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ANEXO XII • LEGENDA DA CARTA DO COMPORTAMENTO DO MEIO FÍSICO COMO BASE PARA O ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Porção bastante característica, representada por topos restritos e 
escarpas abruptas, com declividades elevadas, representadas por 
substrato rochoso formado pelas formações Serra Geral e Botucatu. 
Caracteriza-se também por apresentar quase que exclusivamente 
vegetação nativa e algumas porções de reflorestamento. O tipo 
pedológico predominante são solos do tipo litólicos e suas associações 
com outros tipos de solos. 

Esta unidade caracteriza-se por pequenos vales, estreitos e profundos, 
formados por substrato rochoso das formações ltaqueri e Botucatu, 
além de materiais inconsolidados residuais destas formações e 
retrabalhados arenosos. A declividade predominante é inferior a 15%. 
Parte desta unidade mantém a vegetação nativa e por vezes 
pastagens e áreas de reflorestamento e cana-de-açúcar. Os tipos 
pedológicos predominante são os solos do tipo latossolos vermelho
amarelo, ocorrendo também em pequenas quantidades solos litólicos 
e areias quartzosas. 
Esta unidade caracteriza-se por pequenas colinas onduladas com 
declividades inferiores a 15%. Compreende o substrato das formações 
Botucatu, Serra Geral e materiais inconsolidados residuais destas 
unidades e retrabalhados arenosos. Ocorre predomínio de solos do tipo 
latossolos vermelho-amarelo, podendo apresentar também solos do 
tipo podzólicos vermelho-amarelo, litólicos e areias quartzosas. Pode ser 
observado o predomínio de mata nativa e pastagens, além de 
porções ocupadas.por culturas de cana-de-açúcar e reflorestamento. 
Esta unidade compreende colinas médias, amplas e alongadas, 
caracterizadas por declividades não superiores a 20%. Apresenta-se 
ocupada predominantemente por culturas de cana-de-açúcar e em 
proporções menores por áreas de reflorestamento e outros cultivos 
como culturas cítricas e culturas de subsistência, além de pastagens e 
matas nativas. O solo predominante desta unidade destaca-se como 
solos latossólicos vermelho-amarelos (LV). 

Esta unidade co!T'esponde a pequenas colinas onduladas com 
declividades moderadas variando de 1 O a 15%. Está ocupada 
predominantemente por áreas de pastagens e plantio de cana-de
açúcar e culturas, de subsistência. Compreende o substrato das 
formações Pirambóia, Botucatu e subordinadamente pelas formações 
Itararé e T atuí. Apresenta materiais inconsolidados residuais destas 
unidades de pequena espessura e declividades variando de 5 a 20%. 
Ocorre predomínio de solos do tipo podzólicos vermelho-amarelos e 
subordinadamente solos do tipo latossolos vermelho-amarelos e outros 
de pequena distribuição como solos litólicos e areias quartzosas. 
Esta unidade compreende pequenos vales fechados, com 
declividades entre 5 e 20%. caracterizada, caracterizada em grande 
parte pelo substrato rochoso das formações Pirambóia, Botucatu e 
Corumbataí, além de áreas menores das formações Tatuí, lrati e Itararé. 
Ocorrem materiais inconsolidados residuais associados a estas 
formações e retrabalhados arenosos. Da mesma forma que na 
unidade U5, também apresenta grande variedade de tipos 
pedológicos, destacando-se a predominância de solos do tipo 
podzólicos vermelho-amarelos e subordinadamente por latossolos 
vermelho-escuros, litólicos e areias quartzosas. Pela grande extensão 
desta unidade, são observados vários tipos de atividades agrícolas 
como, plantio de cana-de-açúcar, pastagens, além de outras culturas 
como cítricos e subsistência. 
Corresponde a vales amplos e abertos com materiais inconsolidados 
pouco espessos. Predominantemente ocorrem declividades inferiores a 
5% e solos do tipo hidromórficos (Hi), orgânicos/aluvionares (Or-Al) e 
podzólicos vermelho-amarelos. Em alguns pontos podem ser 
observadas atividades de extração de areia, algumas desativadas e 
outras em atividade. Outro tipo de atividade que pode ser observado 
são culturas e subsistência e grande parte desta unidade pode ser 
caracterizada pela presença de mata ciliar. 

Esta unidade carateriza-se por colinas médias a amplas com substrato 
rochoso formado pelas rochas das formações Corumbataí e lrati 
(predominante) e porções restritas das rochas das formações Tatuí e 
Itararé. Apresenta materiais inconsolidados residuais destas formações 
e transportados arenosos, variando de pouco a bastante espessos. 
Ocorrem solos do tipo podzólicos vermelho-amarelos, latossolos 
vermelho-amarelos e subordinadamente latossolos vermelho-escuros e 
litólicos. Apresenta declividades inferior a 1 Cffo. Apresenta-se ocupada 
predominantemente por cultura de cana-de-açúcar e pastagens além 
de áreas restritas de outras culturas como cítricos e de subsistência. 

SUB-UNIDADES APTIDÕES 
RESTRIÇÕES 

CONFLITOS E/OU RECOMENDAÇÕES DE USO 

Como restrições, deve-se destacar a sua elevada Devido ao seu caráter predominantemente restritivo e sua 
declividade e solos rasos. Apresentam susceptibilidade á cobertura vegetal nativa, esta área pode ser inadequada 
erosão muito baixa e potencial à infiltração baixo a para ocupação urbana, principalmente por constituir áreas de 
moderado. Em função das características fisiográficas e dos cabeceira de muitas drenagens da região. Caracterizam-se 
outros atributos, o potencial agrícola caracteriza-se como áreas de grande potencial turístico e paisagístico. 
predominante restritivo a severo. Pode também ocorrer 
áreas com potencial agrícola favorável em função da 
presença de solos do tipo terra rocha estruturada, latossolo 
roxos 
Apresenta potencial à infiltração predominantemente 
moderado a alto e moderado a alto quanto a 
susceptibilidade à erosão. O potencial agrícola destaca-se 
como moderado a restritivo, podendo apresentar algumas 
áreas restritas com potencial restritivo a moderado e 
raramente favorável. 

Caracteriza-se como predominantemente restritiva a 
moderada quanto ao potencial agrícola, podendo ocorrer 
também áreas de potencial severo. Apresenta 
predominantemente áreas de susceptibilidade à erosão 
alta e pequenas porções de áreas com susceptibilidade 
moderada. Quanto ao potencial à infiltração pode-se 
observar um predomínio de áreas de potencial moderado 
a alto. 

U4a - Compreende colinas alongadas e suavemente onduladas e por Apresenta susceptibilidade à erosão predominantemente 
substrato rochoso da Formação Botucatu e materiais inconsolidados moderada a alta e porções restritas de susceptibilidade 
arenosos, pouco espessos. Há a predominância de solos do tipo Latossolos muito baixa. O potencial agrícola é predominantemente 
vermelho-amarelos, podssolos vermelho-amarelos e pequena distribuição moderado a restritivo, podendo ocorrer áreas de potencial 
de solos do tipo latossolos vermelho-escuros e areias quartzosas. Destaca- severo e favorável. Quanto ao potencial à infiltração 
se a presença de mata nativa e em grande parte cultivo de cana-de- destaca-se como predominantemente alto, podendo 
açúcar, além de pequenas culturas de subsistência. As declividades ocorrer também potenciais moderados a baixo. 
predominantes nesta unidade são inferiores a 15%. 
U4b - Compreende colinas pequenas, médias e amplas, com Quanto ao potencial agrícola, destaca-se como moderada 
declividades variando de 5 a 20% e predominância de solos latossólicos a restritiva, ocorrendo também pequenas áreas de 
vermelho-amarelos, e pequena distribuição de solos do tipo latossolos potencial severo e favorável. Apresenta um potencial à 
vermelho-escuros, terra roxa estruturada e litólicos. Está ocupada infiltração predominantemente alto, podendo ocorrer 
predominantemente por cultura de cana de açúcar, ocorrendo ainda ainda, áreas de potencial moderado a baixo. No que diz 
áreas restritas de reflorestamento. Está cons1ituída por substrato da respeito à susceptibilidade à erosão apresenta-se com 
Formação ltaqueri e Serra Geral. Os materiais inconsolidados residuais susceptibilidade moderada a alta. 

Recomenda-se para esta unidade práticas de conservação 
de uso do solo, com manejo adequado e principalmente no 
que diz respeito à preservação da vegetação nativa, 
tentando-se evitar a instalação de processos erosivos. Deve-se 
considerar com reservas esta unidade como área para 
ocupação urbana, em função de sua alta susceptibilidade à 
erosão. 

Estas áreas podem ser utilizadas para uso em agricultura, 
reflorestamento e pastagens, contudo são impróprias para 
ocupação urbana, por corresponderem a áreas onde ainda 
estão presentes coberturas vegetais nativas e em função da 
sua grande proximidaçle com a base de regiões de serra. 
Deve-se contudo tomar cuidado com a utilização de insumos 
e defensivos agrícolas em função do alto potencial à 
infiltração. 
Apesar de apresentar um potencial à infiltração alto, esta área 
pode ser planejada para ocupação urbana. Deve-se também 
manter o manejo adequado do uso do solo para as áreas de 
plantio, evitando assim a ocorrência de problemas erosivos. 

Apesar de sua susceptibilidade à erosão moderada a alta, a 
área está ocupada por cultura de cana-de-açúcar. Deve-se, 
tomar sérias precauções no caso do uso de insumos e 
defensivos agrícolas e evitar a ocupação desta área para uso 
urbano e/ou industrial. Esta unidade pode ser destacada para 
uso de áreas de reflorestamento. 

destas unidades e transportados arenosos, apres~mtaodO--.espessur_as__1 ______________________ -+---------
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aspectos erosivos. 
Caracteriza-se por apresentar um potencial restritivo a 
moderado, podendo ocorrer também potencial severo 
quanto ao potencial agrícola. Moderado a alto quanto à 
susceptibilidade à erosão. Predominantemente alto quanto 
ao potencial à infiltração, podendo ocorrer também áreas 
restritas com potencial baixo a moderado. 

Esta unidade destaca-se predominantemente por um 
potencial à infiltração alto, apresentando também áreas 
com potencial baixo a moderado. Quanto à 
susceptibilidade à erosão destaca-se como moderada a 
alta, podendo apresentar áreas restritas com 
susceptibilidade baixa. No que diz respeito ao potencial 
agrícola esta unidade destaca-se como 
predominantemente restritiva a moderada, devendo-se 
considerar a presença dos tipos pedológicos e a variação 
da declividade. 

Apresenta potencial agrícola moderado, contudo 
caracteriza-se como restritiva para a agricultura em função 
desta unidade estar sujeita a inundações. Quanto à 
susceptibilidade à erosão caracteriza-se como baixo a 
moderado, podendo ocorrer também áreas com alta 
susceptibilidade e moderado a alto quanto ao potencial à 
infiltração, podendo apresentar áreas restritas de potencial 
à infiltração baixo. 

Apresenta-se com condição predominantemente 
moderada a restritiva quanto ao potencial agrícola, 
podendo apresentar também áreas restritas com potencial 
favorável. Quanto à susceptibilidade à erosão caracteriza
se predominantemente condições moderadas, podendo 
ocorrer áreas com susceptibilidades altos e baixas. Para o 
potencial à infiltração pode-se destacar a área com 
condições de moderado a alto potencial. 

Apesar do potencial à infiltração e susceptibilidade à erosão 
moderado a alto esta unidade pode ser planejada para 
ocupação agrícola ou urbana, levando-se sempre em 
consideração a fragilidade do meio frente a estes dois 
atributos. 

Recomenda-se a preservação e/ou recuperação da mata 
nativa, por esta constituir regiões com presença de mata ciliar 
intacta. O manejo adequado desta unidade permitirá a 
manutenção ou proteÇão dos canais de drenagens. Apesar 
de favoráveis às condições de ocupação, sugere-se que 
sempre sejam tomados cuidados com a utilização de insumos 
agrícolas e com a disposição tanto de resíduos sólidos quanto 
líquidos, em função principalmente do alto potencial à 
infiltração desta unidade. 

Esta unidade destaca-se como fonte de agregados miúdos, 
contudo sua utilização indiscriminada como fonte deste tipo 
de material poderá provocar sérios impactos ao meio, como 
assoreamento de trechos dos leitos das principais drenagens. 
Deve-se evitar a ocupação desta unidade, seja para 
agricultura ou para ocupação urbana, pelo fato de 
caracterizarem-se corno área onde o nível d'água pode ser 
aflorante ou estar bem próximo à superfície e também por 
estar sujeita a inundações periódicas. Pode ser recomendada 
para uso de pastagem. 
Em função de sua declividade e a presença de solos litólicos, 
a utilização desta unidade para agricultura é limitada, no 
entanto estão presentes áreas de plantio de cana-de-açúcar. 
Apresenta condições favoráveis para pastagens, áreas de 
reflorestamento e áreas de ocupação urbana, excluindo-se as 
área próximas aos principais canais de drenagens. Em alguns 
trechos ocorrem pequenas espessuras de solos, o que impede 
a mecanização de culturas (dificultando o trabalho de arado). 


