36 47 17 1,52 2,620 0,73 42,~ 

17dr JJ 46 2 1 1,5J 2,6YU U;tJ 42,3 

25dr 15 64 :L I 1 ,) ~ 2,6 I U U,6/ 40, 1 

* Valo res não c a lculaclos. 

Esse material inconsolidado ocorre em duas partes distintas da área, no extremo 

noroeste e outra no sudeste, estando relacionadas a áreas ele encostas e terrenos dissecados 

com declividade altas, associados às Unidades de lcu?forms 5 e 7 e em pequenas partes à 

Unidade U6. 

O perfil de alteração é pouco desenvolvido, representados por materiais de Grau VII 

e VI, mostrando uma coloração com tons avermelhados para os solos residuais (Grau VII) e 
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alaranjados para amarelo e esbranquiçado para os solos saproliticos (Grau VI). A espessura 

do perfil em campo varia de l ,50m até 4m em geral (Figura 47). 

Figura 47. Perfil mostrando a disposição do material residual em dois níveis de alteração: 

solo residual (VIl) e solo saprolitico (VI). 

Pelo ensaio de azul de metileno, temos que os valores de Vb são maiores que 1,5 

g/lOOg, indicando um comportamento não laterítico; para a fração fina, os valores de Acb 

estão entre 2,28 e 20,1 g/lOOg de argila, o que mostra uma atividade desde inativa até 

nociva, mas de fonna geral o material pode ser considerado muito ativo (Tabela 28) e com 

uma composição mineralógica de argilas caolinita, haloísita, ilita e provavelmente 

montmorilonita. 
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Tabela 28. Caracterização da fração fina dos materiais residuais silto-argilosos associados 

à Unidade li do Subrupo Itararé pelo método do azul de metileno. 

Amostra CTCsolo CTCargila SE Vb Acb Atividade Comportamento 

(meq/lOOg) ( mcq/1 OOg) (m1/g) (g/lOOg (g/100g Laterítico 

solo) argila) 

D21a L, lU ·/,OU 16,59 U,6K 2,2K 1nat1va latent1co 

D21b 6,40 l9,J9 ) 0,4:L :L,Uó 6,:L4 mutto attva nao latenttco 

lldr 14,70 30,00 IUY,Y 4,) lU, I ativa não latent1co 

13dr 6,)0 JK,:L4 ) l :t :l,:l IJ , I mtuto at1va não latenttco 

17dr 9,60 4:>,11 I.L ,:> J ,Y :LU, I nOCIVa nao latentJ co 

25dt• 12,00 57, 14 93,9 4, 1 15,1 nnuto at1va nao latentJco 

e) Unidade RII-Aag-4 

Também está relacionada a Unidade 11 elo Subgrupo Itararé, sendo representada por 

um material inconsolidaclo residual de textura arena-argilosa, ocorrendo em uma área 

27km2 (3 ,% da área de estudo) e sendo encontrada na porção leste. 

Estão associados, com maior expressão, às unidades planas e de baixa declividade 

elos lm?fàrms ela Unidade 3 e 4, mas também é encontrada em áreas de vertentes convexas e 

retilíneas das Unidades dos lanforms 7, 8 e 9 de declividades moderadas a altas. As 

observações de campo mostram que a espessura desse material é bem variável, alcançado 

mais de 6m nas áreas de topos planos e baixa declividade em cortes de estrada e espessuras 

de 1, 70m de em área de vertentes. 
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O perfil encontrado varia de um material de solo residual (Grau VII) e de solo 

saprolitico (Grau VI) de coloração esbranquiçada, mas com variações para cinza e 

amarelado quando os materiais finos tendem a aumentar na sua matriz (Figura 48), sendo 

que a textura é arena-argilosa, com uma variação de 10 a 18% no percentual de argila 

(Tabela 29). 

Figura 48. Material residual arena-argiloso de solo saprolitico com espessura de 2m. 

Tabela 29. Caracterização dos índices fisicos dos materiais residuais arena-argilosa 

associados à Unidade li do Subgrupo Itararé. 

Amostra Areia Silte Argila pd ps E N 

- -
Dllb 60 22 18 * 2,66 * * 

2dr 70 10 19 1,45 2,630 0,83 45,4 

23dr 63 27 10 * 2,630 * * 

* Valores não calculados. 

Os resultados obtidos pelo ensato de azul de metileno (Tabela 30) indicam um 

comportamento laterítico e a fração fma variando de pouco ativa a muito ativa. Quanto à 
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composição mineralógica das argilas, podem ser encontradas argilas de caolinita, haloísita e 

ilita. 

Tabela 30. Caracterização da fração fina elos materiais residuais arena-argilosos associados 

à Unidade 11 do Subgrupo Itararé pelo método do azul ele metileno . 

Amostra CTCsolo CTCargila SE Vb Acb Atividade Comportamento 

(mcq/lOOg) (meq/lOOg) (m2/g) (g/lOOg (g/lOOg Laterítico 

solo) at·gila) 

Dllb 2,20 12,22 19,9 0,69 3,77 pouco ativa latentrco 

2dr 2,00 10,53 U ,7 0,5 3,2 pouco atrva latentJco 

23clr J,L.U JL.,UU :2.),4 1,3 I ),J rmuto atrva latentrco 

f) Unidade IUII-A-4 

Essa unidade apresenta uma associação com a Unidade III do Subgrupo Itararé 

ocupa uma área ele 67 km2 (9% ela área total), é caracterizada por materiais ele textura 

praticamente arenosa com mais de 65% de areia, poucos finos e a porcentagem de material 

argiloso entre 2 e 20% (Tabela 31 ). 

Ocorre de forma dispersa na área, com presença mais evidente nas partes norte, 

nordeste e extremo sudoeste, associado à áreas tanto de terrenos planos e decl ividades 

baixas como também às encostas de declividades altas moderadas e terrenos dissecados; as 

principais Unidades ele lanforms associados são as 3, 4 e 5 e pequenas área elas Unidades 2, 

7 e 9. 
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Tabela 31. Caracterização dos índices físicos dos materiais residuais arenosos associados à 

Unidade III do Subrupo Itararé. 

Amostra Areia Siltc At·gila pd ps c N 

D07b 65 20 I 5 1,58 2,65 0,68 0,4 

DlOa 70 14 16 1,46 2,61 0,78 0,44 

DlOb 77 lO 13 1,59 2,68 0,69 0,4 1 

D33 65 15 20 * 2,660 * * 

D44b 80 18 2 * 2,500 * * 

-* Valores nao calculados. 

O perfil de alteração apresenta espessuras ele 2m até I Om em alguns cortes de 

estrada onde podem ser vistos os materiais que variam de solo residual (Grau VII) até a 

rocha levemente alterada (Grau 111). O perfil mas encontrado para esta unidade apresenta-se 

composto por solo residual (Grau VII) e solo saprolitico (Grau VI) até o residual ele 

saprolito (Grau V), que mostra uma coloração amarela com tons laranjas até coloração 

mosqueada de tons vermelhos a amarelados (Figura 49). 

Os valores encontrados de Vb são menores que 1 ,5 g/1 OOg de argila, indicando um 

comportamento laterítico, com a atividade ela fração fina entre 1,03 e 5,31 g/1 OOg de argila 

o que aponta uma atividade desde inativa até ativa (Tabela 32). Na composição 

mineralógica ela fração argila, predomina a caol inita e haloísita e, secundariamente 

presença de ilita, ele acordo com os resultados elo ensaio de azul ele metileno. 
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Figura 49. Local de exploração de material de empréstimo com perfil mostrando solo 

residual (Grau Vll) de material arenoso com mais de 4m de espessura. 

Tabela 32. Caracterização da fração fina dos materiais residuais arenosos associados à 

Unidade m do Subgrupo Itararé pelo método do azul de metileno. 

Amostra CTCsolo CTCargua SE Vb Acb Atividade Comportamento 

(meq/lOOg) (meq/100g) (m2/g) (g/lOOg (g/lOOg Laterítico 

solo) argila) 

D07b 2,30 15,33 18,32 0,75 5,31 ativa laterítico 

DlOa 1,60 10,00 12,19 0,5 2,98 inativa laterítico 

DlOb 2,10 16,15 16,5 0,67 4,89 normal laterítico 

D33 0,60 3,00 4,72 0,19 1,03 inativa laterítico 

D44b 0,70 **** 5,53 0,23 **** **** laterítico 

**** amostra desconsiderada em fhnção da% desprezível de argila 
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g) Unidade RIII-Aag-2 

Este material inconsolidado residual encontra-se relacionado com a Unidade III do 

Subgrupo Itararé e ocupa uma área de apenas 17 km2 que representa (2% da área de estudo) 

localizada nas partes central e sudeste da área; as Unidades de lm?forms associados são 4, 7, 

8 e 9. 

Os perfis descritos deste material apresentam espessuras entre lm e 3,50m e 

apresentam textura m·eno-argilosa, em alguns pontos com a quantidade de silte igual ou 

maior do que a de argila, sendo a variação percentual de argila de 16 a 38% (Tabela 33). 

T b I 33 Caracterização dos índices físicos dos materiais residuais arena-argilosos a e a . 

associados à Unidade Ill do Subgrupo Itararé. 

Amostra Areia Siltc Argila pd ps e N 

D03a 44 30 26 2,78 >:< >:< 

D03b 44 I K JK 2,78 >:< >:< 

D28 j) 1.1 :L /5 1, 1 :L, I:SI:SU 1,61 U,ó:L 

6dr 56 2!) 16 1,5!) 2,670 0,7 40,4 

8dr 42 4) IJ :L,6JU >:< "' 

20da· 4) I Y J ó 1,34 2,600 U,Y 415, I 

24da· 5 1 29 20 1,65 2,620 0,6 37,6 

* Valo res não calculados. 
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A sua ocorrência é sempre próxima às zonas de cabeceiras de drenagens e nas 

encostas convexas com declividades moderadas a baixas, mostrando um material residual 

de saprolito associado a um perfil de alteração de Grau VI, com tons de avermelhados, 

a laranjados e esbranquiçados. 

Os resultados obtidos pelo ensaio de azul de metileno (Tabela 34), indicam um 

comportamento predominantemente laterítico, mas ocorrendo também os não lateríticos; a 

atividade da fração fina ele argila varia de inativa até muito ativa. A composição 

minera lógica das argilas desta unidade é representada pela caolinita, haloísita e também 

ilita. 

Tabela 34. Caracterização da fração fina dos materiais residuais m·eno-argilosos associados 

à Unidade III do Subgrupo Itararé pelo método elo azul de metileno. 

Amostra CTCsolo CTCargila SE Vb Acb Atividade Comportamento 

(mcq/lOOg) (meq/lOOg) (mz/g) (g/lOOg (g/ lOOg Laterítico 

solo) argila) 

D03a pouco 

2,50 9,62 19,28 0,79 3,13 ativa later ítico 

D03b 2,óU 6,84 20, 18 U,lSL. 2,2 rnatrva latentrco 

D28 2,40 8,5'/ 18,59 0,76 2,03 rnatrva la tentrco 

6dr 4 ,óU l.lS,FJ J4,ó 1,4 9,) atr va latentrco 

8dr murto 

6,20 47,69 48,5 2 15,3 ativa não laterítico 

20dJ' ó, IU ló,94 49,ó 1.,) ó,J normal na o latent r co 

24d·· 4,JU 2 1,50 33,4 1,4 6,9 norma l latentrco 
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5.6. MAPAS DELANDFORM (ANEXO VI) 

O Mapa ele Lanc(form foi realizado usando a Técnica ele Avaliação ele Terreno 

proposta por Lollo (1996), descrita no Capítulo 2. Com base nesta técnica, fo i possível 

definir nove unidades de relevo através de fotointerpretação, levantamento ele campo, 

análise das cartas ele declividade e topográfica e elos critérios utilizados na técnica para 

novamente seguir os procedimentos ele digitalização e georeferenciamento das unidades de 

terreno para a confecção final do Mapa de Landform (Figura 50). 

A seguir, é feita uma descrição das nove unidades definidas na Folha de Americana. 
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Figura 50. Mapa de Lanforms da área de pesquisa (Escala originall :50.000). 
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5.6.1. De.vcrição dos Latulforms 

Unidade 1 

Esta unidade está relacionada ditetamente à planície fluvial e às áreas sujeitas à 

inundação, compreendendo as principáis drenagens da região e ocupando cerca de 22 km2 

(0.3%) da área total estudada (Figura 51). 
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Figura. 51. Localização da Unidade 1, (Escala original I :50.000). 

É constituída por vales amplos e abertos, com amplitudes variáveis em toda a sua 

extensão e com declividades muito baixas inferiores a 2% e com uma freqüência média de 

drenagem do tipo meandrante (Figuras 52 e 53). 

Os materiais inconsolidados relacionados a esta unidade são os depósitos aluviais 

com materiais de composição e granulometria variados (areia e argila), predomínio de 

material arenoso e com uma espessura variada. 
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Figura. 52. Par estereoscópico contendo da Unidade l. 

Figura 53. Feição de relevo comum na Unidade 1. 

Unidade 2 

Esta unidade encontra-se principalmente na parte sul, ocorrendo também de maneira 

limitada no extremo nordeste e abrange uma área de 3 I Km2 (4%), (Figura 54). Nela 

ocorrem colinas amplas com topos ondulados a aplainados e vertentes convexas a retilíneas 
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e com amplitudes inferiores a 60m e declividades baixas (2 a 5%) e com uma baixa 

freqüência de canais, até muitas vezes ausente.(Figuras 55 e 56) 

Figura 54. Localização da Unidade 2, (Escala original 1 :50.000). 

Figura 55. Par estereoscópico contendo a Unidade 2. 
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Figura 56. Forma típica de relevo da Unidade 2 . 

As unidades de materiais inconsolidados nela encontradas são: 

Os retrabalhados de textura arenosa e espessura de l m até 3 ,Sm, com sua base 

apresentado linhas de seixos quando estão recobrindo os solos residuais derivados do 

Subgrupo Itararé. 

Para materiais residuais os derivados das rochas intmsivas básicas, com textura 

argila-arenosa e uma espessura de até 1Om em perfil; residuais de textura argila-arenosa e 

também residuais de textura arena-argilosa derivados das rochas sedimentares do Subgrupo 

Itararé com profundidades variando de lm até 7m. 

Unidade 3 

É a unidade mais representativa da área estudada, ocupando cerca de 227 km2 

(31%), e constituída por colinas amplas em sua maior parte, porém também apresentando 

pequenas e médias colinas, com topos suaves ondulados e aplainados com suas encostas 

côncavas a retilíneas (Figura 57). 
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Figura 57. Localização da Unidade 3, (Escala original 1:50.000). 

A unidade tem amplitudes inferiores a 50 m e suas declividades são de baixa (2- a 

5%) a muito baixa ( <2%) e apresentando uma baixa freqüência de canais, onde as 

drenagens são bastantes extensas e pouco ramificadas, e com uma estrutura tipo linear em 

algumas áreas ocorrem pequenas lagoas, (Figuras 58 e 59). 

Figura 58. Par estereoscópico contendo a Unidade 3 . 
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Figura 59. Forma típica da Unidade 3, notar como área é plana. 

Os materiais inconsolidados encontrados nesta unidade são bem diversificados. Os 

materiais retrabalhados, quanto à granulometria e à textura, são arenosos, argila-arenosos e 

m·eno-argilosos; as espessuras encontradas em perfil vão 2m até 11m, podem ser 

encontradas linhas de seixos em sua base, separando estes materiais dos solos residuais 

sobrejacentes. 

Os materiais residuais são principalmente os associados às rochas intrusivas básicas, 

tem textura argila-arenosa, espessura de até 10m; ocorrem também os materiais residuais 

inconsolidados provenientes das rochas do Subgrupo Itararé de textura arena-argilosos e 

argila-arenosos com espessuras de 1m até mais de 6m; os materiais de textura arena

argilosa estão associados a esta unidade com espessuras de até alguns metros; e os arena

argilosos com profundidades próximas a 6m. 



138 

Unidade 4 

Nesta unidade, encontram-se vales amplos a médios, sendo em sua maior parte 

fechados, com encostas convexas em alguns pontos apresentando-se dissecadas e com 

amplitudes menores que 70m; ocupam de 149 km2 da área (20%), Figura 60. 

- ---r·---+---+---+----~--+-~ 

-~-· 

Figura 60. Localização da Unidade 4, (Escala original 1:50.000). 

Os vales apresentam declividades desde baixa-moderada (5 a 10%) até alta

moderada (10 a 15%), com esta última predominante. As drenagens encontram-se com 

freqüência média a alta, com estrutura dendrítica a angular (Figuras 61 e 62). 

Figura 61. Par estereoscópico contendo a Unidade 4 . 
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Figura 62. Fonna de encosta típica da Unidade 4. 

Ocorrem materiais inconsolidados retrabalhados areno-argilosos e, em menor 

freqüência, os arenosos com poucos finos; espessuras em afloramento, não ultrapassam os 

5m. 

Os materiais residuais acham-se representados principalmente por solos de textura 

areno-argilosa com espessura entre 2 e 5metros; os arenosos e arena-argilosos tem 

espessura menores que 4m; secundariamente, ocorrem solos com textura areno-argilosa , 

todos associados as rochas sedimentares do Subgrupo Itararé, que tem espessura entorno de 

6m; também, de fonna limitada, observa-se solos de textura argilosa, residuais das 

intrusivas básicas, com espessura de até I m. 

Unidade 5 

É urna unidade constituída por morrotes pequenos, com topos angulosos e encostas 

convexas e dissecadas de amplitudes próximas a 80m, ocupando uma área de 

aproximadamente 98 km2 (13%), Figura 63 . 



- i~~:~ I ~.r':-';-'~ I :• 

-.:-_.; 

-~-· 

i:i 
'i ., 

Figura 63. Localização da Unidade 5, (Escala original 1 :50.000). 
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Apresenta altas declividades, entre 15 e 20%, chegando em alguns pontos a muito 

altas (>20%). A drenagem é tipicamente dendrítica, com anfiteatros na cabeceiras; a 

freqüência de canais é alta, estando os canais encaixados devido à maior declividade, com 

processo de escoamento rápido e concentrado (Figuras 64 e 65). 

Figura 64. Par estereoscópico contendo a Unidade 5. 
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Os materiais inconsolidados, nesta unidade, estão associados diretamente aos 

residuais, com uma ocorrência muito pequena do material retrabalhado de textura arenosa e 

areno-argilosa com espessura de até 3 m. 

Os materiais residuais são de textura silto-argilosa e areno-argilosa com espessura 

de que variam de 2m até 6 m em afloramento; os materiais inconsolidados de composição 

areno-argilosa de espessuras entre 1m e 3m; os pacotes de materiais também são 

encontrados com espessura entorno de 4,50 m com textura areno-argilosa e argilo-arenosa, 

sendo estes oriundos das rochas do Subgrupo Itararé. 

Unidade 6 

Ocupa aproximadamente 12 km2 (2%) da área estudada e é formada por colinas 

pequenas com topos ondulados e vertentes predominantemente convexas, Figura 66. 
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Figura 66. Localização da Unidade 6, (Escala original 1:50.000). 

As amplitudes são inferiores a 55m, com declividades baixas (2 a 5%); a densidade 

de drenagem de média a baixa com predomínio das freqüências médias e a estruturas 

dendríticas e angulares, (Figuras 67 e 68). 

Figura 67. Par estereoscópico relacionado à Unidade 6. 
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Nesta unidade, os materiais inconsolidados retrabalhados associados são arena

argilosos e argila-arenosos, com espessura em seus afloramentos que pode alcançar até 

3,50m. 

r 
I 

Unidade 6 

Figura 68. Forma típica de relevo associada à Unidade 6. 

O material inconsolidado residual é associado as rochas do Subgrupo Itararé e 

apresenta um solo de textura silto-argilosa e espessura de próxima a 4m, sendo o mais 

representativo associado a esta unidade de relevo. 

Unidade 7 

Esta unidade abrange uma área com cerca de 66 km2 (9%) e encontra-se na parte 

sul, é formado por morrotes pequenos a médios com topos angulosos a ondulados e 

vertentes convexas a côncavas dissecadas e com amplitudes de 10m e declividade 

moderada-alta (10 a 15%), (Figura 69). 
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A freqüência da drenagem é de alta a média, sendo predominantemente alta e 

constituída por padrões dendríticos que, em suas cabeceiras, formam de anfiteatros; 

oconem também estruturas angulares localizadas, (Figuras 70 e 71 ). 

Figura 69. Localização da Unidade 7, (Escala original l :50.000). 

Os materiais inconsolidados associados a esta unidade são os retrabalhados com 

solos de espessura menor que 2m e textura argila-arenosa; mais restritamente, ocorrem os 

arena-argilosos. 

Com um maior predomínio na área tem os materiais inconsolidados residuais das 

rochas do Subgrupo Itararé de textura arena-argilosa e argila-arenosa com espessura de 1m 

até 7,50m. Materiais de textura arenosa e silto-argilosa, com espessuras de até 3m, também 

estão associados a esta unidade de relevo. 
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Figura 70. Par estereoscópico relacionado à Unidade 7 

Figura 71. Encosta típica associada à Unidade 7. 



146 

5.5.1.1. Unidade 8 

Nesta unidade, são encontradas colinas amplas com topos suave ondulados e 

vertente) tipicamente côncavas com amplitudes inferiores a 60m e declividades baixas (2 a 

5%) e em alguns locais até baixa-moderada (5 a 10%); ocupam uma de 67 km2 (9%), 

Figura 72. Quanto à drenagem, apresenta constituída de baixa freqüência de canais, e com 

estmtura retilínea e angular, (Figura 73 e 74). 
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Figura 72. Localização da Unidade 8, (Escala original 1 :50.000). 

" • I 
Figura 73. Par estereoscópico relacionado à Unidade 8. 
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Unidade 8 

Figura 74. Forma típica de relevo associada a Unidade 8. 

Os materiais inconsolidados retrabalhados são de textura arenosa com poucos finos 

e os arena-argilosos com espessura de 1m a 6,5m. Os residuais são os de textura arena

argilosa e arenosa, de espessura entre lm e 7m e também os residuais de textura argila

arenosa e arena-argilosa com espessura maiores que 2m, ambos do Subgrupo Itararé. 

Unidade 9 

Nesta unidade encontram-se colinas médias a pequenas, com vertentes côncavas e 

topos ondulados a arredondados e amplitudes menores que 10m, apresentando declividades 

baixas-moderadas (5 a 10%) a baixas (2 a 5%), numa área de 44 km2 (6%), Figura 75. A 

drenagem é de freqüências médias a baixa, com estrutura dendrítica a semi-dendrítica, 

sendo algumas retilíneas, (Figuras 76 e 77). 
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Figm·a 75. Localização da Unidade 9, (Escala original 1:50.000). 

Os materiais inconsolidados retrabalhados tem espessura de l,5m até mais de 6m, 

textura arenosa e areno-argilosa, ocorrem de forma limitada nesta unidade de relevo. Em 

sua maioria parte, há materiais inconsolidados residuais do Subgrupo Itararé com textura 

argilo-arenosa, com espessuras inferiores a 1,5; os de textura arenosa e arena-argilosa, com 

espessura de 2m até 5,50m ; de forma restrita aparecem os residuais de rochas intrusivas 

básicas com textura argilosa, com espessuras próximas a 6m. 
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Figura 76. Par estereoscópico relacionado à Unidade 9. 

Figura 77. Exemplo de forma de relevo associado à Unidade 9. 



150 

6 CARTA DE ZONEAMENTO GEOTÉCNICO GERAL (ANEXO VII) 

6.1. INTRODUÇÃO 

A Carta de Zoneamento Geotécnico Geral é um documento que propõe o 

zoneamento do meio físico em unidades que apresentem um certo grau de homogeneidade, 

obtido através do cruzamento das informações levantadas, avaliadas e analisadas dos 

atributos do meio físico de uma determinada área e contida nos documentos cartográficos 

básicos. 

A elaboração da carta de zoneamento tem sido realizada em várias partes do mundo 

e em escalas que variam desde pequenas até grandes, visando sempre o planejamento e uso 

elo meio físico. 

Desta forma, foi produzida a Carta de Zoneamento Geotécnico Geral da região de 

Americana, na escala I :50.000, com as informações geológicas-geotécnicas de forma que 

possam ser apresentadas e utilizadas de maneira simples e objetiva. 

6.2. ELABORAÇÃO COM USO DO SIG 

A Carta de Zoneamento Geotécnico Geral foi elaborada por meio de processo ela 

sobreposição/soma automática no SGI-Jdrisi 32, através elos mapas generalizados ele 
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substrato rochoso, de fan((form e de materiais inconsolidados seguindo os procedimentos 

adotados conforme mostra o fluxograma ela Figura 78. 

A sobreposição destes documentos permitiu a definição ele zonas caraterizadas pelos 

seguintes atributos: litologias do substrato rochoso, textura, espessura, grau de alteração e 

gênese dos materiais inconsolidados, padrões e formas ele relevo associados com a 

declividade dos terrenos. 

Os atributos definidos anteriormente são os de mmor importância na análise e 

avaliação elo meio físico, segundo os conceitos da metodologia proposta da Escola de 

Engenharia de São Carlos (ZUQUETIE, 1987, 1993), para mapeamento geotécnico, sendo 

que, muitos desses atributos estão associados ao planejamento do uso e ocupação dos 

terrenos. 

Zuquette (1993), apresenta os principais atributos do meto físico relacionados ao 

campo do conhecimento das Geociências e suas interações, resumido-as em uma tabela na 

qual destaca que os atributos que apresentam uma correlação entre si maior que 50% são os 

mais importantes a serem considerados na avaliação do planejamento do uso e ocupação do 

meio físico. 

Desta forma, para a elaboração da carta de zoneamento geotécnico geral, 

considerou-se os atributos tipo litológico e tipo rochoso e os relacionados a estes como a 

textura e origem dos materiais inconsolidaclos, seguidos dos fandjàrms, no campo da 

geomorfologia, já que estes atributos apresentam uma correlação acima de 50%, sendo 

apresentados de forma resumida as informações fundamentais para o planejamento na 

Tabela 35, (Zuquette, 1991 apud Pejon, 1992). Uma melhor compreensão sobre a definição 

e sua interação dos diversos atributos avaliados pode ser vista em Zuquette ( 1993). 
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Figura 78. Fluxograma com os procedimentos adotados na elaboração da Carta de 

Zoneamento Geotécnico Geral utilizando o SIG-Idrisi 32. 
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Tabela 35. Apresentação das informações fundamentais para o planejamento (modificado de ZUQUETTE, 1991 , apud PEJON, 1992). 

CAMPO DO CONHECIMENTO TIPO/ ASPECTO GRUPOS DE ATRIBUTOS 

Aguas Superficiais 

Geomorlogia Morfografia Unidades básica 

Substrato rochoso Materiais 

Geologia 

Gerais 

Materiais inconsolidados 
Específicos 

Clima 
1,2,3, ... - Atributos que apresentam valor superior à 50% para o planejamento do uso e ocupação do meio físico 

ATRIBUTOS 
I - Escoamento 
2- Infiltração 

3- landforms (encosta e bacia de inundação) 
4- formas de encosta 
5- comprimento das encostas ou lanforms 

6- t1po rochoso 
7- litologia 
8- grau de intemperismo 
9- alterabilidade 

10- origem, textura 
I 1- distribuição 

12- variação em profundidade 
13- processos de intemperismo e pedológicos 

14- pluviOsídade 
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6.2.1. Processo de Generalização e Identificação 

Primeiramente, foi realizada uma generalização através de critérios relacionados a 

cada um elos mapas elaborados com o intuito de diminuir o número de unidades. Isso tem 

como objetivo gerar, em ambiente SIG, mapa de zoneamento com número ele unidades 

geológicas-geotécnicas possíveis de ser representadas pelo SIG, como também ser 

apresentadas de forma simples e compreensível em um documento cartográfico viável de 

uso pelos planejadores. 

Esta generalização nada mms é que tentar agrupar unidades com características 

gerais em uma só unidade, diminuindo desta forma o número ele unidades em cada mapa. 

Juntamente com esta generalização, foi atribuído para cada unidade generali zado um 

identificador para ser usado no ambiente SIG. A execução deste processo deu-se da 

seguinte forma: 

• Mapa ele Substrato Rochoso 

Para a generalização elo Mapa de Substrato Rochoso considerou-se o tipo litológico 

das unidades com as três unidades do Subgrupo Itararé agrupadas em uma só e desta forma 

gerou-se um mapa que contém as seguintes unidades: o Subgrupo Itararé, as Rochas 

Jntrusívas Básicas e as Coberturas Cenozóicas lndiferenciadas (correlatas à Formação Rio 

C laro). 

A cada uma destas unidades, foi atribuído um identificador numérico para que, 

quando sobreposto/somado no SIG, fosse possível de ser identificado. Este identificador, no 

caso elo Mapa ele Substrato Rochoso generali zado, tem valor ele centenas e é representado 

da seguinte forma. 
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UNIDADE GEOLÓGI CA IDENTIFICADO R 

Coberturas Cenozóicas lndiferenciadas 100 

Rochas Intrusivas Básicas 200 

Rochas sedimentares do Subgrupo Itamrétat aré300 

• Mapa de Landforms 

O Mapa de Land.forms seguiu o mesmo processo e sua genera lização se deu com 

base nos critérios das formas de relevo predominantes e uso das classes de declividades 

associadas a estas unidades, utilizando como identificador o valor de dezenas. 

Desta forma temos a seguinte generalização com os seus identificadores. 

UNIDADE DE TERRENO IDENTIFICADOR 

Planícies aluvionares - declividade (<2%) 10 

Colinas amplas e suaves -declividade {<2%-5%) 20 

Morrotes- declividade (15%-> 20%) 30 

Vales - declividade (5% -1 5%) 40 

Colinas médias e pequenas - declividade (1 0%-1 5%) 50 

O uso das classes de declividade associadas aos land.forms pode ser questionado já 

que é uma carta independente e muitas vezes pode ser utilizada juntamente com os demais 

documentos para se obter a carta de zoneamento. Entretanto, como esta carta também é 

utilizada como um dos critérios para a classificação das unidades de /anc(fàrms, segundo a 

proposta de Lollo (1991) é aceitável que a declividade possa ser utilizada como um critério 

secundário dentro das unidades de /and.forms, visto que, segundo Zuquette (1993), a 

declividade é um atributo do meio físico que apresenta uma correlação menor que 50% para 

a avaliação no planejamento do uso e ocupação do meio físico. 
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• Mapa de Materiais Inconsolidados 

Para o Mapa de Materiais lnconsoliclados, efetuou-se uma generalização em dois 

grupos de materiais distintos, os residuais e os retrabalhados, tendo sido realizada uma 

pequena separação entre o residual das rochas intrusívas e o das rochas sedimentares. A 

partir deste ponto, os critérios utilizados foram as informações dos atributos textura, gênese 

e espessura, com identificadores de valor unitário. 

As unidades de materiais inconsoliclados generalizadas com seus identificadores 

foram as seguintes: 

UNIDADES DE MATERIAL lNCONSOLIDADO IDENTIFICADOR 

Transpo•·tado aluviona.· 1 

Transportado arcno-argiloso (lm - >6m) 2 

Transportado argilo-a•·cnoso (3m - 6m) 3 

Residual intrusívas argilo-arenoso (>6m) 4 

Residual sedimentar argilo-arcnoso (lm- 3m) 5 

Residual sedimentar a•·eno-a•·giloso (>6m) 6 

Residual silto-argiloso (lm - 3m) 7 

Feita a generalização elas unidades nos documentos cartográficos básicos foi 

possível transportar-los para o ambiente SIG-Idrisi 32 e então foram realizadas as 

operações de sobreposição/soma até a elaboração final ela Carta de Zoneamento Geotécnico 

Geral. 

6.2.2. Ambiente SIG 

Para se trabalhar dentro do ambiente SIG-Idrisi 32 é necessário realizar alguns 

procedimentos s imples e ele fácil operação relacionados aos mapas elaborados dentro elo 

so11{tare AutoCaciR14, a saber: 
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• Geração de novos mapas contendo apenas as unidades, sendo cada unidade em um 

/ayer em arquivos no formato dwg a partir dos mapas de Substrato Rochoso, 

Land.forms e Materiais Inconsolidados; 

• Exportação de cada unidade para um arquivo ASCII, para que possa ser aceito (lido) 

no programa SIG-ldrisi 32 no formato AutoCad R12/LT2dxf; 

Desta forma, pode-se utilizar o programa SIG-Idrisi 32 para a elaboração elos mapas 

generalizados e ela própria carta ele zoneamento. Como exemplo elos procedimentos 

adotados dentro elo ambiente SIG é apresentada a generalização do Mapa de Substrato 

Rochoso; procedimento semelhante foi realizado para gerar os outros mapas e a Carta ele 

Zoneamento Geotécnico Geral. As etapas são as seguintes: 

• Importação do arquivo no formato ASCII, e sua conversão para um arqmvo ele 

formato !J\1G no programa Idrisi 32, através dos seguintes comandos (Figrua 79): 

File - Impor! --. Deskop Publishing Especific Formais __. DXFDRISI 

:!ii= OXFIDRIS - OXF /ld1isi conve1sion module 1!!1~ f3 

(' ld1isi to DXF 

r. DXF to ldlisi 

lnput DXF file: 

Next-> 

~===--l 
jgc100 [QJ 
Cancel Help 

Figura 79. Janela ele modelo ele conversão ldrisi entre arquivos DXFDRIS 

Após este comando, uma nova janela será "aberta", onde a unidade receberá o valor 

do identificador; neste exemplo, tem-se o valor 100 para a Unidade Cenozóica (Figura 

80). 
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~ DXnDniS · DXF /ldtin conveuion 11od<Je l!llil El 

Entrada do 
valor do 
identificador 

r _j 
r ü-oeo .------- .:J 
P Po'..'l>= j90100 _:j I Ur~d:w~. 

t. A.t'b.JlJ k<'~flEOO:"fk. ·--

r ·-• 
r Z·wlve OK 
r. u ,.,M..-.N 

Figura 80. Janela de modelo de conversão ldrisi entre arqmvos DXFDRJS com a 

entrada elo identificador. 

• Conversão do arqmvo contendo a unidade ele modelo vector para raster pelo 

seguinte comando; 

Reformai-.. Raster/Vector conversion ~ Polyras 

Através das janelas de conversão (Figura 81 ), será possível cnar a unidade dentro do 

ambiente ldrisi com o seu valor de identificação (Figura 82). 

;1l1• POLYRAS - vector to rcnter c onve raion : polygons Rl!ll3 

Vect01 po.'~'Q<lfl l le: 

lmage fla to be u;xWed-

!~Í' INITIAL - image initialization Rfill3 

(õ (cp<J ~p.;lial póltmelm fro.-o anolhet im"9" 
r Defne 'pãlôal P<'!ato~ers llláv'~ 

jc:1muario1\nv.p:dr\gc100r.rlt ~ 

jclecl ~ 

l "'~e ~ 
lni.i<.l va\Je: lo 

OK 

Có()Ç('I 

Figura 81. Janelas para conversão do arquivo vetor para rasler. 

He'p 
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POLYGOIIS fr om Ac100.dxf 

.,.. -
xword 

o 

~ word 747GSG5.m 
voUo 100: 100 

Figur·a 82. Geração da unidade de geológica com identificador de valor 100. 
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Estes procedimentos serão realizados para as demais unidades do Mapa de Substrato 

Rochoso, bem como para as unidades dos outros mapas, criando-se "layers" das 

unidades no ambiente ldrisi que posteriormente serão sobrepostas/somadas para a 

criação dos mapas generalizados que é realizado da seguinte fonna: 

• Geração do Mapa de Substrato Rochoso generalizado através dos comandos: 

Analysis __. Datahase que1y __. Ot•erlay 

Este procedimento é realizado em etapas, onde cada unidade é combinada com outra 

(Figura 83), gerando mapas preliminares das unidades e repetindo-se este processo até a 

confecção do mapa generalizado final. 

Unidade I +Unidade2=Unidade(l +2)+Unidade3=Mapa generalizado com as unidades 1,2 e 3. 



!IH• OVERLAV- imaye overla.11 I!!IOOEi 

r. Fn t • Second 

A r Fnt·Second 

r frsl' Sect>nd 

r Frsll SeGOOd 

i r Fut · Secood I Fut • Secood 

Operação de ' 

cruzamento 
OK 

r Frst to lhe JlO'.','el o/lhe Second 

r Mnroun 

r MõW...n 

r Frst COYet$ Second e><apll'otlele zero 

Carl('el H e~ 
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Unidade 1 

Unidade 2 

Unidade 1+2 

Figura 83. Janela de operação de sobreposição/soma das unidades para a confecção dos 

mapas. 

Para a execução da Carta de Zoneamento Geotécnico Geral, não são 

sobrepostas/somadas as unidade, mas s1m os mapas generalizados completos com as 

unidades e seus respectivos valores ele identificação através dos mesmos passos acima 

descritos. 

Assim tem-se, no final , o mapa resultante do cruzamento dos mapas de Substrato 

Rochoso, de Landforms e de Materiais Inconsoliclados, classificado com um número de 

unidades que varia ele O a 357, já que os valores máximos atri buídos às unidades nos mapas 

são 300 para o geológico, 50 para os lanc(fàrms e 7 para os materiais inconsoliclados, logo o 

valor máximo de uma unidade através elo método de sobreposição/soma é ele até 357 

(Figura 84). 

É importante ressaltar que, elas 357 classes possíveis no cruzamento elos mapas, nem 

todas são representadas neste mapa, pois seu cruzamento não existe, ou seja, é nulo. Assim, 

apenas 67 unidades realmente estão representadas na carta ele zoneamento. 
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numérica 

da unidade obtida pelo 

cruzamentos dos mapas 

Figura 84. Carta de zoneamento preliminar, obtida através da operação de 

sobreposição/soma, com as unidades classificadas. 

Um outro fator a ser avaliado é que existem unidades que são incoerentes ou de 

representação muito pequena dentro do mapa. Este fato acontece devido ao processo de 

digitalização dos mapas em ambiente AutoCad Rl4, ocorrendo o cruzamento de limites de 

áreas incoerentes entre si que, no ambiente SIG, resultam em unidades que não podem 

existir. Cita-se como exemplo, o limite de uma unidade residual de rochas areníticas que, 

quando sobrepostas com um outro mapa, podem aparecer acima de uma unidade de 

material inconsolidado retrabalhado. 

Para a verificação das unidades reais que o mapa gerou e também das unidades 

inexistentes e nulas, é feita uma avaliação pelo processo de análise do lústograma do mapa 

de zoneamento, (Figura 85) servindo como base para a reclassificação das unidades e 

posteriormente a geração final da Carta de Zoneamento Geotécnico Geral da seguinte 

mane1ra: 
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~li- Module netulla l!ll!lEi 

Cl :us: tov~r Liatt Upper Li :a._S.t: fre quenc y Prop. Cw.. Fuq. CU!l. P r op. 

. f 

o 

10 
11 

I Z 
1 3 

o. 0000 
1. 0000 
2. 0000 
3. 0000 
.. . 0000 
5. 0000 
6. 0000 
? . 0000 
8. 0000 
9. 0000 

10.0000 
11.0000 
12.0000 
13.0000 

Analysis 

o. 9999 8 123 o. 0099 
1. 9399 0. 0000 
z. 9999 0.0000 
3 . 9999 o 0.0000 
4 .9999 o 0 . 0000 
S. 9999 0 .00 00 
6 . 9999 o. 0000 
7. 9999 o o. 0000 
8. 9999 o 0 . 0000 
9 . 9999 o o. 0000 

1 0 . 9999 o. 0000 
11.9999 0 . 0000 
lZ. 9999 0.01)00 
1 3 . 9999 0.0000 

Database query 

8ll3 0. 0 099 
8 JZ) 0 .0099 
812.3 0 .0099 
8 1Z3 o. 0099 
81Z3 0.0099 
8 123 o. 0099 
8123 o. 0099 
8123 o. 0099 
81ll 0 .0099 
8 123 0.0099 
8 1lJ o. 0099 
8 123 o. 0099 
81Z3 0.0099 
8123 o. 0099 

Histogram 

!f.' HISTO • im•ge hitlogram l!lliiEi 

-Ourp.~~ . 

r Graçlic 

r. Jl\lllefic 

OK 

Figura 85. Janelas para aquisição de histograma e histograma com as classes de unidades e 

as freqüências de ocorrência existentes de cada unidade. 

Através dos valores obtidos no histograma da carta de zoneamento preliminar, é 

possível fazer uma reclassificação das unidades eliminando as nulas e reagrupar as 

unidades incoerentes às suas verdadeiras unidades. 

Para se realizar esta operação, é necessário criar uma Tabela (Tabela 36), onde as 

unidades representadas pelos códigos de cruzamentos dos mapas generalizados, sejam 

identificadas e associadas a uma nova numeração. Desta forma, depois ela reclassificação, é 

possível saber quais unidades estão associadas aos atributos relacionados dos mapas que 

foram cruzados para a geração da Carta de Zoneamento Geotécnico Geral. 
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Tabela 36. Tabela de Reclassificação das unidades geotécnicas. 

RECLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES GEOTÉCNICAS RECLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES GEOTÉCNlCAS 
Unidade Unidade Unidade Unidade 
Reclassificada Incicial Unidades de reconhecimento Reclassificada Inicial Unidades de reconhecimento 

o o 111 Unidades inexistentes 6 251 252 Diabásio aluvionar 
o 115 121 Unidades inexistentes 7 223 224 Diabásio em colinas amplas com residual argilo-arenoso 
o 124 126 Unidades inexistentes 7 224 225 Diabásio em colinas amplas com residual argilo-arenoso 
o 127 132 Unidades inexistentes 7 324 325 Diabásio em colinas amplas com residual argilo-arenoso 
o 134 141 Unidades inexistentes 8 244 245 Diabásio em vales com residual argilo-arenoso 
o 145 146 Unidades inexistentes 9 252 253 Diabásio em colinas médias com retrabalhado m·eno-argiloso 
o 147 211 Unidades inexistentes 10 234 235 Diabásio em morrotes com residual argilo-arenoso 
o 21 2 214 Unidades inexistentes 10 334 335 Diabásio em morrotes com residual argilo-arenoso 
o 215 221 Unidades inexistentes 10 254 255 Diabásio em morrotes com residual argilo-arenoso 
o 225 231 Unidades inexistentes 10 354 355 Diabásio em morrotes com residual argilo-arenoso 
o 232 234 Unidades inexistentes 1 I 311 318 Itararé aluvionar 
o 235 241 Unidades inexistentes 11 321 322 Itararé aluvionar 
o 242 244 Unidades inexistentes 11 331 332 Itararé aJuvionar 
o 245 251 Unidades inexistentes 11 341 342 Itararé aluvionar 
o 253 254 Unidades inexistentes 11 351 352 Itararé aluvionar 
o 255 311 Unidades inexistentes 12 322 323 Itararé em colinas amplas com retraballtado areno-argiloso 
o 318 321 Unidades inexistentes 13 323 324 Itararé em colinas amplas com retrabalhado argilo-arenoso 
o 328 331 Unidades inexistentes 14 325 326 Itararé em colinas amplas com residual argilo-arenoso 
o 338 341 Unidades inexistentes 15 326 327 Itararé em colinas amplas com residual m·eno-argiloso 
o 344 346 Unidades inexistentes 16 327 328 Itararé em colinas amplas com residual silto-argiloso 
o 347 351 Unidades inexistentes 17 332 333 Itararé em morrotes com retrabalhado areno-argiloso 
I 111 115 Cenozócio aluvionar 18 333 334 Itararé em morrotes com retrabalhado argilo-arenoso 
1 121 122 Cenozócio aluvionar 19 335 336 Itararé em morrotes com residual argilo-arenoso 
1 141 142 Cenozócio aluvionar 20 336 337 Itararé em morrotes com residual m·eno-argiloso 
1 122 123 Cenozóico em colinas amplas com retrabalhado m·eno-argiloso 21 337 338 Itararé em morrotes com residual silto-argiloso 
1 123 124 Cenozóico em colinas amplas com retrabalhado argilo-arenoso 21 357 358 Itararé em morrotes com residual silto-argiloso 
1 126 127 Cenozóico em colinas amplas com retrabalhado argilo-arenoso 22 342 343 Itararé em vales com retrabalhado areno-argiloso 
2 132 133 Cenozóico em morrotes com retrabalhado m·eno-argiloso 23 343 344 Itararé em vales com retrabalhado argilo-arenoso 
3 133 134 Cenozóico em morrotes com retrabalhado argilo-arenoso 24 346 347 Itararé em vales com residual m·eno-argiloso 
4 142 143 Cenozóico em vales com retraball1ado areno-argiloso 25 222 223 Itararé em colinas médias com retrabalhado areno-argiloso 
4 146 147 Cenozóico em vales com retraball1ado areno-argiloso 25 352 353 Itararé em colinas médias com retrabalhado m·eno-argiloso 
5 143 145 Cenozóico em vales com retrabalhado argilo-arenoso 26 353 354 Itararé em colinas médias com residual argilo-arenoso 
6 211 222 Diabásio aluvionar 26 355 356 Itararé em colinas médias com residual argilo-arenoso 
6 231 232 Diabásio ) I uvionar 27 356 357 Itararé em colinas médias com residual m·eno-argiloso 
6 241 242 Diabásio aluvionar 



164 

Para a reclassificação e a geração da carta final de zoneamento são realizados os 

seguintes procedimento: 

• Verificação das unidades através elo histograma e nova reclassificação das unidades 

em uma tabela que contenha todas informações relacionadas ao mapas que foram 

cruzados; 

• Reclassificação elas unidades para a geração elo documento final com as unidades 

através dos seguintes comandos no ldrisi (Figura 86): 

Analysis _. Database que1y ~ Reclass 

;jl!: REClASS - image classilication I reclassification l!lliJ f3 

1
- T ype of file to reclass. 
1 (Õ lmage 

I r- P.thibute values file 

(Õ User·defined reclass 

r Equal-interval redass, 
----I

Ciassifiéation·t,ype: 

lnput.file: lc:\usuarios\Domjr\Mapldr\gli.rst ' _:d 
Outputfile: 

rlc-zg_g ___________________ ~ 

jT o ali values hom; Jl o just less than: ~-
, Reclass parameters: 
1!' .-------------.r--------.------.-, 

Assign a new v alue of: 
i 1-----------

o 347 351 

111 115 
._j 

141 142 

2 122 123 ~ 

Figura 86. Janela de entrada para a reclassificação elas unidades ele zoneamento geotécino 

geral. 

Desta forma, foi possível gerar a Carta de Zoneamento Geotécnico Geral da região 

de Americana com 27 unidades (Figura 87). 
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Figura 87. Carta de Zoneamento Geotécnico Geral da área de pesquisa (Escala original 1:50.000). 
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6.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Carta de Zoneamento Geotéctúco Geral da região de Americana é composta por 

27 unidades geotécnicas, representadas por cores e números, que diferem entre si pela 

variação de um ou até todos os atributos que as definem. 

A importância desta carta, no planejamento regional, é devido ao fato de apresentar, 

um número sigtúficaclo ele informações gerais associadas em um único documento 

cartográfico. 

Entretanto, este documento cartográfico é voltado tanto para o uso de especialista na 

área geotécnica com profissionais de áreas afins e serve como base para a geração de novos 

documentos, já que apresenta características gerais dos atributos do meio físico. Como 

exemplo, pode-se elaborar uma carta de zoneamento específico ou a análise de um 

determinado tipo de ocupação do terreno. 

Um outro aspecto importante, considerando ter sido caso gerada no ambiente SIG, é 

que esta pode ser facilmente matúpulada, com a adição de novas informações, e assim gerar 

novas cartas geotécnicas específicas. 

A generalização das classes nos documentos cartográficos, através dos critérios 

adotados no uso do planejamento regional , possibilitou a geração de um número de 

unidades coerentes e possíveis ele serem usadas e diferenciadas dentro elo SIG-Jdrisi 32. 

Caso este processo não fosse realizado, poderia ser gerado o número absurdo de 495 

unidades dentro das possibilidades existentes, o que tornaria inviável tanto a utilização ela 

carta pelos usuários bem como a sua representação pelo SIG-ldrisi 32, visto que este 

soHifiare trabalha com referência matricial e usa cores para a classificação das unidades. 
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Tabela 37. Apresentação das Características das Unidades de Zoneamento Geotécnico Geral 

CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES DE ZONEAMENTO GEOTÉCNICO GERAL I 

UNIDADE SUBSTRATO MATERIAL LANDFORM DECLIViDADE GRAU DE ESPESURA 
GEOTÉCNICA ROCHOSO INCONSOLIDADO ALTERAÇÃO Máx. Observada 

I sedimentos cenozócio variável planície aluvionar <2% ******* variável 

2 sedimentos cenozócio arena-argiloso colinas amplas <2% - 5% solo retrabalhado lm- <6m 

3 sedimentos cenozócio areono-argiloso morrotes 15% - >20% solo retrabalhado 3m - 6m 

4 sedimentos cenozócio a reno-argiloso vales abertos 5%- 10% solo reh·abaiJtado lm- 6m 

5 sedimentos cenozócio argi lo-arenoso vales abetto a fechados 10%- 15% so lo reh·abalhado 1m- 3m 

6 intrusíva básica ( diabásio) variável planície aluvionar <2% ******* variável 

7 intrusíva básica ( diabásio) argila-arenoso colinas amplas <2% - 5% solo residual (VIl) I m- <6m 

8 intrusíva básica ( diabásio) argila-arenoso vales abettos 5%- 10% solo saprolitico e saprolito (VI e V) I m- 6m 

9 intrusíva básica (diabásio) arena-argiloso colinas médias 10%- 15% solo retrabalhado 3m-6m 

lO intrusíva básica ( diabásio) argi lo-arenoso morrotes 15% - >20% solo saprolitico e saprolito (VI e V) 3m -6111 

li rochas sedimentares (Itararé) variável planície aluvionar <2% ******* variável 

12 rochas sedimentares (Itararé) arena-argiloso colinas amplas <2% - 5% solo retrabalhado lm- <6m 

13 rochas sedimentares (Itararé) argila-arenoso colinas amplas <2% - 5% solo retrabalhado lm - <6m 
14 rochas sedimentares (Itararé) argila-arenoso colinas amplas <2%- 5% solo residual e saprolito (VII e VI) lm - <6m 

15 rochas sedimentares (Itararé) areno-argi toso colinas amplas <2%- 5% solo residual e saprolitoco, saprolito (Vll, VI e V) lrn- <6m 

16 rochas sedimentares (Itararé) si ]to-argiloso colinas amplas <2%- 5% solo residual e saprol ito (VIl e VI) lm - <6m 

17 rochas sedimentares (Itararé) m·eno-arg iloso morrotes 15% - >20% solo retrabalhado 3m- 6m 

18 rochas sedimentares (Itararé) argila-arenoso morrotes 15% ->20% solo retrabalhado 3m - 6m 

19 rochas sedimentares (Itara ré) argila-arenoso morrotes 15% - >20% solo residual e saprolito (Vll e VI) 3m- 6m 

20 rochas sedimentares (Itararé) a reno-argi loso morrotes 15%- >20% solo residual e saprolitoco, saprolito (VII, VI e V) 3m - 6m 

21 rochas sedimentares (Itara ré) s i I to-argiloso morrotes 15% - >20% solo res idual e saprolito (V Il e VI) 3m- 6m 

22 rochas sedimentares (Itararé) a reno-argiloso vales abertos 5% - 10% solo retrabalhado lm- 6m 

23 rochas sedimentares (Itararé) argila-arenoso vales abertos 5%- 10% solo retrabalhado lm-6m 

24 rochas sedimentares (Itararé) arena-arg iloso vales abertos a fechados 10% - 15% solo resdiual e saprolitico, saprolito (VII, VI e V) 1m - 3m 

25 rochas sedimentares (Itararé) areno-arg i loso colinas médias 10%- 15% solo retrabalhado 3m - 6m 
26 rochas sedimentares (Itararé) arg i lo-arenoso colinas médias 10% - 15% solo res idual e saprolito (VII e VI) 3m- 6m 
27 rochas sedimentares (Itararé) areno-argi toso colinas médias 10%- 15% solo residual e saprolitoco, sapro lito (VII, VI e V) 3m- 6m 

******* Sem classificação 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento, a análise e a avaliação dos atributos geológico-geotécnicos da 

região de Americana - SP e a aplicação da metodologia de mapeamento geotécnico da 

Escola de Engenharia de São Carlos (Zuquette, 1987 e 1993) e dos procedimentos adotados 

por Pejon (1992) e Lollo (1996), com uso computacionais, permitiu que se fizesse o seu 

mapeamento e se produzisse a Carta de Zoneamento Geotécnico Geral, útil para fins ele 

planejamento regional. 

A utilização ele programas computacionais como A utoCad Rl4, Auto Cad J\tfap, 

Swfer 7. O e SJG-Idrisi 32, associada aos métodos tradicionais de mapeamento geotécnico, 

permitiram, de forma rápida e satisfatória, a digitalização, a vetorização e a geração de 

documentos cartográficos (mapas e cartas), além ela interação entre esse programas para a 

otimização dos resultados obtidos. 

Quanto ao material cartográfico produzido, foram obtidos sete documentos, a saber: 

1. Mapa de documentação 

Apresenta todas as informações, tanto já existentes quanto as obtidas durante o 

trabalho de mapeamento geotécnico ela área, ele maneira georefênciada com a localização 

dos pontos de controle, de amostragem e ele observações, as vias ele acesso (rodovias, 

estradas vicinais e ferrovias), as drenagens principais e os centros urbanos (Americana, 
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Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Nova Odessa, Monte Mor e parte de Capivari); também 

serviu de base para a confecção do modelo digital de terreno (MDT). 

2. Carta de Declividade 

Apresenta a classificação proposta pelo IG (1993), com as características e 

atividades nas diferentes classes de declividade. A classe <2% e 2-5%, predomina na área 

de forma em geral, principalmente na Bacia do Piracicaba; as classes 5-l 0% e 10-15% 

ocorrem de maneira secundária e as de 15-20% e >20%, de forma mais restrita relacionada 

às cabecei ras dos cursos de primeira ordem, em geral na área da Bacia do Capivari. 

3. Mapa de Rede de Drenagem 

O mapa apresenta as principais drenagens da área e uma simples caracterização dos 

padrões com base nas áreas pertencentes a duas bacias, a saber: no centro-norte, parte da 

Bacia do Piracicaba, com área aproximada de 443 km2 e, no sul, parte da Bacia do 

Capivari , com aproximadamente 298 km2. 

4. Mapa de Substrato Rochoso 

Apresenta as principais unidades geológicas da área estudada obtidas através de 

dados de campo, de fotointerpretação geológica e de análise de traba lhos anteriores. O 

Substrato Rochoso é constituído pelas rochas sedimentares do Subgrupo Itararé, com 

grande predominância na região e divididas em três unidades: 

• 

• 

• 

Unidade I - Lamitos e/ou siltitos laminados, variando para lamitos ligeiramente 

arenosos e arenitos fino. 

Unidade li - Fácies siltitos, camadas de argilito e siltitos intercalados com lentes de 

arenito. 

Unidade III - Lamitos arenosos, siltitos, arenitos intercalados finos a médios micáceos e 

diamcititos; de maneira restrita, os sedimentos rítmicos (varvitos) 

E as intrusívas básicas do Grupo São Bento que apresentam afloramentos de rochas 

sã e alterados, além dos afloramentos de sedimentos inconsolidados coluvionares e 

aluvionares correlacionados à Formação Rio Claro. 
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5. Mapa de Lanc{forms 

Realizado através do uso ela Técnica de A vali ação de Terreno (Lollo, 1996), com a 

delimitação de nove unidades de relevo através de fotointerpretação, de levantamentos de 

campo, de análise das cartas de declividade e topográfica. Representa, ele forma geral, as 

formas de relevo aluvionares, as colinas amplas arredondadas ele baixa declividade, as 

colinas médias a pequenas com topos angulosos de declividade moderados a baixa, os vales 

abertos a estreitos com formas suavemente onduladas e de extensão variável e apresentando 

declividades moderadas até altas, principalmente nas cabeceiras de primeira ordem 

relacionados à Bacia do Rio Capivari, além de morrotes de topos anguloso com 

declividades moderadas a altas. 

6. Mapa de Material Inconsoliclado 

Apresenta as 15 unidades de materiais inconsolidados encontrados na área de 

estudo, produzido através do levantamento bibliográfico e das análises dos mapas de 

substrato rochoso e de lanc{forms, da aerofointerpretação associada aos trabalhos de campo 

que utilizaram critérios de classificação textura! e dos ensaios de laboratório para a 

diferenciação dos diversos tipos de materiais inconsolidados e sua separação em distintas 

unidades que são, ele forma geral : 

• Materiais retrabalhados 

• Materiais residuais derivados ele cliabásios das intrusívas básicas 

• Materiais residuais derivados elas Unidades I, II e III elo Subgrupo Itararé 

7. Carta de Zoneamento Geotécnico Geral 

Gerada por meio do processo ela sobreposição/soma de automação no SGI-Idrisi 32, 

através elos mapas generalizados de substrato rochoso, de landforms e ele materiais 

inconsolidados. Esta carta mostrou-se satisfatória quanto à forma ele apresentação elos 

atributos e representadas por 27 unidades geotécnicas, sendo de grande importância para o 

processo ele planejamento regional de uso e ocupação elo meio físico. 
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Assim, os documentos cartográficos (mapas e cartas) gerados servem como subsídio 

ao planejamento regional e também para o processo de ocupação das áreas urbanas 

industrias e rurais. Contribui, desta forma, para que a ocupação do meio físico seja feita de 

maneira que se possa aproveitar, de forma eficaz, os recursos naturais, minimizar conflitos 

e perdas econômicas e evitar riscos devido à esta ocupação. 

7.2 CONCLUSÕES 

Os principais objetivos deste trabalho foram alcançados, ou seja: 

• foi realizado o mapeamento geotécnico da Folha de Americana, na Escala 1:50.000, 

através do levantamento, da análise e da avaliação dos atributos geológico-geotécnicos 

da região estudada e a produção de documentos cartográficos (mapas e cartas) que 

apresentam as informações do meio físico para a sua utilização no planejamento 

regional da área pelos usuários da área de geotecnia ou afins; 

• foi aplicada a metodologia da Escola de Engenharia de São Carlos (Zuquette, 1987 e 

1993 ), e os procedimentos adotados por Pejon (1991) e Lollo ( 1996) na geração da 

cartografia geotécnica e apresentação das informações obtidas, sendo que os resultados 

mostraram-se satisfatórios e eficientes ao retratarem as características do meio físico da 

área estudada; 

• foi aplicado um Sistema ele Informação Geográfica (SIG-IDRISI 32) associado aos 

métodos tradicionais ele mapeamento geotécnico, agilizando e otimizando a produção 

dos documentos cartográficos através ela manipulação e tratamento dos atributos 

geológico-geotécnicos do meio físico levantados. 
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<2%: lemlnos planos ou quase máquinas agrlcolas 

planos, onde escoamento -Impróprios às instalações de saneamento e 
superficial é muito lento ou lento. canalizações de águas subtenâneas; 
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superficial é rápido. Apresentam 

implantação de aeroportos locais, de rodovias e de 
ferrovias principais; 

problemas de erosão superficial, - Problemas de erosão requerem práticas simples de 
exceto quando ocorrem solos conservação; Limite urbano-industrial. 
permeáveis e pouco arenosos. 

15-20%: terrenos fortemente - Propicio para a implantação de sistema viário local 
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superficial é muito rápido com - Classa limite para a Implantação de residências 

problemas de erosão superficial individuais e estradas 
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escoamento superficial alto e sujeitos de recreação ou qualquer tipo de ocupação (30-47 
a movimentos de massas e %); >47% corte de madeira sem projeto de 
processos de erosão e solos rasos exploração sustentada e não deve haver ocupação 
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c UNIDADE 1 
Esta unidade está relacionada diretamente à planlcie fluvial e às áreas sujeitas à inundação 
compreendendo as principais drenagens da região, sendo constitufda por vales amplos e 
abertos com /.mplljudes variáveis em toda a sua extensão e com declividades muito baixas 
inferiores a 2% e com uma freqüência média de drenagem do tipo meandrante 

UNIDADE 2 
A unidade é representada por colinas amplas com topos ondulados a aplainados e 
vertentes corlvexas a retilfneas e com amplitudes inferiores a 60m e declividades baixas (2 
a 5%) e com uma baixa freqüência de canais a ausente 

UNIDADE 3 
A unidade é .bonstitufda por colinas amplas em sua maior parte e colinas pequenas e 
médias, corri topos suaves ondulados e aplainados com encostas côncavas a retilíneas e 
amplitudes menores que 50 me declivid~des são de baixa (2- 5%) a muito baixa (<2%) e 
uma baixa frloqüência'de canais estrutura dolipolinear 

. ~==~· ======~==-=--~~--

A·unidade é .formada por vales amplos a médios fechados com encostas convexas e em 
alguns pontos apresentando se dissecadas e com amplitudes menores que 70m e 
declividades desde baixa-moderada (5 a 10%) até alta-moderada (10 a 15%) e drenagens 
com freqüência mé~ia a alta de canais e uma estrutura dendrftica a angular 

UNIDADE 5 
É constitufda por marretas pequenos com topos angulosos e encostas convexas e 
dissecada com amplitudes próximas de 80m e altas declividades entre 15 e 20% e em 
alguns pontds decliviql!des muito altas (<20%). As drenagens são tipicamente dendrítica 
formando em suas cabeceiras formas de anfiteatros e com uma alta freqüência de canais 

UNIDADE6 
Formada pàr colinas pequenas com topos ondulados e vertentes predominantemente 
conve?Cas. As amplituçtes são inferiores a 55m com declividades baixas (2 a 5%), e 
drenagens de média a baixa com predomfnio das freqüências médias com estruturas 
dendríticas e: angulares 

UNIDADE 7 
É uma unidade forma~ a por morrotes pequenos a médios com topos angulosos a 
ondulados e venentes convexas a côncavas dissecadas e com amplitudes de 70m e 
declividade moderad~-alta (10 a 15%). A freqüência da drenagem é de alta a média, sendo 
ore1domll,arrlernernte ~ alta e constitufda por padrões dendrflicos, que formam em suas 

UNIDADE 8 
Nesta unida9e são encontradas colinas amplas com topos suave ondulados e vertente 
tipicamente côncava corrr amplitudes inferiores a 60m e declividades baixas (2 a 5%) e em 
alguns locais até baixa-rpoderada (5 a 10%), sendo constitufda por canais de baixa 
freqüência e uma estrutura retilfnea ou angular 

UNIDADE 9 
É constitufda por colinas médias a pequenas com vertentes côncavas e topos ondulados a 
arredondados e ampli!~des menores que 70m e apresentado declividades 
baixas-moderadas (5 ~ 10%} a baixas (2 a 5%), sendo suas drenagens com freqüências 
médias a baixa e com uma estrutura dendrftica a semi-dendrftica e com algumas retilfneas 
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