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ABSTRACT

In onder to prevent actions wich could be dam-

aging to the studi.ed envinonment a senies of data was ob-

tained, either expenimentally or by means of a bibliognaphic

revisj.on. Such data pernited to define the regions wich

shoul-d be,preser"ved fnom inadequate settlement for beíng chor

acterized as aquifen recharge areas. Another intenesting pa-

rameter wich was studied ¡.efers to the napping of the negions

vulnerability,

Beside this, it was done a surface permeabil-

ity anatysis fro¡n the São Carlos urban anea, naps of soils
and its use capability, wich supported our: studies on the un-

ban anea and development recomendations for its futune 
"



GEOLOGIA AMBIENTAL DA ÃnER DE SÃO cARLOS

Autor: Adail R. L. Gonçalves

0rientador: Prof. Dr. Ne1son Ellent

I. RESUMO

Levantamento de dados sobre a negião, visando

fonnecen subsídeos ãs soJ-uções dos eventuais pnoblemas que

possam vir a surgir e, antes de tudo, procullan, atnavãs des-

tes dados, evitan ações que possam causan a degradação ambien

ta1 e a ocupação inadequada de áreas; pelo estudo de negiões

a serem eventual-mente pneservadas como fcntes de alimentação

de aquífero. Uma abordagem tambãm de interesse, nefere-se ã

obsenvação das vulnenabilidades da negiâo em estudo.

Foi ainda, levado a efeito, uma anáLise da pen

meabil-idade supenf icial na ánea unbana de São Canlos. Um mapa

de solos e um de classes de capacidade de uso fonam confeccio

nados e em muito auxiliaram nos estudos nelativos ã ánea unba

na e seu desenvolvimento futuno.



2" INTRODUçÃO

2..l . 0bjeti vos

Levando-se em conta que a utilização da GeoLo-

gia Aplicada ao Planejamento Urbano no Brasil ainda é devenas

incipiente, tornam-se necessá::ios trabal-hos de base que venham

a subsidian o pì.anejanento dos centros unbanos em nosso pals.

Procurou-se, neste trabalho, levantar dados que

possam l-evar ã condições de ocupação da área, suas restnições

do ponto de vista da topognafia e vulnenabil idad e , a possibili

dade de pneservação de áneas, tidas l-ocaLmente como área de re

ca::ga de aquífeno, estudo da nede de água e esgotos urbanos e

ainda obtenção de dados diagn6sticos da evolução unbana.

Cumpre lembnan que, em termos de planejamento

unbano, os estudos geológicos sonente são procunados ou Leva-

dos em consideração quando em caso de niscos jminentes e sem-

pre por solicitação ou ainda imposição da comunidade atingida

por tais problemas. Dif icil-mente oconrem projetos para solucio

nan probl-emas r:elativos ã extração de recursos naturais: €ß

área urbana, ou ainda ligados ã disposição de dejetos urbanos
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ou industriais, etc.

Um outro faton que, ernbora indiretamente, l-eva

ã uma preocupação com o planejanento unbano, pnende-se ao exô-

do rural- em direção as cidades, 0 homem do campo deixa as fa-

vouras e procura melhores condições de tnabalho , subs is tênc ia e

mor"adia nas cidades, Estas úItirnas tem, consequentemente, so-

frido um crescimento rápido e desenfneado, levando ainda ã u¡na

série de problemas de or.de¡n política, social e, em especial-,no

que diz respeito aos processos de ocupação do solo, gerando e

acçJ-erando processos de degradação do meio ambiente.

Para o caso da região de São Carl-os, vãrios pno

blemas podem ser Levantados. Entr.e outnos, temos o lixão que

se l-ocaliza sobre sofos do Anenito Botucatu, em pnováve1 área

de necarga. temos o esgoto urbano e industnial- que ê J-ançado

Itin natur.art no cónnego do MonjoJ-inho, que passa a ser conside-

rado como um esgoto a cêu abento. Ternos ainda o pnoblema da

ocupação do solo urbano de maneina indiscniminada peJ-as incon-

por:adoras e imobitiánias, cujo único fin é o fucro. Podemos ci

tan ainda a área industniaf, J-ocalizada no tnajeto dos ventos

predominantes em dineção à cidade. Enf im, t¡.ata-se de uma ne-

gião onde as informações r"elativas ã conservaçâo ambient-i ne-

cessitam ser coletadas, estudadas e canalizadas ã uma solução,

senão todos pelo menos de alguns desses problemas.



3. RIVISAO BIBLIOGRAFICA

3. I . Aspectos Geoì õgi cos

Um dos primeinos estudos, nealizados na ãrea em

questão, di z respeito aos tnabal-hos desenvol-vidos por BJORN-

BERG e TOLENTINO (1959), que se pneocuparam com a geologia e a

água subtennãnea do Planalto de São Canlos SP. Os autones

se basearam em trabalhos de campo e em poços chegando ás se-

guintes conclusões:

t ) O Gnupo Baunu: Iìê 6poca denominada 'r sãnie tt

Baunu, ocorre no topo do PLanalto de São Canlos r capeando a sé

nie São Bento, com basaltos e anenito do Botucatu . 0s basaltos

diminuem em espessura na bonda sudeste do planalto. 0 contato

entne o arenito Bauru e o basalto ocorre sempre a uma altitude

de cerca de 800 metros.

2) o anenito Botucatu ê o melhor aquÍfero da ne

gião" O supnimento de água subternânea, em São Canlos, 6 sufi-

ciente gnaças ã permeabilidade do solo e ã gnande quantidade

de chuva na negião

GUERRA (1965), faz uma cornelação entne o uso



terra e erosão ' sugerindo serem as boço::ocas o

uma nuptura da estabii-idade morfocfirnática '

5

nesultado

ABt SABER (1968), enfatiza a atuação do escoa-

mento supenficial que, difuso' Passa a ser o¡:ientado peJ-a ação

antrópica. Admite tanbém que esse escoamento Possa ser auxi lia

do por águas subtenrãneas, a partir de uma certa prof,undidade,

na evoJ-ução do fenômeno eraosivo. Cor-nelaciona ainda formações

geológicas com áreas de ocorrôncia de boçorocas.

. GREHS (1970), foi o pioneiro da Geologia de Pla

nejamento A¡rLbiental no BrasiL, tendo aPresentado, pon duas ve-

zes consecutivas, contribuições discutindo aspectos ligados ã

participação da GeoJ-ogia nos plrocessos de planejamento terni-

toria] e urbano.

FLAWN (1970), conceituou Geologia Ambiental co

mo a ciência que deve estudar e aPresentan soluções para os

problemas advíndos da reação do sol-o a seu uso, ou seja,pnopõe

estabelecer o equiJ-íbnio nas r'elações homem-habitat geol6gi-

^^

SANE.IOUAND (I972) 
' proPos um maPa de documenta-

ção que, a16m de conten os Locais de col-eta de dados da 
_ 

ánea

planejada, pode ainda conten as inf or:mações de ondem geral, ne

cessárias ãs conclusões de planejamento, que não são forneci-

das pelos demais rnapas de estudos específicos a saber:

- Localização dos aflonamentos;

- Localização de poços pnofundos e seus dados

mais impo::tantes;

- Localização dos pontos de amostragemr com es

pecificação de seus tiPos;

ì^--l
\

I

da

de
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- PerÍmetno urbano atuai;

- Localização das zonas urbanas atuaib (distri-

to industríal, zonas nesidenciais, zonas co-

mereiais ) ;

- fndice de ocupação urbana atual, dentno da se

torizaçãò do Plano Direton ern vigência;

- Infonnações geraís

' MATULA (1973), entende que a cartografia geoJ-6-

giea-geotécnica é, e será, o método fundamenta] pana investiga

çãó em GeoJ-ogia Ambiental e Geologia de .Âreas Urbanas.

COULON (1974)' aPresentou, pela pnimeira vez'

um mapa geot6cnico refativo as folhas de Morretes e Montene-

gnos, sendo um trabalho considerado pioneino no gênero'

MATHEI{SON e FONT (1974), propõe um esquema de

trabaÌho visando a ordenação das informações geol6gicas parra

onientar decisões a nespeito do tipo de ocupação a sen irnposta

ao ¡neio ambiente, em tnabal-hos de planejamento tenritorial e

unbano, baseado nas seguintes proposições:

a ) Se1eção de locais mais viáveis para um deten

ninado uso e uma centa ãrea )

b) Estudo de uma área pana a definíção do uso

do solo, recomendado pela geologia'

BJORNBERG e GAI'IDCLFI (19?r+), estudando a área,

puderam observanr na estrada São Carfos-Descalvado ' falhamen-

tos recentes nos sedimentos cenozóicos que apresentam uma per-

sistência na dineção ttlW e rneNgulhos sub-venticáis.

LIBAUD (1975) e DE BTASI (1970), sugerinam e

util-izaram a metodofogia pana a elaboração da carta de decLiví
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dades que mostra áreas com diferentes Porcentagens de inclina-

ção dos temenos. Esta carta tem sido consider:ada como documen

to básico para planejamento regional ou local '
PRANDINI (1976)' aPresenta a Geologia do Pl-ane-

jamento ou Ambiental- corno um novo rairo da Geologia que aPar-ece

tardiamente, RessaLta que a participação da Geologia em plane-

jamentos territoriais e urbanos necessita do uso de tecnologia

própria, desenvolvida de acord.o com nosso meio físico, e com

as nossas condições próprias de paÍs em desenvolvimento ' O Bra

si|, não obstante sua juventude, já mostra sinais nalrcantes de

degradação ambiental, em extensas áreas desmatadas e áridas. 0

auton analisa, cn iter ios amente ' o uso das terras tropicais, as-

sociada ã uma cofonização ínadequada do ¡neio fÍsico e do pJ-ane

jarnento para seu uso' Apresenta, ainda, un modelo onde aparece

a interação dos fatones condicionantes e interd epend ente s que

atuam no neio físicor visando mostnar as necessidades e apti-

dões de uma deterninada ánea, que seja objeto de utilização pe

1o homem.

PRANDINI e OLIVEIRA (1978)' em seu tnabal-ho so-

br-e pnobl-emas d,o uso nacional do meio f ísico, neJ-ataram que as

conseqüências desastrosas da ocupação do soLo são resultantes

da fal-ta de planejamento' associada ao desconhecimento do meio

físico tnopical. São nelembnados u¡na série de argumentos rel-a-

tivos ao uso e cofonização de terras tnoPicais e ao conhec jmen

to do meio fisico, que foram apresentados e discutidos em tna-

bathos anteriones. 0s autores necomendam o uso de tecnologia

voltada as características do meio fÍsico tropical, ã confec-

ção e utilização de cantas geotécnicas e um tnabalho de cons-

cientização junto ã administnação pública ' no sentido de uma



sensibil-ização gerat quanto a importância dos estudos jã cita-
dos.

MONJE VILAR (1979), estudou a cornþnessão unidi-

recionaL do Sedinento Moderno (so1o superficial-) da cidade de

São Canl-os, atnavês de ensaio de compressão unidirecional- con-

f j-nado (adensamento ou endom6tnico), com inundação por está-

gíos de carnegamento, para venifica¡ se o solo apnesenta estnu

tur"a instávet do tipo colapsível . fsso foi feito sobre conpos

de pnova, ensaiado a teon de u¡nidade natural e sobre co:rpos de

praova, submetidos a secagem pancial-.

DUARTE (1980), desenvolveu a GeoJ-ogia Ambiental-

da ãnea de São Pedr-o-SP. - vetor águas subterrâneas, onde foca

l-izou a hidnogeologia, nos seus aspectos de recunsos, que de-

vem sen preservados contr-a os niscos decorrentes da irnpi-anta-

ção de urn complexo urbano. A ãnea apresenta as principais lito

fácies da Bacia do Pananã, desde a fonnação Estnada Nova at6 a

Fonmação Baur:'u, l-ocalizada no quadniJ-áteno f ormado peLas cida-

des de Brotas, Itinapina, Santa Mania da Serra e São Pedno, to

das no Estado de São Paulo. Dado que, na época, se cogitava a

impJ-antação de impontante núcleo urbano, foram nessaltados os

fatones linitantes ã ocupação, no intuito d,e pneserva:r o meio

ambiente, em genal e as ãguas subterr"âneas, em panticul-ar.

IWASA e PRANDINI (1980), apresentam um tnaba-

tho, enfocando o papel das florestas latifoliadas tropicais e

subtr:opicais cono agentes pnotetores dos f enôrnenos erosivos. A

atuação da cobertuna flonestal- ã anal-isada tanto sob os aspec-

tos mecânicos, como nel-acionados ao balanço hÍdrico.

ZUQUETTE (1981), realizou um mapeamento geotéc-

nico pr.eliminar na região de São Carl-os, que 6 urn proced j.mento
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muito pouco difundido no pais . Fez uma anál-ise das metodolo-

gias existentes e aplicou e metodol-ogia fnancesa, Como resul-ta

dorapresentou um conjunto de cartas interpretativas: Carta f -
fundações, escavações e nesistência ao cisalhamento; Carta II-
instalação de equipamentos s6pticos, drenabilidade e util-iza-

ção dos mateniais de constnução; Carta III - tnaficabilidade,

expansibilidade e cornpn es s ibil-idad e ; Car.ta IV - penmeabilidade

e nesistência ã enosão,

RODRIGUES et alií (I981), estudando as boçono-

cas das regiões de São Carl-os-SP., apresentaran nesultados de

ensaios de labonat6rio, visando a caractenização geotécnica

dos sedimentos modernos da região " Apresentaram resul-tados de

ensaios de gnanulometnia, pJ-asticidade, minenalogia, permeabi-

lidade, adensamento, compressão triaxial e rrpinhole-test . Su-

genem que o lençoJ. fneático 6 nesponsável por um arraste de

partÍcuJ-as finas, atnavés do arcabouço sól-ido formado pelas

pantículas maiones e que, para esse anraste, não cleve contri-

buir o fenômeno de dispensão,

Segundo a SBG (1983), Geologia Ambiental e ceo-

logia de Planejamento são ciências diferentes:

GeoLogia Ambi¿ntal - situa-se entne as disciplinas do "Conheci
mento Geo]ógicort - campo do conhecimento geol6gico que estuda

as variações do meio fîsico, deeorrentes da interação entre os

pnocessos naturaís e a ocupação humana. Incfui o estudo de

ações fundamentais sobne meio ambiente e equitibnio ecoJ-6gico.

Abrange o estudo de conservação e neciclagem de recursos natu-

rais, a valorização econômica dos jazimentos, incluindo os pa-

râmetnos anbientaL e social e os efeitos da mineração. Engloba

tanb6m o estudo da conservaçâo de solos, das altenações devido
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a seus diversos usos, das boçonocas e da desertificação.

GøoLogia dø PLanøjam¿nto -. situa-se entre as disciplinas de

ttMetodoJ-ogia Fundamental de Pnodução do Conhecimento Geo169i

cotr carnpo de aplicação d.o conhecimento geoJ-ógico em obnas de

engenhania (banragens, escavações em rochas e soJ-o, incluindo

rninenação, obras viánias, pontos, canais e obnas de arte), Aná

lise ambiental, planejamento urbano e necuperação do meio am-

biente, consiclerando os aspectos relacionados ä Geologia. Con-

fecção e utilização d,e cartas geotãcnicas e geoJ-6gicas. Legis-

}ação anbiental-'r,

B0RTOLUCCI (1983), realizou una caracterização

G eológ ica-G eotêc nica da região urbana de São Carlos-SP, a par-

tir' de sondagens de simples reconhecimento. Ta1 fato foi leva-
do a efeito atrav6s de um mapeamento geol6gico de subsupenfÍ-

cie, envolvend.o as fonmações nesponsáveis peJ-o suporte das

edificações de São Car:Ios. Foi baseado em sondagens de Simples

Reconhecimento, associadas ao conhecimento das canactenÍsticas

litológicas das formações geol6gicas. A partin dessas sonda-

gens e de nesul-tados de ensaios de labonat6nio, pode-se chegar

a algumas canactenísticas geotécnicas das formações.

3.2. Aspectos Pedo'l õgicos

3.2.1, Caracteristi cas dos Solos da Ãrea

Segundo SETZER (t941), PAIVA NETO et a|ii
(1951) e PAIVA NETTO et alíi (1961), em trabaLhos semelhantes

e que tiveram pon f inal-idade estudan e classificar solos para

fins agrícolas, os vários tipos de sol-os do Estado de São Pau-
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1o, apresentaram as seguintes caractenísticas para os solos da

negião suburbana de São Carl-os-SP:

T ¿nza. Rttxa Legitima- - São solos em geral muito

pnofundos, podendo-se chegar a 20 m sem encontrar rocha' mesmo

semidecomposta. cerca de 80% da mat6ria orgãnica está distri-

buída nos 40 cm iniciais dos perfis r o mesmo acontecendo com

as bases trocáveis (1 a J-,5 e.mgll0rnI de T'F:S'4.), que vão di

rninuindo até atingir um teor mais ou menos constante para pro-

fundidades maiones que 2 m. MinenaÌogicamente são compostas

por quartzo (f a 6eo), ilmenita, magnetita, caufinita (I5 e"),

Al-zOgnHzO, Fe2O3ntl2O e SiO2nH2O. São solos de grande f ertil-ida

de e considerados ricos em el-ementos quÍmicos minerais.

SoX.o Anønilo ßotucaÍu - São solos que se mos-

tram de cor clana, cinzenta r amanelada e mesmo averrne thada , s en

do tipicanente arenosos e pobres en matênia orgânica. Pratica-

mente não há difenenciação pedotógica de honizontes no penfil

desse tipo de solo. São orig inar iannente. pobnes em elementos

quÍmicos, importantes ao d es envo l-v imento das plantas. São so-

los bastante profundos; quimicamente pobres em elementos tnocá

veis e em eLementos no estado poteneial-; minenalog icarnente com

postos de quantzo, silte, cauÌinita e hidnargilita.

T ¿nna Roxa Mi¿tunada - Provêm de misturas entre

o sol-o Ar:enito Botucatu e a Ter.na Roxa LegÍtirna' Considena-se

como Tema Roxa Misturada todo solo que, pel-a anáf ise minenal-6

gica, contém entne 10 e 60% de quantzo nas frações aneia gr-os-

sa, mais aneia fina e silte. As canacterîsticas mineral-ógico-

petrognáficas, físicas e quírnicas da Tenra Roxa Misturada, en-

contram-se entre os dois grandes tipos de soJ-o, dependendo da



L2

maiorr ou menor contribuição de um ou de outro tj-po,

Em 1960, quando o Estado de São Paulo foi mapea

do pela Comissão de Solos (BRASIL-M.4,, 1960), a região em es-

tudo foi levantada e sepanada em tnês unidades principais: o

Latossol- Vermel-ho Amar. el-o - fase an€inosa, o Latossol- Roxo e o

Regossof. Par:a o Latossol Vermelho Amarelo - fase arenosa, as

canactenísticas apontadas foram: solos pnofundos, de textura

arenosa, bem dr.enados, de colonação venmelho a¡narel-ado e apre-

sentando ainda, como material de onigem, o anenito de Botucatu

e possivel-rnente sedimentos do Terciârio; solos ácidos de baixa

fe¡til-idade, pequena variação de suas caractenîsticas,com tr:an

sições entne hor izontes variando de gnaduais a difusa e satura

ção de bases vaniando de 11 a 40%, no honizonte A e de 16 a

4 2eo no horizonte B.

Para o Latossol Roxo, a Comissão de Sol-os (tsRA-

SIL_M.,A., 1960) relatou as seguintes caracterÍsticas: solos

bastante intemperizados, muito profundos, angilosos, bem dnena

dos, coloração anroxeada, formados a partir de rochas enupti-

vas básicas, fentilidade apar:ente elevada e saturação de bases

variando de I a 70eo1 r\o horizonte A, de 20 a 88% no horizonte

B e mais elevada ainda no horizonte C.

No caso do Regossol, ta1 unidade apresentoì.r as

seguintes ca¡:acterísticas nelevantes: solo pnofundo,muito friá
vel, de textura muito arenosa, acentuadamente dnenado, com se-

qüência de horizontes A, C, originados de anenitos (Botucatu,

Pirambóia ou Bauru), normaJ-mente ácidos, fertilidade aparente

muito baixa e saturação em bases var:iando de 13rB a 3Q r2eo, no

honizonte A,

Através da análise dos dados do levantamento pe
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do169ico de reconhecimento, com detafhe da Bacia do Jaca::é-Gua

çu, obtidos do CONVÊNIO DNAEE/EESC (1982), os solos da ár:ea su

burbana, do município de São Canlos.forann cl-assificados nas se

guintes unidades:

Lato¿¿o.L V ¿nn ¿.Lho - Anatt ¿.Lo lzxtuna mî.dia (Lvnl -

São soLos muito profundos, textuna mãdia, bem dnenados, acidez

el-evada e fertilidade baixa. Oconrem em refevo pÌano e suave-

mente elevado e, pelo carãter arenoso, apresenta baixa capaci-

clade de retenção de água pana os vegetais.

. Á tteia,s Quantzo 
^ 

a-^ (Aq) - São solos bastante are

nosos, nuito profundos, excessivarnente dnenados, ácidos, fenti

lidade muito baixa. Suas qualidades são: pr"ofundidade do solo,

r,el-evo plano e suavemente ondulado, sen l-initação ã mecaniza-

ção do solo. Seus defeitos: predominio total de areia no pen-

fil, com baixa retenção de água; drenagern excessiva; baixos

teores de efementos nutnicionais; baixa capacidade de tr"oca ca

tíônica.

SoLoa Lít6Líco¿ (Lib+ ¡¿a1t1 - Conrespondem ãs

áreas c orn solos de pequena espessura, restnitos ã esearpas com

contatos rochosos e/ou exposição de nochas (basalto e areni-

to)" Suas pnopriedades vaniam en função do mater"ial de origem,

a que estão vincul,ados. Apnesentam niscos de erosão e impedi-

mentos ã necanização, como pnincipais obstãcu1os à sua util-iza

ção agnícola,

PRADO ¿ú alií (I98l-) e OLIVEIRA e PRADO (L984),

cl-assif icararn os solos da ár"ea en estudo nas seguintes unida-

des:
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LV-3 - Latossol-o Vermelho Arnarelo, álico, A mo-

denado, textura nédia. Unidade Lananja Azeda Typie Hapior-

thox) - sâo sol-os profundos; fortemente ácidos; com baixos

teores de cálcio; magnêsio e potássio; distnõficos; tex-

tuna nédia; principais minenais p::esentes: caulinita, gib-

bsita, quantzo

LV-5 - Latossol-o Venmelho-Amarelo , ál-ico A mo-

denado, textura argilosa ou rnédia. Unidade Canchin (Typic Ha-

plonthox e HapJ-ic Acrorthox) - são solos pnofundos a muito pno

fur,¡dos; muito ãcidos, textura pnedominantemente angilosa, em

al-guns pontos com teor de argiJ-a supenior a 30% e com p::edorni-

nãncia de areia gnossa sobt-e areia fina; minerais presentes:

magrletita, turmal-ina, estaurolita, zírcão e quartzo.

LV-6 - LatossoLo Vênmelho-Amarelo, ático A proe

minente, textura muito argilosa. Unidade Itoronó . (Typic

HapÌohumox e Typic Uinbrionthox) - são sol<js pnofundos a mui

to profundos, muito ácídos, baixos vaLores das sornas de bases,

essenciafmente angilosos ou rnuito argilosos, com vaJ-ores mé-

dios de angila 52 e 66eo para as camaclas supenficial e subsu-

penficial, r.espectivamente; minenais presentes: quantzo, Ieuco

xênio, limonita, magnetita, turmaJ-ina. zíreão, cianita e estau

nolita,

LE-l - Latossolo Venmelho-Escuro, áLico A ¡node

rado, textura angiJ-osa. Unidade Limeira (TyPic Haplonthox a

Typic Urnbniorthox ) - são solos profundos ; soma de .trases baixa;

distróficos; textura ¿ngilosa; módia capacidade de tnoca de cá

tions; principais minerais presentes: caulinita, gibbsita, ver

miculita, quantzo, magnetita, 1ímonita e l-eucoxênio.
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LE-2 - Latossolo V ermelho-E scuro , álico A mode

r.ado, textura nédia. Unidade Hortol-ãndia (Typic Haplorthox e

Haplic Acnorthox) - são solos que oconrem genalmente em situa-

ções de sopé de encosta r textulra m6dia, sendo a fração areia

fina a mais abundante, com teor mádio de 42% e¡n ambas as cama-

das; muito ácidos; capacidade de tnoca de cátions média, esti-

mada para a fr.ação ar"gila,em 26'8 e.mg na camada supenficial

e Il ,9 na subsuperficial . Minerais presentes: quartzo, magneti

ta, zircão, turmalina, estaurol-ita, caulinita, gibbsita e ver-

micuf ita a]uminosa '

LR¿ - Latossol-o Roxo, eutr6fico, A modenado'

Unidade Ribeirão Pneto (TyPic Eutronthox) - são sol-os bastante

profunclos, atingindo vánios netros de espessuna; elevada soma

de bases e capacidade de troca nas camadas supenficiais; eutró

ficos; textuna angilosa; principais minenais pnesentes: quant-

zo, magnetita, ilmenita e feucoxènio.

LRd - Latossolo Roxo, distn6fico, A modenado,

textuna muito argiJ.osa ou angilosa (Typic HapLonthox e Typic

Acrorthox) - sãó soLos bastante pnofundos, atingindo vár'ios me

tros de espessuna; ácidos; nédia so¡na de bases e capacidade de

troca; distn6ficos; textura argilosa ou muito angilosa; prin-

cipais minerais presentes: quantzo, magnetita, il-menita e l-eu-

coxênio.

AQ Pno (unda - Aneias Quartzosas Profundas ' áti-

cas, A fraco ou moderado (Typic e Orthoxic Quan t zipsamment ) -

são solos profundos, não hidnomórficos; fortemente ácidos; va-

l-or.es baixos de soma de base e capacidade de troca; distn6fi-

cos; textura arenosa; principais minerais Presentes: quartzo'

caulinita, gibbsita e vermicul-ita aluminosa.
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LV-2 - Latossolo Vermelho-A¡narelo, álico A mo-

derado, textura mádia { quart z ip sammentíc HaPforthox e Typic Ha

plorthox) - são sofos nuito pnofundos; fortemente ãcidos; dis-

tnóficos; send.o bastante desprovidos de bases; baixa capacida-

de efetiva de tnoca de cátions; textuna média ao longo do per-

f il- e arenosa no horizonte A; pr:incipais minerais presentes :

quartzo, magnetita, ilmenita, leueoxênio, tunmalina, estauroli

ta, zircão, gibbsita, ver:micuJ-ita al-uminosa '

Li-2 - Sofos Litól-icos eutr6ficos, A modenado,

textura ind iscr i:ninad a ' substrato arenito Botucatu - Pinamb6ia

(Typic Udorthent) - são solos pouco profundos; elevados vafo-

res de eapaciclade de troca de cátions da fnação argila, devido

aos teores elevados de minerais pnimários menos resistentes ao

intempenismo e minerais de argila do grupo das esmectitas; tex

tuna reJ-acionada com o substl'ato.

Lí-3 - Solos Lit6licos eutn6ficos, A modenado

ou cherrrozèmico, textura argiJ-osa, substrato basal-to ou diabá-

sio (Lithic Udorthent, Typic Udorthent e Lithic HapludolI) -são

solos pouco pnofundos; elevados valores de capacidade de tnoca

de cátions da fração argila devido aos teores elevados de, mine

rais primánios menos resistentes ao intempenisno e minerais de

angila do grupo das esmectitas; textura angilosa '

PV-2 - Podz6tico Venmelho-Amarelo, abruptico,

ático A modenado, textura anenosa/rnédia. Unídade Serrinha(Are

nic Abnuptic Pal-eudul-t) - são solos que se apresentan em rele-

vo ondulado e que, 
"* 

,ri"ta disto e da textul'a, são muito sus-

ceptiveis ã enosão; ácidos; minenais pnesentes: quantzo, magne

tita , caul-inita , g j-bbs ita e ver:micuf ita al-uminosa .
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PV-5 - Podzól-ico Vermelho-AmareÌo; distnófico A

proeminente ou chennozênico, textura média/argilosa fase pedne

gosa I. Unidade Santa Cfara (Typic Paleudult) - são solos com

argiJ-a de atividade baixa; teor relati\/amente el-evado de K*,

predominância de cascafhos e calhaus sobre a terna fina, eleva

do teor de argila; minerais pnesentes: feldspatos potássicos e

calcossódicos, quartzo, cianita, silimanita e vermiculita al-u-

minosa.

TE-1 - Ter.ra Roxa Estrutunada, eutr6fico ou dis

trõfico A moderado. Unidade Estruturada (Rhodic Pal-eudul-f e

Rhodic Pal-eudult) - são solos fennuginosos tr:opicais, interrne-

diánios para femaJ-itico, mediana a ligeinamente ácidos, teor

d.e canbono rel-ativamente el-evado na supenfÍcie, dirninuindo bas

tante nas partes mais profundas.

TE-z - Terra Roxa Estrutur-ada, distr6fica ou eu

tr6fica intermediãria para Latossolo Roxo A moderado. Unidade

ftaguaçu (Rhodic Paleudult e Rhodic Pa]eudalf ) - são solos pno

fundos, não hidnonórficos, desenvolvidos sobne matenial de

origem arenosa, exclusive os dep6sitos aluviais recentes; com

maior acidez na camada subsupenficial; menon valon m6dio -de so

ma de bases e capacidade de tnoca de cátions, na camada super-

ficial, sugenindo material nais intemperizado e lixiviado.

TE-3 - Terl.a Roxa Estruturada, eutr"6f ica A cher

nozêmico. Unídade Babilõnia (Typic PaLeudot).

fl,ó - Gley Pouco Húmico e Gley Húnico ' com ou

sem solo orgânico - são solos bastante hetenogêneos; com textu

na arenosa at6 angilosa; distn6ficos ou eutróficos, porém, com

atividade de argila nel-ativamente elevada, em deconrência dos
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altos teones de carbono encontnados.

Pf - Sol-o Concrecionário, pJ-intossolos concne-

cionários A moderado ou pnoeminente, textuna argilosa (Pfin-

tic Acnohumok) - são solos pouco profundos ' apresentando hori-

zonte A proeminente assente sobre material- cascalhento, repre

sentado por ptintita, concneções endurecidas e rêstos de nocha

altenada, contend.o, pon6m, mais de 3O% de terra fina argil-osa

ou nuito argilosa, a qual não apresenta acnéscimo substancial

de ar.gila ao longo do penfil; minerais Presentes: quartzo'

feldspato, caulinita e gibbsita.

Segundo LORANDI (1985), que trabal.hou dentno da

área objeto deste trabal-ho, os solos aqui encontrados e cfassi

ficados fonam os seguintes:

Latossolo Vermelho Amarelo' textura mãdia;

Arei a Quartzosa ãì ica ¡

Litossoìo fase substrato basal to diabãsio/Li tos

sol o fase substrato areni to ;

Latossolo Vermeìho Escuro, textura mAdia;

Latossol o Roxo , di strõfico;
Sol os H i dromõrf i co s indisc¡iminados.

concluindo que:

- os solos situam-se em rel-evo ondul-ado com declividades variá

veis, serrdo desenvolvidos a panLio de arenitos, basalto-diabá

sio e sedimentos modennos;

- qui,rnicamente,

teores elevados

ca e d efic ientes

OS

de

na

solos estudados são ácidos com pH baixo,corn

al-urnínio tnocável, pobres em mat6ria ongâni

naionia dos el-ementos essenciais ãs plan-
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* segundo

Unified e

para f ins

vações de

dada (Mapa

critérios adotados peJ-os sistemas de classificações

H.R.B., os solos classificam-se de neguJ-ares a bons '
de engenhania.

Com base em OLIVEIRA e PRADO (1984), e em obser

campo, foi elabonado um mapa de solos da região estu

VIT] ) .

.2. Potencial de 0cu Pação do Solo

O uso adequado da tenra ê o p:rirneino passo em

dineção ã agnicultura correta. Pana isso, deve-se empnegar ca-

da parcela de terr.a de acordo con sua capacidade de sustenta-

ção e produtividade econômica (HUDSON, l-971) '

Está se consider-and.o, aqui, terra como um seg-

mento do globo tennestre, definido no esPaço e neconhecido em

função de canacterísticas e propniedades compreendidas pelos

atributos da biosfer:a, que sejam razoavelmente estáveis ou ci-

cl-icamente pnevisíveis ' incJ-uindo aquelas de aÙnosfera, solo,

substr.ato geológico, hidnologia e resultado da atividade do ho

men (FAO, l-976). Pancelas dessa supenficie são conhecidas como

glebas.

O conceito de soLo ã mais restrito, podendo ser

considenado como o conjunto de conpos tnid i¡nens ionai s que ocu-

pam a porção superion da crosta terrestre, capazes de suPortar

plantas, apresentando atnibutos internos própnios e canactenÍs

ticas externas (decÌividade, pednegosidade, rochosidade) que

possibilitam descreve-10s e cl-assificá-fos, LEPSCH e outros,

1983).
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Convem J-embnar que a terra inclui, entl:e suas

características, não aPenas o sofo, mas tamb6m outl?as pnoprie-

dades fÍsicas, como localização, vegetação, clima, relevo, eno

são de vár"ios graus e tipos, impedinentos a motomecanização cu

ja utiJ-ização agnícola depende tamb6m de condições de infra-es

tnutura (meios de tnansporte, instalações, máquinasr equipamen

tos) e ainda condições sõ c io-econômicas

Segundo STALLINGS (1967 ) ' o uso mais convenien-

te que se pode dan a um solo depende da localização e tamanho

da.pnopríedade agricoJ-a, da quantidade de tenra para outros

fins, da disponibitidade e localização de água, da habitidade

do pnopnietánio e de seus recursos e vontade. A adaptação das

ternas ãs várias modalidades de utilização agrossil-vipastoniJ-

diz respeito ã sua capacidade de uso, idéia esta dir:etamente

ligada ãs possibilidade e lirnitações que elas apnesentan. Pode

-se conceituar capacidade de uso d.a terra como sua adaptabiLi-

dade para fins diversos r sem que sofna depauperamento pelos fa

tores de desgaste e empobrecimento. A expnessão encerna efei-

tos de condições do meio fÍsico (incLuindo o cl-ima) na aptidão

da tenna para ser utilizada sem sofnelr danos considerãveis pon

desgaste e empobnecimento r atnavés de cuttivos anuais,penenes,

pastagem, ref l-orestamen'co ou vida silvestne.

As pnincipais exigências para se estabel-ecer o

tlmelhon usorr d.e um solo, decorrem de um conjunto de interpneta

ções do próprio soLo e do meio onde ele se desenvol-ve (RANZANI ¡

1969.
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3,2.2.1 . Capac i dade de Uso do Solo

3.2.2.1 ,I . Model os Teõni cos

SETZER (1940), explica que o cuJ-tivo deve estar

sempre de acordo com o tipo de solo e com alguns outÌ'os fato-

res inpontantes, como a distribuj-ção das chuvas e das piragast

a situação topognáfica e a aftitude, que podem prejudicar to-

tal,mente as col-heitas.

ORVEDAL e EDWARDS (1941) 
' enumeraram os princí-

pios em que os fevantamentos de solo devem-se basear, pana

atingir reficientemente, suas final-idades. os princÍpios cita-

dos por esses autores fonam: 1) identificação clar"a dos prop6-

sitos visados; 2) escofha do níveI de general-ização mais conve

niente; 3) escoJ-ha dos critãnios a senen utilizados '

De acondo corn a rlCfasificacion Agrológicart (CAM

PANÃ DE DEFENSA Y RESTAURACION DE SUËLOS, ].954), dCVC-SC tEl.

em conta que a divisão entre duas cl-asses de capacidade de uso

consecutivas 6 anbitránia e que guanda sempre relação tanto

com as condições existentes no momento de fazer a cl-assifica-

ção como com os nétodos agricolas utilizados normalmente na r:e

:a--g -Ld(J ,

BARTELLI (1962), expõe que, entre os vários pno

bfemas associados com unbanização de áreas runais, urn dos que

interessam par t icu l-armente aos cons e¡vac iona l-is tas de sol-os é

aquele do seu uso numa maneira balanceada e ordenada ' em rela-

ção ã natureza física da ãrea. Um sistema natural de cl-assifi-

cação de sol-os e inteligente planificação do uso da terra são

de pnimordial importância pana al-cançar tal- objetivo.
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SOUZA (1963), nelata que a finalidade prãtica'

mais comumente etnibuída ã ciassificação e cantografia de so-

los, é a de estabelecen uma base sistemática Pana o estudo das

neJ-ações entne as cultunas e o so1o, com o obj etivo de aumen

tar a pnodutividade, facil-itan a conservação e fertilização

das ternas rproporcionar elementOs ¡ásicos' pana o estabereclmen

to de projetos de expenimentação agrícoÌa em solos repnesenta-

tivos de cada região e senvir de ligação entr e a pesquisa e a

agnicultura.

DOYLE (l-966, citado pon BUOL et aLii" 1973) ' em

expert-encra efetuada na negião centro-Ieste da FIõnida, mostna

os seguintes usos das intenpretações dos dados de solos Para

uso regional- da terna e recursos conservacionistas:

I ) Prognostican áneas de desenvolvimento urbano, atravãs

anál-ises das condições favoráveis ou não, dos solos;

de

2) Separar áreas, atnavãs do uso de infonmações de soJ-os ' Pana

delinear áreas verd.es, caninhos e áreas de impacto;

3) Identifican áreas de necursos ni¿nicos, atnavés de intenpre

tação dos solos, eln termos de seus earacter-es hidrológicos;

4) Reconhecer o potencial de uso de áreas conflitantes rgue pos

suem solos al,tamente produtivos e que são de intenesse Para o

desenvol-vimento unbano e subunbano;

5) DeLi.mitan amplas categonias c1e uso da terua, atraves cle ana

lise adequada dos so1os.

des especÍfj.cas

adequada de um

QUAY (1966), apnesentou as seguintes finalida-

que podem sera satisfeitas pela interpretação

levantamento de solos, baseado em classifica-



ções taxonômicas: a) urbanísticas; b) de engenharia; c) agnonô

micas; d). paisagísticas; e) administrativas, nos nÍveis empre-

sanial- e governamental.

RANZANI e FRANÇA (t967), relatam que intenpreta

ções de infonmações edafoJ-ógicas d.evem considenar toda exten-

são do perfil do solo e que o julgarnento de linitações e possi

bil-idade de uso, deve basean-se na intel'Pretação de atnibutos

favorãveis ou desfavorãveis, em toda extensão do corPo do so-

Lo.

ana ROBINSON (1967), o probJ-ema da cfassifica-

ção das ternas ul-tnapassa os l-imites da ciência do sol-o e en*

tna nos domínios da economia e da sociologia, onde se pode ob-

ter os dados com muito menos pnecisão do que nas ciências natu

rais. Provavefmente, o meJ-hor serviço que os ped6logos e os

pJ-anificadores pod.em oferecer, é dar napas de soLos exatos e

una explicação ctana de seu significado.

STALLINGS (1967), relata que o uso mais conveni

ente que se possa dan a um sol-o depende: a ) da J-ocalização e

tamanho da propniedade agrícola; b) da quantidade de tema pa-

na outros fins; c) da disponibilidade e localização de ãgua;

d ) da habilidade do propnietário e de seus recursos e aspina-

ções.

Para STEELE (1967), a classificação de capacida

de de uso é urn agnupamento interpretativo de solos pana 
. 
fins

específicos. Baseia-se na combinação de fatones cl-ináticos e

canactenísticas permanentes dos sol-os, como Ìliscos de erosão,

lirnitaçõeb ao uso agrícola, capacidade de pnodução e manejo

nequeridos.

Para FRANçA e DEMATTÊ (1970), o julgamento de
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terras de uma região com a finalidade de estabelecer sua util-i

zação mais adequada exige sufici-ente conhecimento dos solos t

tanto no que se refene à sua natureza intrÍnseca> como ao seu

compontamento com reJ-ação ãs plantas cultivadas, face ãs fi-'

nitações e riscos impostos peJ-o clina e pelo homent ' Rel-atam

ainda que, como nequisito Para esse julgamento, necessita-se

classificar os soLos mediante sistemas que penmitàm agrupá-los

por caractenísticas semel-hantes, facilitando uma conneta inten

pnetação d.a sua utilização, manejo e consenvação'

' RIQUIER, BRAMAO e CORNET (1970), consideram oi-

to fatores cono d.eterminantes na pnodutividade do soLo: umida-

de do soLo (H), drenagem (D) 
' Profundidade efetiva (P) , textu-

ra e estrutura (T) r saturação de bases (N), concentnação de

sais solúveis (S), matér:ia orgânica (O), capacidade de troc¿ì

dos mj-nerais e natureza das angilas (A) e neservas minerais

(M).

Segundo SOIJZA et aLií (l-970 ), Þara se Proceder

a classificação de uso potencial- da tenra, deve-se adotar os

seguintes cnit6rios:

a) o criténio da estabilidade do sol-o em função de sua de.clivi

dacle e de sua erodibilidade;

b) o cniténio da produtividade em função da sua fertiJ-idade,da

u¡nidade que normalmente se apresenta em falta ou excesso, de

sua alcafini.dade, de sua acidez, etcl

c ) o critério das obstnuções contra o l-ivne emprego de mãqui-

nas em função de sua pedregosidadet de sua profundidade, dos

suLcos de erosão existentes, do encharcamento' etc;

d) o cr.iténio do arnbiente ecol6gico ' em função especialmente



das condições climáticasr notadamente o regime pluviom6trico.

BIJ OL et aLií (I973 ), reJ-atam que os estudos do

ambiente requerem fevantamentos interpnetativos de sol-os 
'basea

dos e¡n classificações taxónômicas, que satisfaçam aos objeti-

vos especificos que se tenham em vista.

Com relação ao nível- de genenalização, FRANÇA

(1983), comenta que não se Pode, a partir de l-evantamentos ex-

ploratónios ou de reconhecimento, descen aos detal-hes necessá-

nios pana a elaboração de projetos agricol-as ao nivel- de empre

sa,rural , Salienta. que, para esse tipo de empresa, o ideal 6

dispon de um levantamento pedológico detal-hado our no mÍnimo,

se¡nidetalhado .

Ainda segunclo I'RANÇA (1983), a determinação da

capacidade de uso consiste em:

a) estabelecer a intensidade de variação de cada faton limitan

te, atribuindo-lhes gnaus de J.imitação em funçaõ do ma j-on ou

menon afastamento das condições tidas como ideais;

b ) procuran analisar a. viabilidade de sua conneção, dentno do

nÍvel de manejo considerado.

LEPSCH (1983), relata que, na classificação da

capacidade d.e uso da tenna, hã rnaion intenesse ern considen¿r

gnupos de caraetenÍsticas e de pnopniedades do que considená-

las isoladamente. Isso ponque cada cl-asse de terna é, usualmen

te, distinguida das demais por" grande númeno de característi-

cas e pnopriedades, sem que, de per si, nenhuma destas seja

obr igator iamente significante. Mesmo diferenças em caracterís-

ticas e propriedades que, a uma sirnples inspeção r possam pare-

cen obscuras, podem ser real-metlte de maior impontânciar em ra-
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zão das inferências que delas se Possa deduzir. A significân-

cia de qualquen caracterÍstica ou propniedade pode dependen,

assin, das demais do conjunto.

Para MENK e NAGAI (J-983), os mapas intenpreta-

tivos de solos são efaborados quando se pretende conhecen o

seu compontamento, usos altennativos e nespostas ao seu manejo

e suas intenpretações podem sen baseadas em dados existentes

de levantanentos pedol-ógicos, ou em caractenisticas especÍfi-

cas a serâem l-evantadas, para atender ã finalidade do mapa in-

terpnetativo.
. Segundo a IUCN (1934), se não houver um zonea-

nento e um planejamento cuidadosos, as ocupações humanas das

zonas runais tenderão a estê-nder-se sobne as terras de culti-

vo. Deven-se-ia prever sempre taf conflito e' se possivel , evi

tá-lo. Visto que é impossívef deslocan as terras férteis, mas

é possÍveI ten-se maion fl-exibil-idade na local-ização de edifï-

cios, estnadas ou outras infraest¡:uturas, via de regra dever-

se-ia dan preferência ã agricultura. Comentam ainda que essa

pnefenência devenia ser dada somente para tenras sem ilnpontan-

tes restrições para o plantio, visto que tais ternas são nuito

cotadas, especialrnente nos paises em desenvolvimento. Essas

nesmas diretnizes e pnionidades são definidas pela PolÍtica Es

tadual do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (SÃ0 PAULo-G.

c., 1984).

3.2,2.1 .2. Classificação de Capacidade de Uso do So

lo: Modelos Apl ìcados ã Area em Estudo

Segundo CHIARTNI e DONZELI (1973), a ãnea em
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I

estudo, que abralìge a zona urbana e ruraf Parcial de São Car -

Ios, apresenta a seguinte classificação de capacidade de uso :

CLa"l,s¿ 1f I - nesta cl-asse, estão também enqua-

dradas as ternas que seriam classificadas nas cfasses I e II ,

desde que a escafa de aPresentação permitisse a sua separação'

Assim sendo, os decJ-ives variarn de 0 a lLeo 1 com dominância de

faixa de decl-ive relativa. ã classe III pnopriarnente dita' São

terras própnias para cul-turas anuais, com pnoblemas desde sim-

ples at6 complexos, Pana manutenção da produtividade e consen-

vação: são terras de produtividade nédia e alta'

CLctl¿ø 'lV - as ternas desta'classer com decli-

ves acentuados (I2-20v'), não poderão ser util-izadas continua-

mente com cul-turas anuais sendo mais apropniadas para pasta-

gens, com eventual- rotação com uma cultuna anual ' Prestam-se,

ponêm, ã exploração de plantas penenes, que Proporcionem prote

ção ao solo, tais como café, laranja, cana-de-açúcan, iegumino

sas para adubação verde, etc., pois estão sujeitas a problemas

s6rios de e¡:osão, devendo-se aplican práticas intensivas de

conservação,

CLa¿¿e VI - as teruas desta classe são riuíto

acidentadas, con declives de 20-4Oe'. Não se prestam para cultu

r:as anuais, sendo indicadas pana pecuária e silvicuftuna. 0s

pnoblemas de conservação do solo, considenando o uso indicado,

são resolvidos com pnãticas moderadas.

Sub-C!.a,s.tø V|{ - nesta sub-cl-asse as tenras são

planas, solos anenosos, com sánios pnobtemas de fertilidade,

mais indicadas ao neflonestamento e pastagem. Nessa classe es-

tão incluídos os sofos de cenrado e camPo.
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CLa.¿¿¿ Ulf - nesta classe estão as tennas dema-

siadamente acidentadas, com declives acima de 40%r prestando-

se somente ã silvicultura e Pastagem, com i-imitações ' Erosão

l-arninan severa, exceto em sofos sob fLorestas.

CLa,sÁø VII| - tenras com características bem ad

versas, sendo indicadas somente Pana o abrigo da flora e fau-

na, En genal, são constituidas pelas escanPas das senras '

Estas cfasses podern ser obser:vadas no mapa XI

de l-evantamento das classes de capacidade de uso das temas

elabonado, co¡n base en CHIARINI e DONZELI (1973) e em obsenva

ções de campo ¡

Com base na Ca,rLta dø UtíLização da T ønna do Et-

f.ado dø Sã.0 PauLo (sÃo PAULO - sENr, l9B0), a ánea em estudo

apresenta a seguinte classificação de uso potencial das ter-

a) Grupo A - terras cultivãveis

Cla,s¿e fff - nes'ta classe estão tambõm enquadra

d,as as terras das cl-asses I e II , tendo em vista as áneas inex

pnessivas que estas ocupam, em face da escal-a do tnabal-ho. São

terras pnóprias pana cultunas anuais, com problemas desde sim-

ples até complexos, pana manutenção de produtividade e conselr-

vação. Declividade varia de 0'I2e"'

CLaa¿e. 'lII-IV - associação sem dominância dis-

tinta.

b) Grupo B - terras imprõprias para culturas e prõprias para a

pastagem e si l vi cul tura
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CLa¿¿e [,t f - terras muito acidentadas, com decli

ves d.e 20-40% ' Não se prestam para culturas anuais, sendo indi

cadas para pastagem e reflorestamento. 0s problemas de conser-

vação do solo, considerando-se o uso indicado, são nesolvidos

com pnáticas rnod ernas '

CLa¿¿e V\( - tertas planas, de solos arenosos '
com sênios problemas de fertitidade, mais indicados ã pastagen

e reflorestamento. Nessa classe estão incluidos os solos de

cerrado e camPo.

c) Grupo C - te rra s imprõprias pa ra expl oração agrícola '

CLa¿¿e VII - tenras demasiadamente acidentadas'

com decl_ives acima de 40%, prestando-se ao ref l-onestðmentorcom

limitações severas para pastagem.

CLaz'^e VIÍI - terras com canactenisticas aínda

mais advensas r sendo indicadas sornente para o abnigo da f l-ona

e fauna, Em genal-, são constituídas pelas escanpas de serras e

afloramentos rochosos .

Segundo estudos de BELLINAZZI JUNI0R et .aLii
(1981), a área em que se localiza a cidade de São Carlos apre-

senta uma gama elevada de mateniais de onigem geo169ica, nesul

tando numa sénie bastante ampJ-a e diferenciada de sofos. Esses

sofos cstão enquadrados nas clasces III, IV e IVf de eapacida-

de de uso, podendo suPortan a exploração agnícola, desde que

sejam adotadas práticas de conservação do solo adequadas.

O conjunto de dados obtidos da análise do mapa

de capacidade de uso da área subunbana de São Carfos(SP), (CON

vÊNIO DNAEE/EESC, 1982), permitiu a seguinte classíficação do
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uso das terra s:

a) Grupo A - terras prõpri a s pa ra cul turas e outro s usos.

CLa¿¿e 7II e C'Laa'sø 7V - são aqueJ-es que aPre-

sentam uma ou ¡nais fimitações en gnau moderado ou seveno, res-

pectivamente, e que restningem as possibilidades de eçcolha

das cu-Ltunas ou requercm ulna combinação de prátieas especiais

de proteção e/ou mefhoramentos do sofo, de caráter intensivo

na cl-asse III e compl-exo na cl-asse IV, ou seja, mais difíceis

cìe'senem instafadas e nantidas nesta úItina.

b) Grupo B - terras impróprias para cuì turas, mas adaptãvei s

para pastagens, florestas e refúgio da vida silvestre'

CLa^^eA V, VI e' VI'l - rePresentam terras com

uma ou mais Li.nitações, respectivamente em grau modenado, seve

ro e muito severo' geralmente devido à má drenagem do solo, pe

dnegosidade e/ou afloramentos de rochas, forte declividade e

grande risco de erosão ' send.o impnaticável, nesses casos, o em

pnego de máquinas agrícolas ' Tais Iimitações tornam estas ter-

nas irnpr:óprias para cul-tur'as. Poden, porém, ser adaptadas palra

pastagens (con nestrições), silvicul-tura ou ainda recreação ou

nefúgio da vida silvestne.

3.2.3. Uso Atual das Terras na Regi ão de São Carlos

Segundo CHTARINI et aLií (1976), que neaJ-izaram

um trabalho sobr"e o uso atual de ternas do Estado de São Pau-

1o, a negião de São Carlos se enguadna na negião adninistnati-
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va de Ribeirão Pnetor que l'eten uma supenficie de 3rô60'8O0ha,

dos quais 5,2leo representados pol' culturas perenes (erro % de

4,5), 31r11% por cultunas temporárias (erro eo de J-r6), 3t'64e'

Pon pastagens (err:o % ð.e L,5). Distribuindo as áreas por cate-

gorias de cobertura vegetaf das terras r teremos 190.730 ha com

cuftura perene, l-,139.050 ha com cul-tuna tenporáriar 1.1-58.070

ha co¡n pastagem, 679.I7 0 ha com cobertura vegetaf natural e re

f l-orestamento e 439,780 ha representados por cobertunas vege-

tais nesi<luais e coberturas não vegetais das terras.Dentro dos

valores acima, teniamos a sub-região administnativa de São Can

los com 0,59eo de cultura perene 1 I,24eo de cultura temporánia e

l-,03 eo nepresentado pon pastagens.

No que diz nespeito ã corrcentração de culturas

penenes, São CarJ-os apresenta em seu municÍpio, uma ocorrência

de menos de Seo de sua área. Quanto à concentração de culturas

temporánias, o municÍpio apresenta uma ocorrência de menos de

l-5? de sua ánea e sobre a concentração de pastagens a ocorrên-

cía ã menon do que 35e, de sua área. Estes dados nos mostram

quer em cerca d.e 45% de sua área, o municÍpio de São Carlos

não apnesenta urn cultivo d.e ternas,,seja por declividades. acen

tuadas, baixa f ertil-idacle ou manutenção dos cemados, Por Pen-

tencer boa parte do municlpio a área de pnoteção ambiental-.
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4. ASPECTOS GERAIS DA AREA

4.1. Local i zação da Ãrea Estudada

A cidade de São Carfos situa-se no municÍpio de

São Carfos, a NNE do Estado de São Paulo e ê compreendida pe-

las coond.enadas 47053' de longitude I,.IGR e 2200f' latitude suf

(BRASIL-IBGE, 1958). A área é servida no sentido NW-SE' pela

r.odovia l,,lashington lUiz, que se intenliga com a rodovia Anhan-

guera e Baudeirantesr dando acesso ã capital do Estado, São

Pau1o, que dista 22g ft^ de São Carl-os. É servida ainda pela Fe

pasa (Figur:a l).

Na negião o principal centro urbano 6 o da cida

de de Sãq Canlos, sendo ocupado, segundo IBGE (julho de 1985)

por 142,633 habitantes, seguindo-se outlîos centros urbanos ne-

nores, como lbaté, Itinapina e Dourado'



_'Ð"i
ì
ì
l

l
l

)

l
I

l

ì

I

-24oS

Figura I - Mapa do Estado de São PauJ-o, com a focal-ização da

área de estudo '
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4.2. Aspectos Climãticos e Hidrologia

Conforme SETZER (1949), o cJ-ima de São Carl'os

pode sen cl-assificado como CWb, segundo a sistemática de KÖP-

PEN e TUVo, segundo Serebrenick'

B,IORNBËRG e TOLENTINO (1959), baseados em dados

colhidos no Posto de Metereol-ogia do Minist6rio cla Agricultu-

na, Indústria e Com6rcio, instalada junto ao aeroporto da cida

de, nealizaram um estudo da pluviosidade, compreendendo L2

anos, nespectívamente de l-946 a l-957 ' ConcLuíram a existência

de duas estações clináticas bem caracterizadas: a seca e a das

chuvas, Na primeira, oconnendo entre os meses de abril e setem

bno, a umidade atmosf6rica é bastante baixa, sendo a precipita

ção de apenas 20,Seo do total anual-, em m6dia. A estação chuvo-

sa acentua-se nos meses de janeiro e dezembno, sendo que esses

meses total-izam 3 3 ,39o d,a chuva anual- nédia (TabeLa I) .

Segundo TOLENTINO (1967)' e TOLENTINO et aLíi

(196S), usand.o a sistenática de Köppen, o clima do Pla¡raLto de

São Carlos pode ser cl-assif icado como de tnansição entre Cwa.i

e Aw.i, isto 6, cJ-ima tropical com verão úmido e inverno seco

e cfima quente de inverno seco.

OLIVEIRA et aLii (1975), ao descrevenen os negi

mes hidricos e t6n¡nicos <los soLos do Estado de São Paulo, rela

taram que São Canfos aDresenta, r:espectívamente, um regime ú-

dico e hiper:tér:rnico, em áreas infeniores a I'000 metros de aL-

titude, e regime t6nmico nas áreas mais efevadas.

Segundo ZUQUETTE (1981), na úl'tima déeada anali

sad.a, a média anual de ptuviosidade esteve acima de 1.400 mm e

a umidade nelativa do ar apresentou uma nédia anual- acima de

6 59o ,



Tabê'la I :: vaLores,eÌn nn,das p!'ecipitações ern São calLos.r
( BJoRNBERG e ToIENTINo, l9s9)

Me,Lu

Jdnøí¡o

Feve¡øi¡'

l¿, 1ço

^b^il
ltaio

lunho

Ju.l.ho

AgoL.tt

Se.tanbrLo

0u+.ubto
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Os dados disponÍveis, analisados por PINTO

(I983) rpermitiram deJ.jmitar duas estações bem caractenÍsticas:

a seca, indo de maio a setenbro e a chuvosa' nos meses nestan-

tes (Figs , 2 e 3). Esse auton ainda observa que a precipitação

total para o perÍodo de abril- de I98l a março de f982 foi

l-81-3 r2 mm, um tanto nais el-evad.a do que ac¡uela caractenÍstica

para a cidade de São Carlos, que está em torno de f.500 mm.

OLIVEIRA e PRADO (]984), USANdO O SiStCMA KöP

pen, classificaram o clima de São Carlos e ãreas serranas ' co-

mo.Cwb, ou seja, tempenado com inverno seco e temperatuna n6-

dia do mês mais quente infenion a 220c ' Com relação ã distri-

buição de chuvas, rel-atam que ocorre un peníodo chuvoso, 9uê

se estend.e de outubro a março, e um periodo seco, de abniJ- a

setembno,

MATTOS (1984)' en Llm tnabalho na bacia represer¡

tativa do nio Jacar6-Guaçu, realizou o balanço hidnico da re-

gião de São Carl-os, segundo Thonnthwaite (Tabela II)' onde po-

de-se perceber: que a água anmazenad.a repnesenta em ¡nédia 1/+ a

L/3 da precipitação mensal-' o que caracteriza a região como

área de necarga da For"mação Botucatu. Classifica ainda o .cl-ima

segundo Köppen, como Cr.ta e segundo Thornthlvaite, como BBrr co-

nentand.o que, de um modo geral- o cl-irna é subtropicat, mesotér-

mico, úmido, com chuvas de verão, estiagern branda no inverno,

com pequena deficiência de água. Ter:íamos então a estaçãc chu-

vosa, de outubro a março, com clima suPen úmido - suPer tropi-

cal e a estação seca, de abniÌ a setembro, com clina sub-úmi-

do - temperado.
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Figura 2 - Ba1anço hídnico normal de São Carl-os' pa¡a l-25 mm de

capácidade de armazenarnento de água no solo, no pe-
níodo de abnil de 1981- a março de 1982, segundo

Thonnthr^/a it e -Mat hen (PINTo' 1983).
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4.3. Aspectos Geomorfol õgì cos

Segundo NOVAES (1950), a cidade de São Carlos

está situada sobne urna crosta basáltica, a B2B metnos de alti-

tude, onde também existem recobrimentos de sedimentos cretá-

ceos, fonmando campos.

BJORNBERG e TOLENTINO (1959), nelatam que as co

tas mais el-evadas do Planalto de São Carl-os e de toda a chama-

da Senra do Cuscuzeiro, são ocupadas peJ-a Série Bauru, cuja bg

se,conresponde ã altitude aproximada de 800 m. 0 fundo dos va-

l-es dos nios do planalto e extensas áneas a E e a l^/ são ocupa-

das pelas enuptivas da Fonmação Serna Geral, vindo logo abaixo

os Arenitos Botucatrr : que são responsávei-s pel-as supenf íc ies

cle topografia guase plana, vegetação típica de campo e camPo

cennaclo¡ eüe se estendem, ao norte (N), até as barrancas do

rio Mogi-Guaçu e ao su1, at6 as borcias do vale do rio Jacaré-

Guaçu.

O mapa geomorfol6gico do Estado de São Paul-o

(SÃO PAULO-I.P.T., 19Bl), revel-a que o Planalto de São Carlos

e outnos planaltos de rrcuestas basálticasrf são: er gnande pan-

te, condicionaclos pela erosão difenencial- atuando em camadas

sedimental?es e intnusões básicas tabul-ifonmes. O Pl-analto de

São CanLos (fig. 4), apresenta, como escarpas liniítrofes, as

sennas cle ltaguaçu e Monte Sinai. com altitude média de topos

entre 850 e 780 m, sendo que o rio Chibanro internompe sua con

tinuidade pana a negião de Ananaquana.

Segundo ALMEIDA (l-964), esta região do Estado

de São PauLo f az parte da pnovíncia geomorfoJ-ógica d.asilcuestas

basáIticas" (focalizada entne as pnovíncias do Planalto Oci-
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dental e a Depressão. Perif6nica Paulista), onde as trcuestas'r

nepresentam a borda dos derrames basãl-ticos e se forma¡n devi-

do ao baixo ângulo de mergulho das camadas para N\.^l , ã espessu

na e ã alta resistência dos der:rames '

RODRIGUES (1982)' rel-ata que a pnovíncia de

Itcuestas basáIticas 6 canacterizada monfolog icamente por um

relevo em escarpas, cujas dimensões são variáveis, desde me-

nos de 10 quilômetros atã mais de I00 quilôrnetnos. Os desni-

veis entre o topo e a base vaniam' desde menos de uma centena

até quase rneio milhan de metros '

OLIVEIRA e PRADO (f984), relatam que o nel-e-

vo da r:egião do PlanaLto de São Carfos é suave, onclulado, com

decLives de 3 a Seo ê os solos aí desenvol-vídos são Latosso-

los V ermelho -Amare l-os Unidade Canchim (LV-s) os quaisr nos en

talhes mais profundos, onde o manto detritico superficial foi

el-iminado, cedem lugan aos Latossolos Roxos do embasamento ba

sáltico.

4.4. Aspectos da Vegetação

A ãrea tem o cernado como o tipo predoninante

de vegetação original, sendo caracterizada pon uma fornLação

não florestal henbáceo- le nho sa , henbãceo-a¡bustiva, com ár:vo-

nes perenifól-ias. Constitui un tipo muito peculiar de vegeta

ção, onde os elementos se distribuem ern nitidos estratos nas-

teiro, arbustivo e anbóneo, este úl-timo apresentando, em ¡n6-

dia, de 3 a 5 metnos de aftura. As plantas tÍpicas do cerrado

são o barba timão (S trgphnod endras barbatíman (VeIl) Mart.)' o

caj ue iro-do - campo (Anacot,dium nanum St. Hilf), o ipê-amarelo
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(Fabebuia ipe (l4art. ) StanoI), o pequi (Patatecona penoba(Rec-

ond ) Kuhlm) e outras esPécies.

A exposição de camadas basál-ticas possibilita o

apanecirnento de solos mais fãnteis na paisagem, fonmadas pelas

escanpas, possibilitando a substituição do cerrado pela mata.

A existência de testemunhos de vegetação primánia na área ten-

de a dininuin, ou mesrno d.esaParecerr com o desenvofvimento da

região (SOUZA, I977).

De modo geral, as árvores do cennado são de pe-

queno porte r tortuosas, com galhos r:etoncidos e as foJ-has co-

riáceas. Esses detal-hes denunciam condições arnbientais muito

severas, e sua onigem, muito díscutida ' pode estar nelacionada

ao clima (teoria cl-imática), atividade antrópica (teoria bióti

ca) ou ã pobneza do solo sobre o qua1. se desetlvol-vem (teor"ia

pedoJ-6gica) (QUEIROZ NETO, 1982).

Ainda, segundo QUEIROZ NETO (1982), o estudo

dos solos do cenrado esteve sempre vinculado ao da vegetação

que sustenta e um dos motones a impulsiorlar as pesquisas tem

sido a preocupação em encontnar uma relação causaL pana expli-

can essa neJ-ação.

OLIVEIRA e PRADO (I98+), descreveram a rélação

entre a vegetação naturaL da área de São Carlos com a composi-

ção granu 1o¡n6 tr ica , espessulra e cl-asse de solos r onde nos so-

Los muito pnofundos, excessivamente ou muito permeáveis e de

baixo potencial- nutnicional, a vegetação primitiva rnais comum

era representada pelos camPos eenrados, cenrados e cernadões,

enquanto que nos solos profundos, de textura argiÌosa, a vege-

tação natural pr.edominante era a mata tropical subcaducifóIia,

da quai restam ainda pequenas áreas.
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Atualmente' uma pante da área jã se acha aitera

da por campos de cultivo, reflorestamento r Proj etos de fotea-

mento e de mineração '

4.5. Topografia da Cidade de São Carlos

A topognafia da cidade de São Carlos pode ser

observada no Mapa f I.

O ponto nais alto da cidade situa-se nos aLtos

da.denominada Vil-a Nery, a sudeste-l-este do mapa, e é laePne-

,".ra.Oo pefa cota 9l-0 metros.

O ponto mais baixo é representado pela curva de

nível 780, a sudoeste-oeste do Mapa II . Trata-se de uma região

r:eLativamente acidentada, con aftos e baixos e desnÍveI máximo

de 1i-0 metnos, confor:me pode-se obsenvar ' o que repnesenta uma

grande cornida da água superficial nas épocas mais chuvosas '

4.6. Superficie Freãtica Livre e Direção de Fluxo

Com base em BORTOLUCCI (I983), elaborou-se um

napa da superfície freática livre, comprovado pelos dados des-

se cadastnamento e direção de fluxo (Mapa IV). Pon este mapa,

nota-se que existe um fLuxo predominante de leste par.a oeste.

Sobrepondo-se os mapas III e IV, podemos observan, Ita pnj.orirt,

que provavelmente todos os poços construídos na parte leste do

Mapa ITI , devenão ser menos poluídos do que aqueles a oeste,

uma vez que o potencial poluidor concentna-se, quase que todo,

ao -Longo de uma linha de dineção N-S, situada na parte centraL

do mapa .
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5..REDE HIDROGRÃFICA

0s cunsos dtágua que drenam a negião são de

dois tipos pnincipais r do ponto de vista de suas nascentes: a)

aqueles com nascente no planalto e b) aqueles com nascente fo-

na do pJ-anaLto, Na primeina classificação temos os nibeirões

Cancan e MonjoJ-inho. A bacia hidnognáfica do MonjoJ-inho suPe-

nior. dnena a ár-ea ur:bana e subunbana, a16m de extensa superfÍ-

cie a Leste da cidade. Efa 6 atravessada na direçâo E -lr'l pon

dois pequenos e6rr:egos, tributár:ios do Monjolinho, que são o

corrego clo r'l-luco vretot na pante norte e o do Gregónio, ao

sul,

O ribeirão Cancan ab::ange a área nunal a oeste,

entne São Carlos e a sede do vizinho nunicÍpio de lbaté.

Os rios r que correm no topo do Planal-to de São

CanLos, apresentan pequeno decfive e baixo poden enosivo, de

modo a transportarem pouco mateniaL na 6poca da estiagem ' São

do tipo eonseqüente, passando a obseqüente durante a descida

da serra e formando em seguida, os rios subseqüentes que acom-

panham as encostas do planalto. O ribeirão Monjolinho 6 exem-
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plo caracterÍstico, passando pelas três fasesn at6 desembocar

no rio Jacaré-Guaçu, à altura da antiga estação fenrovÍa-

ria de Santo Inãcio, no antigo ramaf São CanLos-Dourado'

demos

te do

Quanto aos r:ios que nascem fona do pl-analto, po

considerar duas feições canactenísticas: a região ao nor

planalto e ao sul.

Ao suL, o sentido geral da dnenagem é de l-este

pana oeste.

Pnóximo ãs escarpas temos os ribeirões da Água

Quente e Ãgua Fria, tnibutánios do Monjolinho e do t.ipo subse-

qüente. A¡nbos nascem no Arenito Botucatu, apnesentam margens

muito abentas e pequeno declive, com nítido carãten de maturi-

dade. São nesponsáveis, pnincipal-mente o Ãgua Quente, pelo

t¡.ansporte do naterial componente do talude da senra que fica,

assim, corn encostas muito inclinadas. 0 Monjolinho, logo de-

pois de sua descida da serra, deposita a maion pante do mate-

níaJ. suspenso que tnansporta, dando onigern ã ampla planÍcie de

inundação, onde estende seus meandros. Recebe, nesta altura r o

Ãgua Quente. Mais adiante, seu leito neencontna o basaLto, ad-

quinindo aspecto encachoeirado, que conserva até quase a sua

f oz.

Mais a Leste nascem' no planaltor inúmer:os ri-

beirões (Mel-l-o, Morungava, Antas, Coqueino, etc) que são os

fonmad.ones do Ribeirão da Laranja Azeda quer juntanente com o

Ribeirão do Feijão, vão forman o Jacané-Guaçu.

Mais a oeste situa-se a bacia do ribeinão do

Chibarr:o, cujas pnincipais nascentes estão na Formação Botuca-

tu. De inÍcio dirige-se para o norte' realizando depois ampto

arco, tonando a dineção geral pa?a oeste e, em seguida sul, pa
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ra desaguar no Jacarã Guaçu, depois de contornar o planalto a

oeste, Este rio 6 o principal responsárr.a ne1?.carceamento dos

tal-udes da serra, ao norte (B.IORNBERG e TOLENÌINO, 1959).

Dos rios, nibeirões e niachos da negião, o mais

importante para a cidade de São Carl-os é o Ribeir:ão do Feijão,

que tem sua nascente no aLto da senra do Cuscuzeiro, drena o

PLanafto de Itirapina, cornendo de NE para SW e de E para W,

sobne sol-o da Fonmação Botucatu no seu curso médio e al-to, sen

do que, na sua pante baixa' corre sobre sol-os de origem basál--

tica. Trata-se de um ribeirão que como os demais r apnesentam

águas extremamente lÍnpidas e transparentes.

A bacia do Ribeinão do Feijão abrange uma ánea

de apnoximadamente 222r8 Km2, localizada sobr:e solos da Forma-

ção Botucatu, fazendo a divisa dos munieÍpios de São Canlos,

Anafândia e Itirapina, sendo de gnande irnportância para os Íles

mos, especial-mente pana São Carlos ' que tem aí sua pnincipal

fonte de abastecimento de água. Classificado na cl-asse 2 (CE-

TESB/1977), está l-ocalizado na Ãnea de Proteção Ambiental ,

cniada pelo Decneto Lei Estadual N9 20960, de 1983r Qü€ visa

proteger ecossistemas aquáticos (níos, pântanos, nepnesas ) e

tenrestnes da negião central do Estado de São Paul-o r abnangen-

do glebas de tennas dos municÍpios de São Canfos, Itinapina,

Bnotas, Rio Claro e Co¡umbataí.

O Ribeinão do Feijão aPresenta gma vazão mÍnima

de 2,000 I/seg e máxima de L0.100 I/seg, sendo apnoveitado Pe-

1o município de São Canl-os para o abastecimento de água da ci-

dade. A captaçâo de água se dá próximo a sua foz, no rio Jaca-

ré-Guaçu, do qual ã afluente. Ëssa captação tem uma capacidade

te6rica de 400 L/seg., representada pon 5 bonbas de 80 J./seg.,
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cada uma e uma capacidade real atual de 260 I/seg., cada uma t

que é o suficiente ' como sua contribuíção, Para o abastecimen-

to da cidade. O mapa IX mostra a rede hidrográfica da área em

estudo e teve suas dimensões alter:adas, de modo a mostrar o Ri

beirão do FeÍjão e o local- da captação de água pana abasteci-

mento de São Carl-os quer embora estivesse fora da ár:ea de estu

do, foram tidas como de intenesse para este trabalho.



6. ,GEOLOGIA REGIONAL, GEOLOGIA LOCAL E PERFIL GEOLOGICO

6,t. Geol og ia Regional

Do Ponto de vista geol6gieo encontramos repre-

sentantes que vão desde o Pafeozóico at6 o Cenozóico '

Dentro do Pal-eoz6ico encontramos o CarbonÍfe-

rîo, nepresentado pelo Grupo Tubanão e o Perrniano, rePresenta-

do pelo Grupo Estrada Nova e Fonmações Corumbataí e Irati' Já

no Mesozóico, o .Iurássico é representado pelas Fonmações Botu

catu e Pirarnbóia, o Cretáceo fnferion, pela Formação Serra Ge

ral e o Cnetáceo Super:ion, pelo Gnupo Baunu' Finafmente, -o 
Cs

noz6ico é repnesentado, no Pl-eistoceno, por: arenitos, casca-

Ìhos, angilas e vegetais fósseis ' 0 Hofoceno aParece repre-

sentado por aneias, cascalhos e argilas '

6.1.l. GruPo Tubarão

O Grupo Tubarão aparece no extremo sudeste da

foLha de São Carlos e é local-mente rePresentado pela Formação

Tatuí, que 6 predominantemente constituída de síttitos ' Subor

i
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d.inadamente, ocorrem camad.as de arenitos, calcáreos, fol-helhos

e sÍlex. No conjunto, representa sedimentação muito unifonrne,

que contnast.r com a heteroieneidade caracterÍstica da Formação

ftanané.

6.1 .2, Grupo Passa Dois

Adotou-se pana o Grupo Passa Dois o conceito

pnoposto por GORDON .TR. (1947) in GONÇALVES (1984), que, d.esfa

zendo confusões anteriores, reuniu sob o nome 'iS6rie Passa

Doistr as fonmações permianas lrati, Estnada Nova e Rio do Ras-

tro. Este autor. mostra que elas não se separam por hiatos in-

pontantes e, apesar de terem limítes graduais, denotam carac-

terísticas próprias que bem penrnitem mapeá-Ias.

Na fofha geoJ-ógica de São Canlos é citado como

Grupo Estrada Nova, sendo nepresentado pelas Formações fnati e

Cor:umbata Í .

6.1 .2..l . Formação Irat,i

A Fornação Inati, unidade estratigráfica mais

baixa do Grupo Passa Dois (Figura 5), vinda do Estado do Pana-

ná, ocorre en .São Paulo apresentando af lonam-ento na negião de

Leme. Affora em faixa desconti.nuada em zonas de falhamentos e

intrusões de grandes sil-l-s de diabásio. Essa faixa estreita-se

no nondeste do Ëstado, onde os referidos sil-l-s são muito abun-

dantes e possantes, mas também em consequência do adel,gaçamen-

to da fonmação . próxímo ã borda da bacia do Paraná.
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Diagrama Espaço-Ternpo r Para os
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(bacia do Par-aná )

Fi gura 5



A formação constitui-se de folhelhos pirobetumi

nosos, folhelhos pretos não betuminosos, dolomitos cinzentos e

aLternados eom fol-helhos escuros, por vezes nodulosos, calcá-

nios mais ou menos intensamente dolomitj-zados, siltitos, folhe

l-hos e arenitos finos, cinzentos . Arienitos de granulação fina

e gnossa, congloner'ática e camadas de conglomerado ocorrem oca

sionalmente na base da fornação

A Formação lrati divide-se em Membro Assistên-

cia e Membno Taquaral. O Membro Taquaral é de natuneza predo-

mi+antemente pelÍtica. Constituem-no angiJ-itos, folhelhos de

con cinza clara a escura e siltitos ' Na base pode ocor:fen, em

São Paul-o, carnada delgada de anenito de granulação fina a gros

sa, seixoso, ou conglomerado com seixos de síl-ex e quartzo de

at6 cerca de 5 centímetnos de diâmetro, a1é:n de dentes e frag-

mentos de escamas de peixe e restos de crustáceos " A esPessura

rnáxima do Membno TaquanãI não excede 20 metros e, em São Pau-

1o, raramente apresenta-se com mais de I0 metros.Apesar disso,

sua ocorrência é generalizada na bacia do Pananá.

O Membro Assistência apresenta litologia bem

nais vaniada, destacando-se a pnesença de dolomitos e calcá-

neos parcialmente dol-omitizadog e de folhel-hos pirobetuminosos

e piritosos, Os dolomitos Parecem resultan de dolomitização pe

necontemporânea ã sedinentação de calcáreos e antenior ã sili-

cificação e nesmo ã titificação do sedi¡nento. Pnedomina no Mem

bro Assistência a estratificação p Lano-panal el-a , muito negu-

lar, ãs vezes rÍtmica, com altennância de canbonato e folhe-

Lho. Nos leitos de dolonito e cal,cário (este sempre escasso) ,

pode-se observar marcas de ondas r estruturas convolutas, o6l-i-

tos, Iaminação algáIica; brecha intraformac ional- l-ocal e dobna
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mentos penecontemporâneos , devido a desl-izamentos '

A espessura do Membno Assistência aJ-cança genal

mente de 30 a 50 metros, em São Pau1o, mas, conforme sondagens

da Petrobrás, r:eduz-se sensivelmente ao se aproximan da bonda

da bacia do Pananár no leste do Estado.

Os répteis Mesoaaunus bv:asíLieneis McGnegon e

Steveoster,num tumidum Cope e crustáceos (PauLocaría e CLaz'keca

yis) são os fósseis mais caractenísticos da fonmação' Outros

f6sseis da Formação Irati são representados por restos de pei-

xes Condrichthyes e Osteichthyes ' .insetos, espÍculas de espon-

jas, madeinas fósseis e outros nestos vegetais '

6.1 .2.2. Fornação Corumbatai

A Fonmação Conumbataí apresenta-se com espessu-

na genalmente inferion a l-50 metnosr que se reduz pana o norte

até se anular pnóximo ao l-imite com Minas Gerais, necobrindo-

se en discordância pela Formação Piranbóia.

Na bacia hidrográfica do rio Cor"umbataí, r:egião

tipo, onde e1a tem sido mais estudadd, a fonmação Corumbataí,

em sua pante inferion, apresenta siltitos, argilitos e folhe-

Lhos cinzentos a roxo acinzentado nos afloramentos ' podendo

possuin cimentação calcánia e Lembrando a Formação Serra Alta '

Segue-se uma sucessãó de camadas siltosas, ritñricamente 31ter-

nadas com l-âninas, ou delgadas camadas cuja litologia varia en

tne argilosa e arenosa fina, tanto vertical quanto horizontal--

mente. As cores vermelhas e arroxeadas Passam a pnedominan nas

partes ¡nédia a superior da fornação, onde tarnbém se apresentam

l-entes e bancos calcáreos, com até cerca de meio metro de es-
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pessuna, contudo bem mais escassos que as oconnências semelhan

tes da Formação Terezina, na região de Fantura. Essas ro-

chas podem ser oolíticas, ricas em conchas Pelecipodes, podem

apnesentar estromatóLitos e acham-se freqüentemente siLicifica

das.

Como estnutunas sedimentares obsenvam-se estra-

tificação plano-panalela, cru zada em baixo ângulo r €stnutu-

na f laser, estnatificação ritrnica, marcas onduladas, fnaturas

de nessecamento e brechas intnafonmacionais.

. A Formação Corurnbatai é nel-ativamente rica em

f6sseis, predominando Pelecipodes, muitos dos quais também ne-

conhecÍveis na Formação Terezina e Membro Senninha. Ta¡nbãm

ocorrem Ostnacódios, Conchostnáceos, peixes e nestos vegetais,

incluindo fragmentos de troncos Condaitaies, de apreciáve] ta-

manho.

6.1.3. Grupo São Bento

Sob a designação S6nie de São Bentorf , tríHITE

(1908), reuniu urn conjunto de anenitos, pnedominantemente ven-

meLhos, encimados pelas rrEnuptivas da Serna Geralrr . A pante

supenion do pacote anenÍtico foi denominada São Bento; as ca-

madas vermelhas do Rio do Rasto, da.parte infenior, fonam pos-

teriormente tnansfenidas pana o Gnupo Passa Dois.

O Gnupo São Bento 'e constituído pon três forma-

ções, a saber: Formação Pirarnb6ia, Fonmação Botucatu e Fonma-

ção Serna GeraL.
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6..l .3.1 . Formação Pìrambóia

A Fonmação Pinambóia está exposta ao longo de

toda a faixa de oconrência dos sedimentos mesozóicos: Dê De-

pnessão Penifénica, ponãm inexiste no VaIe do Rio Grande.No m4

peamento executado pela Petnobrãs, no centro-sul de São Paulo,

as Fonmações Pinambóia e Botucatu fonam repnesentadas indistin

tamente, sob a convenção desta úl-tima. Sabe-se que el-a conti-

nua no Estado do Paraná, perdendo espessura.

A Fonmação piramb6ia repousa em discondância an

gular muito disfarçada, não neconhecível a nÍveI de afLonamen-

to, sobre camadas paleozóicasr gue terminam local-mente em re-

golito f6ssiI, ou ainda recobnem diretamente as nochas pré-cam

bnianas no Vale do Rio Grande, pnóximo ao extremo nonte de sua

faixa de aflonamentos. A superfície de enosão basal é muito ne

gulan.

No topo, a Fonmação Pinambóia pode passan ã Fon

nação Botucatu, por mudança litológica, mais ou menos gradual,

ou manifesta discondância enosiva, quando a fonmação supenior

se inicia pon areni'to conglomenãtico ou conglomerado basaL.

Por v ezes, observa-se que os dep6sitos das fácies de planícies

aluviais, da formação inferion, passam para os da fãceis de ca

nais anastomosados, ou ainda eóIica, da formação superior.

Litologicamente, a fonmação caiacteniza-se por

uma sucessão de camadas al?enosas mais comumente vermel-has; os

arenitos são ger:almente de gnanulação média ã f ina, possuindo

fração argilosa maion na parte inferion que na supenfície da

formação, onde localmente oconrem ar:enitos gnossos, conglomená

ticos. Predomina a estrati.ficação plano-paralela, destacada pe
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la alternância d.e lâminas mais ou menos ricas em angila e sil-

t€, ou ainda mostra estratificação cruzad.a, de <limensões mé¿ia

a gnande, do tipo tangencial-. Não são ranas aS marcas de onda

ou cornente.

Como f ósseis, atribuem-se ã For:mação Pinambóia

Conchostráceos, Ostrac6dios, escamas de peixes e ranos restos

vegetais.

6. I . 3.2. Formação Botucatu

A Fonmação Botucatu, em São Paul-o , está exposta

numa faixa contínua, nas fnaldas das Sernas basálticas e em

suas escarpas. Cobre área mais extensa entne os rios Pinacica-

ba e Mogi-Guaçu.

O contato infenion, Do Vale do Rio Gnanderna re

gião Nordeste do Estado, faz-Se locaLmente com nochas pn6-cam-

bnianas, poném: ñâ Depnessão Perifárica, ela necobre a Fonma

ção Pirambóia. Nesse caso, o contacto pode Sen concordantercom

modificação gnadual na litologia. Noutnos locais, a mudança li

tológica 6 brusca, podendo ocorrer localmente, na base da Fon-

mação Botucatu, camadas ou lentes de anenito conglornenático

com estratificação cruzada. É comum os arenitos eólicos ou hi-

dnoc]ásticos assentarem-se sobne fácies de tnansbordamento da

Formação Piranb6ia. Em alguns locais, os pacotes supeniores de

anenitos de fácies de canal, da Fonmação Pirambóia, aPnesentam

car:acterÍsticas de netrabalhamento de aneias eólicas, tornan-

do-se difícif, textunaLmente, situar o contacto. Idêntica di-

ficuldade se apresenta quando arenitos conglomerãticos, atri-

buÍveis a cada uma das fonmações, se acham sobrepostos.
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O contato suPerior ' com a Formação Senna Gera1,

faz-se por intendigitação, recobrindo-se os arenitos pelos der-

rames basálticos. Ponén, entre estes, continuam a se mostnar in

terealações de camad.as de arenitos, essencialmente da mesma na-

tureza que os da Fonmação Botucatu.

A Formação Botucatu constitui-se ' quase inteira-

mente, de anenitos de granulação fina ã m6dia, unifonmercom boa

seleção de gnãos foscos , com al-ta esferecidade. São avermelha-

dos e exibem estratificação cruzada tangencial, de rnédio e gran

de.ponte, canacterÍsticas das dunas caminhantes'

Localmente, sobnetudo nas Pantes baixas do Paco-

tê, intercal-am-se arenitos de deposição subaquosa. Constituem

corpos lenticul-ares de anenitos heterogêneos, de granulação mé-

dia ã grossa, passando a arenitos conglomenáticos, cujos sei-

xos são na sua maior parte, de quartzito e quantzo.

Vánias ocornências desses sedimentos de fácies

torrencial têm sido descritas. Típicos ventifactos podem nelas

existir, denotando intensa eol-ização de seixos f luviais.

A espessura total exPosta da Formação .Botucatu

vaniar €fl São Pau1o, entre meia a uma centena de metros. Por'ém,

em sondagens, provavelmente esses vaLores excedem a 200 metros.

É muito parco o conteúdo fóssil da Formação Botu

catu, €D São Paul-o, nedu zíð,o a alguns cnustãceos, pistas de ven

mes e pegadas de ventebnados

l

I

I
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6.1.3.3. Formação Serra Geral e Intrusivas Bãsi

cas Associadas

As eruptivas da Serra Geraf (V'/HITE, 19 08 ) , com-

pneend.em um conjunto de dennames de basaltos toÌeíticos t entre

os quais se intercal-am anenitos com as mesmas - canac terÍ s ticas

dos pentencentes ã Formação Botucatu. As soc iam- s e-lhes corpos

intnusivos d.e mesma composiçãor constituindo sobretudo diques

e si]1s.

. Os denrames afloram em São Paulor.na parte supe

rion das escarpas d.as cuestas basál,tieas e de mornos testemu-

nhos, delas isoladas pela enosão. Podem cobrir gnandes exten-

sões, nos pl-anal-tos de nebo'rdo dessas cuestas r como no nondes-

te do Estado. Penetï'an pelos vales que drenarn o Pl-anal-to Oci-

dental-, expondo-se pnincipaJ-mente nos rios Pananapanema, Tie-

tê, Mogi-Guaçu e Gnande.. Os corpos intrusivos tabul-anes concor

dantes são muito frequentes na Depressão Perifénica, na negião

nordeste do Estado, onde chegam a suPortan cuestas locais ' Di-

ques de diabásio existem por toda Parte, penetfando nas nochas

sedimentares da bacia ou nas cristalinas pr:é-cambn ianas , al-can

çando a negião litorânea '
Os arenitos da Fornação Botucatu interdigitan-

se, en grande escala' con os der:names da Formação Serra Geral,

tornando questão complexa a 'la del-imitação de âmbas, em âmbito

negional.

A Formação Serra GenaL é recoberta em discordân

cia angulan, genalmente muito disfançada peJ-as várias fonrna-

ções que constituem o Grupo Baurur ou deþósitos cenozóicos. I'o

calmente, a discondância se observa em af lonamento r podendo ser
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bem acentuada, tendo mesmo levado ã total erosão dos basal-tos '
quando aquele grupo rePousa sobre nochas paleozóicas, cono é o

caso da região pnóxirna a Bauru.

A máxima esPessura da formação, conhecida na

sondagern de Presidente Epitácio, pnõximo ã margem do nio Pana-

ná, na região centnal e maís subsidente da bacia, é de Ì.529

metr.os. As espessuras expostas em São Paufo r nas ser¡:as basál--

ticas e bordas do Pl-anal-to Ocidentalr possivelmente não alcan-

çam un ter:ço desse valor, mas não hã elementos seguros pal:a es

tiná-l-as.

Os derrames são fonmados por rochas de cor.cin-

za escura negrar afanÍticas. Têm espessura individual variá-

vel, desde poucos metros a 50 ou mesmo I00 metros ' Sua exten-

são horizontal, a juJ-gar-se pelo exame de exposição nas escar-

pas das serras, no Vale do Rio G:rande e por anáLise de fotogra

fias aéreas, pode ultnapassan 10 Km.

6.1.4. Grupo 8a uru

0 Gnupo Bauru, de origern fluvio lacustre, está

representado na área pon anenitos de granulação m6dia a conglo

nenáticos, com gr:ãos angulosos r teor de rnatriz variãveI, seJ-e-

ção pobre, ricos ern feldspatos, minenais pesados e minerais

instãveis e ranamente apnesentando estratificaÇão cruzada (S0A

RËS eú aLii, L980).

Seu contato basal- é feito r em discondância eno-

síva, com a Formação Serra Geral- er algumas vezes, rePousa so-

bre a Formação Botucatu, também em discordância erosiva.

Supeniormente, está em contato' em discondân-
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guns poucos locais.
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A estnatigrafia do Bauru, na negião, se inicia

com um conglomerado basaf nico em seixos de basal-to, anenito,

argiJ"ito e quartzo, em matr:iz. variável . Essa fácies não pos-

sui continuiclade horizontal e deve estar relacionada somente

com vales deposicionais de grande competôncia e tnansporte do

Cnetáceo.

O Gnupo Bauru está mel-hon representador na re-

' arenito médio bern graduado, grãos angulo-gl-ao, atraves oe um arenl-Io me(lro Delll B

sos, com cerca de 459o de aneia, e 35% de angila e de cor ven-

melha a rosada, com ponto= bo-n"o= constítuÍdos de feJ-dspa-

tos , pancialrente altenados .

6.1.5. Sed i me nto s Cenoz6i cos

Oniginados a partir do retrabalhamento dos ma-

teniais do Grupo Baunu e das Formações Se:rna Genal e Botuca-

tu, atrav6s de um pequeno transPorte, em meio aquoso, de na-

zoável conpetênciar aparecem capeando os sedimentos Cenozói-

cos.

Estes sedimentos Possuem gnanulometnia predomi

nantemente de areia, sendo encontrados em depósitos do tipo

aluvionan e col-uvionar. Normalmente são encontrados seixos de

quartzo, de quantzito, ãs vezes Limonitizados. A1ém disso,pos

suen, como característica, a ausência de material cimentan-

te.
Segundo I,ANDTM et aLií (1974), sua onigem está

relacionada à dois cicl.os geonorfo169icos, o ttsul americano'r,

I
1
I

l
1
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cie ldade Terciár-ia e o ciclo 'rvelhas", de Idade Quartenãria.

6.2. Geologia Local

São Canl-os situa-se sóbre as rochas do Grupo

São Bento, constituidas essencial-mente pel-os derrames de efu-

sivas basáLticas (Forrnação Senra Gera1) e os ar"enitos das Fon

mações Botucatu e Piranbóia, cincundados Por extensas áneas

de anenitos da Formação Bauru' (rGG, 1974)' A Fonnação Bauru

ocorr]e tanb6rn na área urbana de São Carlos.

A Figura 6 mostra pal-te de un penfil que vai

de São Carfos a Catanduva (DAEE 
' I974). NeIa podemos perceber

a localização da cidade de São Carlos, sobre a Formação Bau-

nu. Estão presentes a Formação Pinanbóia (arenito) e Formação

Botucatu (arenito) que são entnemeadas porr um campo intrusivo

magmático (provável sill?), basaltos da Formação Serna Geral

e ar:enito da Fonrnaçâo Baunu 
"

A Formação Baurur capeia o basalto e ocuPa as

maiores eJ-evações do Pfanalto de São CarLos. Suas esPessuras

locais são de ordem de 90 - l-00 mr tendo sua base a altitude

apnoximada de 800 m (BJoRNBERG e TOLENTÏNO ' 1959)' Suas ori-

gens são no ambiente deposicional flúvio l-acustne e é compos-

ta por arenitos, siltitos, argilitos r cat?bonatos e congLome-

rados, com pnedominância dos arenitos. Sua coloração é a¡nare-

l-o-av erme ]hada e marromr apresentando granulação rnédia a fi-

na, onde pode-se notar uma estnatificação cruzada de pequeno

a médio porte (MEZZALTRA, 1974).

A pouca espessura da Forrnação Bauru pernitiu

que o intemperismo atingisse tambên, em vários Pontos, o ba-
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entre ambos, arenito e basalto.

O basalto da Fonmação Serra Geral, ocupa o fun-

do dos va.Ies d.os rios do planalto e extensas áreas a l-este e a

oeste da cidade.Apresenta uma espessuna bastante variáveJ-, ton

nando-se extremamente fino na borda sul e sudeste do planalto,

onde praticamente desaparece (BJORNBERG e T0LENTIN0' l-959).

0 C6nrego do Gnegório e o Ribeirão do Monjoli-

nho fazem parte do seu pencurso, tendo como Leito este basaL-

to, prineipal-nente d.entro do perÍmetro urbano, onde podemos no

tar os honizontes de deconposição.

A Forrnação Botucatu é constituÍda por arenitos

de gnanulação fina a n6dia, oniginada por deposição eói-ica, o

que justifica a boa seleção do rnatenial. Essa unidade apresen-

ta espessuras de dimensões vaniáveis, sabendo-se quer na parte

sudoeste e sudeste da cidade, pode ultrapassar a al-titude de

800 m.

A Formação Pinamb6ia, embora não aflore local-

mente, apanece em pnofundidade e segundo SOARES et aLii(1973),

seus arenitos apresentam-se trarenosos de granulação vaniável,

dominantemente muito fina a nádia, muito a pouco angilôsos,

consistentes, com vaniação de litologia na vertical", interca-

l-ando finas camadas de lamitos argilosos, exibindo estnatifica

ção cruzada planar e acanaLada e plana paralela'r, canacterlsti

cas de seu ambiente f l-uvial- de deposição.

As carnadas inferiones da Formação Serra Geral

sofnenam intrusões de diabásios, cóm espessuras de até 150 m,

sob a forma de sills (DAEE, t974).

0s sedimentos modernos compoem o capeamento su-
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perficial da geologia local-. Os processos intenpénicos, agindo

sobre as forrnações encontradas localmente, deram origem a so-

Ios anenosos residuais, com onigem provável ' na maioria das ve

zes, dos anenitos Bauru e Botucatu. 0 sedj¡nento modenno apne-

senta grande extensão l-atenal, recobnindo superf icial-mente to-

do o oeste do Estado de São Paulo, com rel-ativa esPessura quet

em m6dia, atinge cerca de 8m na negião de São Carlos (B0RT0-

LUCCI , I979). São pouco comPactos' Por serem recentes, resul-

tand.o urna estrutura extremamente porosa, devido a uma prováveJ-

retirada dos.finos durante o retrabalhamento (MONJE VILAR,

1979).

A separação entre o sedimento noderno e os con-

tatos subjacentes <1á-se pela Pnesença de uma camada de seixos

(quartzo e ljmonita transportados) nuito característica e que

constitui ta¡nbám uma conpnovação da natureza transPortada des-

sa f onrnação (BJORNBERG' 1965).

No PLanal-to de São Canlos r rePresentado por co-

tas attinétricas da ondem 800-900m, ocornem as seguintes fonma

ções geológicas mostnadas no Mapa I.

Fottmação Botucatu (Grupo São Bento - 'Jurássico/
Cnetáceo )

O arenito Botucatur Pertencente a esta forma-

ção, 6 f reqi.ientemente de con avenmelhada, passando r em alguns

casos, a amareLo claro. Nas grarrdes exposições ^mostra 
' comumen

te, eFtratificação cnuzada ou em lâminas, em ger:aI Planas e

Longas. A análise granulonétrica desse anenito reveLou a exis-

tência de cenca de 3,5% de argila (BJORNBERG e TOLENTÏNO,

1959). 
t
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Seguncio r"edef inição dada Pon SOARES ( 19 7 3 ) a

Fornação Botucatu constitui uma unidacle genêtica de ambiente

desãntico, cornespondendo ao significado oniginal utilizado

desd.e a elaboração da Carta Geológica, de 1927 '

VILAR (1979), descreve a Fonmação Botucatu como

sendo constituída pon anenitos de granulação fina e média, ori

ginada pon deposição e6l-ica, o q.ue justifica a boa seleção do

matenial, apnesentando espessunas de dimensões vaniáveis, sa-

bendo-se que r fld pante SW e SE da cidade de São Carlos, pode

ultrapassar a al-titude de 800m.

Segundo ZUQUETTE (I981), a Formação Botucatu

apnesenta-se com espessura em tonno de 150 metnos na região de

São Carl-os. Relata ainda a dif icul-dade encontrada Para del-imi-

tar tal formação, devido:

a ) aos contatos

res, face ã

acharen-se encobertos por materiais col-uviona-

situação geográfica;

b) ao grande número de ttsil-Isrr cortando a fonmação e, assim,

tnazendo problemas Para as diferenciações dos derrames So-

bnejacentes da Fonmação Serna Genal- e dos conPos intnusi-

VOS;

c) a presença de enonmes corpos de arenitos interderuames, cu-

jas disposições devem ter acontecido entre o Jurássico Supg

nion e o Cretáceo Infenior

OLIVEIRA e PRADO (198+), informam que foram os

arenitos da Formação Botucatu que forneceram o material- de ori

gen de parte das Areias Quantzosas Pnofundas, dos Latossolos

Venmelho-Amarelos textuna mãdia e ainda parte dos Sol-os Lit6]i

cos substrato arenitb Botueatu-Pirambóia.
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Fonnaçãct S ettna G¿naL (Gnupo São Bento - Jurássi

col Cretáceo )

As rochas enuptivas basáIticas dessa formação

encontram-se intercaladas entre os anenÍtos Botucatu e Baunu '

Apnesenta espessuna nuito variãvel, tonnando:se extremamente

fino en todo o bordo S e SE do Pfanafto de São Carl-os (Pig. ô),

onde desaparece, inteiramente decomposto. 0 basalto aPresenta,

em centos focais da área, diáclases horizontais que são normaf

mente explieadas pelo efeito da contr:ação magnática nos contac

tos, ou pelo efeito de corridas l-aminares de l-ava(LEINZ,I-949).

Segundo BRASIL-DNPM (1979), a Fonmação Serra Ge

nal, sobnejacente ao Arenito Botucatu, é constituida de uma se

qüência de l-avas basál-ticas, toleÍticas, de textura afanitica

e con cinza escuna e preta. P¡"6x imo â base, ocornem intencaLa-

ções de ar.enitos finos e médio, com estratificação cruzad.a,

idênticas ãs do Arenito Botucatu. Sol-einas e diques de diabá-

sio, associados aos derrames, são bastante comuns na área.

GnuPo Baunu ( Cretáceo SuPenior)

Segundo ANDRADE e SOARES (197f), a espessuna do

Grupo Bauru, na regíão centno-Leste do Estado de São Paufo, 6

inferion a 100 metnos e as pnincipais faixas contÍnuas de ocon

nência distribuem-se em tonno da cidade de São Canlos e entne

as cidades de Itaqueri da Serna e São Pedno. -

MENDES e PETRT (1971), descrevem o Gnupo Bauru

como constituíclo por anenito fino, de cimento calcár io-arg i1o-

se, passand.o gradualmente a siltito. Os fósseis e a litoJ-ogia

indicam ambiente de planície de inundação, com freqüente sedi-

nentação l-acu s tr e intencalar.
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Para MEZZALIRA (-197r+), Grupo Bauru é oniginado

de ambiente deposicional flúvio-lacustne, apresentando-se com-

posto pon anenitos, siltitos, argilitos, canbonatos e conglo-

merados, havendo uma maion predominância dos anenitos sobre

os demais componentes. A sua colonação â amarelo avermel-hada

e marron, com gnanulação média a fina, podendo distinguin uma

estnatificação cnuzada de pequeno ponte.

Capeando, discordantemente das enuptivas bási

cas da Formação Serra Genal, estão as nochas pertencentes ao

Grupo Baunu, constituÍdas dominantemente de arenitos

ocorrência de siltitos, argilitos e congfomerados. 0s arenitos

são nóseos, avenmelhados e esbnanquiçados ' de gnanulação m6-

dia, ãs vezes grosseiros e conglomenáticos, feldspáticosr pou-

co a modenadamente cal-cíferos, com teon de matniz argilosa bas

tante variáveI ( BRASIL-DNPM, l-97 9 ) .

Essa variação no teor de angila foi notada por

B.JORNBERG e TOLENTINO (1959), que comentaram ser dif ÍciI dis-

tinguir no campo, entre os solos provenientes do anenito Botu-

catu e os clo Bauru, pois ambos se panecem muito. Este último,

contendo sempre um certo teor de angila, confunde-se com o

primeino guer em gera1, necebe ponção de argila pnoveniente do

basalto decomposto das vizinhanças.

F onmaçõ ø,s SupendíeiaL,s (Ceno z6i.co )

BJORNBERG e LANDII4 (1966), ,ris",ido f azer a sepS

ração entre os sedimentos modennos e os sedimentos da Formação

Botucatu, utiJ-izaram um expediente muito usado nessa distin-

Ção, que ã a verificação da pnesença de magnetita e de angila:

os sedimentos modernos apresentam maion quantidade de angila e

com
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magnetita que os arenitos da Fornação Botucatu.

Qoc,rnd6 BORTOLUCCI (1983)' o sedimento noderno

apresenta grande extensão l-atenal- e $ignificativa espessura,

atingindo at6 l-2 metros na região de São Carlos, com val-ores

¡nédios entre 5 a 7 metnos, São pouco compactos, com uma estru-

tura extremamente porosa e originados a partin do retrabalha-

mento d.os materiais do Grupo tsauru e das Formações Senna Geral-

e Botucatu, através de transporte en meio aquoso 
"

Segundo OLIVEIRA e PRADO (1984), os sedimentos

aluvionais arenosos, na região de São Carfos, denam onigem ãs

Aneias Quantzosas Hidronórficas, parte das Ar:eias Quartzosas e

aos Solos Orgânicos substrato sedimentos aluvionais arenosos.

Por outno lado, os sedimentos aluvionais deram origem, segun-

d.o esses autones, aos soJ-os denominados Gtei Húnico e Glei Pou

co HúmicÕ.

0s dep6sitos aLuvionares recentes do pLanalto

de São Carl-os são pnovenientes da erosão das rochas das fonma-

ções existentes na negião, cada um contnibuindo pana a forma-

ção de camadas supenficiais de sol-os, com propriedades distin-

tas, conjuntamente com os demais fatores fonmadores do solo,

Esses dep6sitos de aluvião pneenchem certas secções dos val-es

dos cursos de água do pJ-analto, bem como de grande parte dos

vales dos cursos de água da baixada.

6.3. Perfil Geológico

A escolha do tnaçado do per"f il aqui apresentado

ateve-se ã disponibil-idade de dados de poços e ao fato da For-

nação Botucatu aflonar a sudeste da cidade de São Carl-os¡ eu€
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se beneficia deste aquífeno.

Atrav6s de dados de poços pnofundos e observa-

çõ:" de campo, constnuiu-se um penfiJ- geológico (Figuna B), se

gundo a locaLização mostnada na Figuna 7 . Por este perfil e pe

J-o Mapa Geológico I, podemos notan a pnesença da Fonmação Bo-

tucatu, aflonante a sudeste da cidade de São Carl-os. Entretan-

to, no perf iJ- geológico, a nef enida formação ocolrre em pnofun-

didade em toda a ánea, sendo encontnada em todos os poços. Con

forme podemos obsenvan, existe um significativo e provável- men

gulho em direção ã cidade, o que cÌassificaria a área exposta

como de recarga da Formação Botucatu.

Ainda encontramos, tanto na superfície como em

pnofundidade, a oconnência da Fonmação senna Genal e do Gnupo

Baunu.
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7. 
,CADASTRAMËNTO

Con'stnução de Intette^âø

Fontes

Poços Pnofundos

Cisternas

Cemitérios

Hospitais

Postos de Gasolina

Cuntumes

DAS CONSTRUçOES DE INTERESSE

efetuado um tnabalho visando o cadastramen-

de interesse(Tabela III)Para esse tnabalho'

Nîtmeno

01

l4

2T

03

02

ÔE¿\)

03

Foi

to das constnuções

a saber (Mapa IIf):

As construções de interesse dividem-se, basica-

mente: €R dois tipos: as passíveis de contaminação e as polui-

doras ou contaminantes. Dentro das primeiras situam-se as fon-

tes, os poços profundos e as cisternas; como poluidones ou con

taminantes encontram-se os cemitãnios, hospitais e postos de



gasolina.

As fichas de cadastramento de fontes, Poços Plâo

fundos e cisternas, forarn desenvolvidas sob os auspÍcios da

Universidade Federal de São CanLos r numa tentativa de se conse

guin, da forma mais completa, a avaliação e/ou compneensão da

construção (Anexo Ì),

. A árèa utilizada para aterro sanitánio encontna

-se äpnoxirnadamente I0 Km, a sudeste da cidade.



TABTLA III - Cadastramento dos dados de goços'

õiamantut - Via llashìngton Luiz, Kn'
237 - Pl

itiquigãs do Brasiì S/A - Pz

r.0cAL

lndústrias Hero - P3

InCústrias Hero - P4

T¿.petes São Carìos - P5

Llpis iohann Faber - Cedrinho - P6

ll¿ìr¡a S/A ãrea industrial - P7

T

Expresso São Carlos - PB

Fln

PP

qistennas e fontes

Cot
(m)

Sicon - P9

PP

I

d

838

PP

Prol
(m)

I

4

830

Aqu

PP

I

96

856

NE

(m)

PP

I

Ba

ur

.8

856

ND

(m)

PP

I

Bo

áoo

6

RB

PP

860

I

BO

VD

lld

6

850

PP

I

int

90

iq.B

175

8?0

PP

I

600(

I

con

150

l.a.

Bo

180

6

880

I

:cflp

500(

int

onsl

165

80

Bo

8'{2

Pot

q

ecfrp

1000(

i¡t

P.F
(m)

103

Bo

90

6

80

Rev

Pot

] .s.

F.L.

ì000(

98 ,5

int

150

BO

65

Rev

Pot

Plez

IQ

600(

100

int

Bo

t{0

I00

AT

Fev

P.R

Pot

i.s.

int

60

A1

il

Rev

Pot

¿500(

l.s.

i¡t
7T

c.r.

Rev

Pot

int

x

c.r.

120

Pot

Rev

l.s

X

140

A1

Rev

l

Pot

119/
125

x

Pot

Al-

Rev

x

AT

x

Rev 81

A1

X

A1

90

X

X

IOI

X

r27

129



TABELA III - Cadastnamento dos dados de poços, cisiernas e fontes (Cont.)

Coop. de Lacticinios de São
Carìos - Pl0
Pereira Lopes Ibesa-lnd. e uo
m6rcio-S/A-Pll
Pereira Lopes Ibesa-Ind. e
nrêrcio - S/A 'Pl2

LOCAL

Pcreira Lcpes Ibesa-Ind. e Co

mércio-S/A-Pì3
Chlc. Paineiras - Est. Rib.
Bonito - Pl4

Promi nas Brasi ì S/A - Pl 5

ilerei-i'a topes Îb-es-ã:Tnd. ¡-Tq
m-ercio LÌDÀ. V.l.lash. Lui 2,235-

T Fi n

Fa zenda Paraíso

PP

Cot
(m)

5. Recr. Sabiã' V. l,Jash.Luiz'
kn 225

Co

I

-d

:itio Âlvorada, V. llash.Luiz'
va ))t^

830

PP

5ïtic Aìvorada, V. t'lash.Luiz,
Km 225

rof
(tn )

8

PP

I

Aqt

Recanto do Vô Zaia, V. t'lash.
Lui z. Km 226

272

834

NE

(m)

PP

I

Bo

,8

832

ND

(m)

PP

I

t2

68

RB

PP

820

I

R

't6

.s.

r30

VD

I /d )

1'{

84C

I

c

tnt

¿0r5

Bo'

160

I (

iq.
B.

t3500

6

I

c

(

¡+6

Il+

Bo

8q

6

85

R

a.
a.

c

lon

(

76

123

8?

ì.s

B

3¡n

97t

c

33600

R

,orEl

Con

Jl
R/P

lot

94

1rn

7 8''

L'

P.F
lm)

c

r9200

Con

lev

76

l.s.

80-

2¡n

AP

S

F.L

1t

c

P.f
1).

96000

Int

)e

B.S.

)ot

2m

iez

?8

6

R

A1

Int

(

I4l.

{r5

20,

t+000

Rev

Pot

7 5Í

B.S.

2n

P.R

2

S

3 0000

Int

8r5

Rev

2n

Pot

l_,

B.S

S

lðr
ç

N

Int

c.1

3 600

lr(

Rev

B.S

Pot

S

IJU

X

Int

c.I

C'1 (

Pot

Rev

B.V

S

Int

013(

Rev

Pot

B

40

Int

AI

Rev

Pot

B.V

Int

A1

X

Rev

B.V

Pot

AL

x

Pot

Rev

B.C
n

Pot

B.C

Âl

Rev

X

n
Pot

X

A1

Rev

Rev

A1

x

AI

Al-

X

x

X

{
(¡
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8. ASPECTOS RELACIONADOS AO AMBIENTE

8.1" Dados GeotÉcnicos

ZUQUETTE (1981), em seu trabalho inti'tulado Ma-

peamento Geotãcnico Preliminar na Região de São Carlos, confec

cionou um mapa dos mateniais de cobentuna (Mapa XIII ) ' onde

classifica os materiais de cobentuna em 5 gnupos a saben:

l9) Cobertura Resi'dual da Formação Bauru

Este tipo de cobentuna oconre nos vales dos "ó!
negos em altitudes menores que B00m e em um Pequeno platô a E

da ãrea estudada, com altitude em torno de 850rn'

Os materiais desta cobentuna Possuem mal-s de

50% dos seus grãos menones que 0r074mm, são de colonação aven-

mel-hada, tem espessura maion que I metnor apresentam altos va-

Iores de plasti-cidade e contám na maioria dos pontos obsenva-

dos, n6dulos da rocha original.

29) Cobertura Residual da Formação Botucatu

Tal cobertuna oconre a

em encostas com inclinação acentuada '

i¡r/ da área cartograf ada,

Os materiais q.ue a com-

,\'..9,



põem possuem mais de 50? dos seus gr"ãos

giJ.a, tem b,aixa plasticidade, coloração

tam-se em pequena espessurà.

77

entne areia fina e ar-

amarelada e apres en-

3Q) Cobertura Residual da Formação Piramb6ìa

Nesta categoria estão incluÍdos os materiais

pnoveniente da ação intemp6rica sobne a Fonnação Pirambóia,

que ocornem a Îr't da área mapeada 5 eln um val,e aberto e bastante

pJ-ano, em pequena espessura; tem granufornetria de aneia m6dia,

color"ação amanelada, e neles não se obsé¡'vam restos da nocha

mãe, e nem plasticidade.

49) Cobertura Residual da Formação Serra Geral

Tal cobentura pode sen encontnada em divensos

locais , tais como:

a ) em encostas de inclinação bastante acentua-

da, a E e V'l da ánea, onde possui pequena espessura e se apre-

senta con restos da rocha mãe em quantidade apreciáveis; so-

bre ela, d.esenvoJ-ve-se vegetações de poi"te rnédio;

b) ern âneas planas, a NW e NE da área estudada,

com espessuras mais acentuadasr sem.restos da nocha mãe, e so-

bne el-a estão desenvol-vidas culturas de ceneais

A maior pante dos materiais que compõem esta

bertura estão na faixa gnanu l-orné tr ica menor que 0,074mm e

bastante coJ.apsiveis quando muiEo úmídos,

59) Cobertura de Sedimentos Clásticos

a ) Cobentur:as de Sedinentos Anenosos T

Encontrados no centro e em quase todo o nonte

da ãnea, estes materiais possuem a granulometria pnedominante

co

são
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de aneia fina, com quantidade aPneciãvel de silte e argila' a

coloração variando entre amarelado e avermelhado, e espessura

de 50cm a 5m.

Existe uma va::iação na quantidade de materiaL

fino: gue ã mais acentuada no sentido honizontal do que no

ventical; assim, a plasticidade do materiaL é tambãrn oastante

variãveL.

Tais materiais necobnem pantes das fonmações Bo

tucatu, Senna Genal e Baunu e nota-se que entne aS fonmações

e e cobentuna frequentemente ocorne uma camada de seixos, de

espessuna variãvel-. Sobre esta cobentura sedimentan, desenvol-

ve-se uma vegetação característica de cerrados.

ZUQUETTE (1981), analisa ainda a resistência ao

cisaLhamento, fundações, escavabilidade, instalação de equipa-

mentos sãpticos, drenabilidade, utilização dos materiais Para

construção, produzindo maPas que fonam adaptados e utilizados

panciaLnente nesse tnabalho. A resistência ao cisaLhamento ã

um fator muito importante, uma vez que a aplicação inadequada

de uma tensão <le cisalhamento pode provocan nuptunas ou ainda

necalques em obnas.

Pon esse motivo, deve-se real-izar semPre en-

saios visan,lo sua tfeterminação. Os índices utiLizados por ZIJ-

QUETTE (19S1) foram os propostos por ROBERTS (1977) (TabeIa

IV), pana cada um dos gnupos de materj.ais (Mapa XII). Pana a

escolha do tipo ,Ce fundação adequada, torna-se neceSsãrio ana-

l-isar, com cuidado, a capacidaäe de canga, e ainda as canac-

terísticas de adensame¡ito dos mateniais que se situam abaixo

clo nível de base da fundação.

Torna-se, então óUvio, gue dependendo do valor
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TABELA IV - Comportamerrto
gões diversas

dos vánios tipos de solos frente a solicita
em engenha::ia. (Modificado de R0BERTS, 1977

GRUPOS

DE

s0L0s
(usc)

PÊRMEAB IL IDADE

(cor4PÂ cTADo )

RESISTINCIA AO

C ISALHA14ENTO

(c0MPA CTAD0 l:

SATURADo )

COI'lPRESSIBILI-

DADE ( C0MPACTA-

D0 E SATURADo )

UTILIZABILIDADE
COMO MATER TAL

DE CCNSTRUçÃ0

GC

sU

SP

Sl-l

sc

LH

LC

LO

Gt.l

GP

GM

HI

HC

HO

Pt

PERMEÃVEL

MUITO

PERMEÃVEL

SEI,II-PERMEÃV EL

A

IMPERMEÃVEL

IMPERMEAVEL

-iPEP.MEAVEL'

PERMEÃVE.L 
.

SEMI.PERMEÃVEL

A ,\
IMPERMEAVEL

IMPERMEÁVEL

JEMI-PERMEÃVEL

A

IMPERMEÃVEL

IMPER.YEÃVEL

SEMI-PER}TEÃVEL

A

IMPERMEÃVEL

SEMI.PERMEÃVEL

A

IMPER:'IEÃVEL

IMPERMEÃVEL

I IMPERì'IEAVEL
It-__

EXCELENTE

BCA

mÉore

BOA A MÉDIÂ

EXCELENTE

BOA

BOA

A MÉDIA

uÉore

t,fÉore

POBRE

uÉorn A PoBRE

POBRE

POBRE

INSIGNIFI CANTE

INSIGNIFICANTE

MUITO BAIXA

MUITO BAIXA

INSIGNIFICANTE

MUITO gAIXA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

ALTA

ALTA

ALTA

EXCELENTE

BOA

BOA

BOA

EXCELENTE

MÉDIA

BOA

BOA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

POBRE

POBRE

PCBRE
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da capacidade de canga, poderá ou não existin uma tensão cisa-

Ihante que Leve o material ã nuptuna.

Normal-mente: os mapas geot6cnicos Para funda-

ções são idealiza<1os e constnuidos pana difenentes nÍveis de

profundidade, pon exemplo: 2m, 3m, d* e 10 metnos, utilizando

os indices de HOFMANN (1976) (Tabela V).

A localização das fundações devem ser cuidado

samente estudadas, obsenvando-se os seguintes itens:

a ) estabilidade dos tenrenos, especialmente no que se nefene a

'movimentação de massa;

b ) valores satisfatõnios de capacidade de carga e necalque;

c ) variação limitada de volume;

d) nÍve] de água e pnofundidade desejáveI.

Escavabilidade cornesponde ã maion ou menor fa-

ciLidade com que um tenneno ã escavado, atnavãs dos mãtodos me

cãnicos nonmais, sendo utiLizados os índices pnopostos pon

HOFMANN (1976), (Tabela V) pana cLassificá-La (i'{apa XII).

Segundo ZUQUETTE (1981), do ponto de vista de

fundações, os materiais de cobentura estão subdivididos em

<lois gnupos, a saben:

a ) cobertuna nesidual da Formação Senna Genal e da Fonmação

Baunu r gue necebe Índices entne mau e razoável (Mapa XII ),
dependendo das suas caractenísticas no locaL da obr:a.

b) col¡ertura residual dâs Formações Botucatu e Piranbóia e os

Seclirnentos Arenosos ï e Iï, os quais apresentam cond.ições

nazoáveis no que se nefere a esse parâmetro; pana a nealiza

ção de fundações com segurança, estudos mais detal-hados de-
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ver"ão sen efetuados.

Quanto ã nesistència ao cisaLhamento, os mate-

niais com quantidades apreciáveís de finos, como os nesiduais,

recebem índice rnau (M),Todavia, os sedimentos arenosos I apre-

sentam qualidade razoâ.ve!, podendo obter a qualificação bom

(B) rquando encontnamos oconrência de material- classificado co-

mo aneia. bem gnaduada, areia pednegulhosa' com pouco ou ne-

nhum fino, Slnl segundo a Classificação Unificada dos Sol-os in

VARGAS (]978 ) "

" auanto ã esc¿vabilidade, os materiais residuais

e ongânicos se apresentam com o indice razoável (R) rquando en-

contrados em áreas planas e Índice mau (M) r para nesiduais que

oconrem nas encostas.

0s sedimentos anenosos I, são considenados bons

para escavar, devido ã boa l-ocomoção dos equipamentos necâni-

cos sobne os nesmos e ao lençoI fneãtico estar ã pnofundídade

na zoáv el .

ZUQUETTE (1981), (Mapa VI) rnostna as reações

dos mateniais de cobertura quanto as instalações sépticas, bem

como quanto ã drenabilidade dos mateniais, em função da Cl-assi

ficação Unificada dos Solos, conjugada aos Índices estabel-eci-

dos por HOFMANN (1976) (Tabela V), ponque devem ser l-evadas em

conta o tamanho dos gnãos e o conteúdo em ar:gila. Assim grãos

maiores rlue 0rl-run são necessãrios pana que os vazios dos mate-

niais de cobertuna não sejam obstruÍdos por bactêrias, quando

nel-es são instafadas fossas s6pticas (O CONNOR e !{EBER' 1975

in HOFMANN, 1976).

Para manutenção de uma permeabitidade suficien

te, é sugerido o Ìimite de ZOv" de angila nos mateniais consi-
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denados (ZUQUETTE, 1981) .

Os tenrenos foram avaliados, quanto ã sua dre-

nabilidade, segundo os critãrios estabelecidos por CASAGRANDE

(1948 ) ,in VARGAS, (I9 7B) , natificados pon HOFMANN ( 1976) ,estan

do nelacionados as diferentes profundidades do lenço1 fneãti-

co.

Na região, seguindo as determinações estabel-e-

cidas para instalação de equipamentos sãpticos r os mateniais

residuais e os sedimentos arenosos I, recebem o Índice Mau

(M), por possuirem porcentagens de argila e tamanho dos gnãos

f ona dos l-irnites ideais.

Quanto ã drenabiLidade, ZUQUETTE (l-981), atni-

bui índice razoável (R) pana as cobentunas residuais, devido

as caractenÍsticas observadas em campo. Já os sedimentos are-

nosos I necebem indice Bom (B), pon se encontnanem dentno dos

]imites estabel-ecidos .

ZUQUETTE (1981), classifica a utilização dos

materiais da área, como materiais de constnução, como apenas

nazoáveis, pois nenhum matenial apnesenta condições excepcio-

nais. Os sedimentos anenosos I são usados para aternos e ten-

rapJ.enos de nodovias, fenrovias, recuperação de ternenos e es

tnadas, pnoduzíndo bons resuLtados para pavimentos de baixo

custo. As cobenturas nesiduais não são muito usadas para es-

sas especif icações, d.eviclo ã dif iculdade de serem escavadas.

Não são encontnados depósitos l-ocais de argila pana a fabnica

ção de tijolos e telhas.

Existem na ánea algumas pedneiras, sendo que

algumas delas são responsãveis por toda bnita fonnecida para

a cidade de São Carlos. Existem algumas pedneiras em estado
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de semi-abandonor eXploradas eventuafmente por m6todos nústi-

cos, sendo seus prod.utos de má qualidade e usados em estnadas

vicinais não pavimentadas.

Existem ainda algumas pedneinas de arenitos, de

onde são netinados bl-ocos do Anenito Botucatu silicificado, pa

na uso em revestimentos e pavimentos.

BORTOLUCCI (]983 ), atravês de sondagens de sim-

ples reconhecimento e tambãm de ensaios de laboratório, execu-

tados sobne amostnas de solo da cidade, como:

canacterização dos solos;

compactação procton normal;

ensaios tniaxiais rãpidos com medidas de pnes

são neutra e variação de voÌume;

obteve as seguintes canacterísticas das formações geológi-cas

Locais:

a) Formação Serra Geral

A Fonmação Senna Genal apresenta característi-

cas bastante hetenogêneas e uma vez que seu manto intempenismo

possui graus de altenação muito variadas. Os resultados da SPT

(N) vanianam, desde 4 atã inpenetnáveJ-, o que sugene uma gran

de variação ventical.

A camada mais aLtenada, descrita como silte ar

giloso or-l angila siltosa vermelha.. ou marron, apnesenta N va-

riando desde 2 atê 22 e sua espessura atinge at6 1l- metros.

A porção menos alterada, descrita como siLte

arenoso cinza ou amanelo, apresenta N desde 4 até impenetrável

e sua espessura raramente ultrapassa os 7 metros.
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b) Grupo Bauru

Apresentando uma espessuna de 26 metnos confin-

mada, entnetanto com uma mãxima provavelmente supenion a esta

marcar os arenitos do Gnupo Baunu possuem canacterÍsticas bem

menos hetenogêneas que oS basaltos altenados, com valores de N

entne 4 e 23.

C) Sedimentos Cenozóicos

As caractenísticas dos sedimentos cenoz6icos

são bastante homogêneas, sendo que a grande pante dos SPT mos-

tnou vafones de N en'tne 2 e 7 , independente das litologias are

nosa ou angilosa. Quanto ã esPesSura, o Cenoz6íco arenoso pode

ultnapassar os 12 metnos com pnedominância entne 5 e 7 metnos.

No Cenoz'oíeo angiJ-oso, obsenvaram-Se eSPeSSuras de atã 9 me

tl.os .

Ainda com base nas determinações dos NIVC]-S

fneãticos nas sondagens, elabonou um mapa do níve1 fneático su

penion na cidade, que foi utiLizado neste trabaLho Pana dine-

ção de fluxo e cujos dados foram comprovados pej-o levantamento

realizado no campo.

8.2. Diagnõsti co da Evol ução Urbana

A fim de

seguiu-se na Prefeitura

áneas unbanas

melhon obsenvan a evolução unbana con-

Municipal- de São Carl-os os mapas de

Decreto 540/ I 940;

Decreto 837 /1947;

Decreto 37 29 / I 958;
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Decreto 4567 /1962;

Decreto 4981 /1964;

Decreto 6325/1969;

Decreto 6978/1972;

Mapa área urbana de t 984.

Atnavés desses dados colocou-se áreas unbanas

de 1940, 1962 e L984 em um mapa globa1 da evoJ-ução unbana (Ma

pa III)" A impnessão que se temr quando obsenvamos esse mapa,é

de que o crescimento real- foi maion Pana a direção N, no ano

de'Ì962, tend.o como base o penlmetno de 1940, e já no ano de

1984 aconteceu a maior expansão da á¡rea unbana Para a direção

S, seguida em ordem de gnandeza pelas direções tr'l , L e N, ern ne

Iação ao perímetÌro de 19 6 2 " Estas úl-tirnas obsenvações nos I'e-

vam a concluin que a Rodovia t'Jashington Luiz realmente está

constituindo uma banneit-a ao desenvoLvimento urbano da cidade

de São Canlos.

8.3. Carta de Declividades

As car:tas de decl-ividade ou cantas de incl'ina-

ção dos tenrenos são indispensáveis em Processos de planejamen

to unbano, não podendo faltar ao que este tnabalho se pnopõe.

A t6cnica utilizada na confecção destas cantas

é extremamente tr.abalhosa, porém de fundarnento sinples.DE BIA

SI (1970), utiJ.iza como base uma canta topogrãfica plani-alti

mêtnica, a partin da qual 6 obtido um mapa que contem a incl-i

nação local dos terrenos, confeccionado com o auxílio de um

ábaco que transf or¡na as distâncias entne curvas de nÍvel- em
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porcentagens de inclinação, escol-hidas a priori.

Para efeito de documento auxilian de planejamen

to uma carta de declividadès colabora na distribuição de equi-

pamentos urbanos, principalmente no que envol-ve custo de insta

1ação

Fonam utilizadas as classes de inclinação pro-

postas por SEIGNEMARTIN (1979), onde inclinações de 0 a ïeo

acham-se na faixa ótima para instalação de sistemas sépticos

(ou de saneamento) r aIám de complexos industniais e comen-

ciais. A util-ização de uma faixa inicial de inclinações infe-

niones a 2% pnende-se ao'fato de gue., em tenmos de área, elas

são bastante impontantes. Ressaltamos que as inclinações muito

pn6ximas de 0 são nestnitivas, pnincipalmente ã instalação de

sistemas de saneamento, por causarem dificuLdades no escoamen-

to. O Índice LSeo senia o limite do intenvalo õtirno para a ins-

talação dos equipamentos urbanos ¡ êñ geral e o li¡nite pana

nuas, estnadas e sistemas s6pticos " Os Índices de 2Oeo são des-

favonãveis a quaisquer instalações urbanas, corn exceção de ne-

sidêneias em áneas geologicamente favonáveis.

Ern HOFMANN (l-976), SCHOLZ sugene que o l-imite
superior de declividade rnáxima aceitáve1, em planejamento unba

Do r seja 27 eo 
"

0 Mapa V, adaptado de ZUQUETTE (1981) mostna as

decLivi-dades da ãrea em São Canlos.

Seguem as cl-asses de declividade:

I - menos que 2% - ótima para a
equipamentos urbanos

2 - 2% a 5% - muito boa para a

equipamentos unbanos

instalação de

instalação de
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3 - 5% a 10% - boa para a instalação de equipa-

mentos urbanos

4 - 10% a 20% - razoável, com nestrições ã ins-

talações de al-guns equipamentos urbanos

5 - acima de 20% - impnóprio para a

de grande pante dos equipamentos unbanos.

instalação

8.4. Vulnerabil idade Potencial

A vulnenabilidade de um terreno poderia sen de-

finida como sendo a maion ou menon facilidade com que esse ter

neno necebenia e tnansmitinia ao aquÍfeno, superficial ou pno-

fundo, uma canga de contaminante ou poluente qualquer que neLe

fosse colocado. Dessa maneina foi feito um maPa da vulnerabi-

lidade potencial (Mapa X). Obsenvando-o, pode-se notan que

apnoxinadamente 60 a 7Teo da ãnea encontna-se na cLassificação
rlmãdiatt, que do ponto de vista da penmeabilidade ã nepnesenta-

do pon valones de K da ordem 10-'' a 10-6 cm/seg. O nestante da

área enquadna-se em vulnerabilidade baixa, representada por va

l-ones de K da ordem de < 10-6 cmlseg.

8. 5 . Fo ntes de Pol u i ção

As fontes possÍveis de poluição, eue podem sen

encontnadas em una aglomenação unbana, são as seguintes:

esgotos dom6sticos

lixo urbano

despejos industniais
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insumos agrícolas (fertilizantes e defensivos)

dejetos de animais
;aguas superr r.caaas e

outras fontes

8,5.1. Esgoto Domãstico

NonmaLmente, desde a Antiguidad.e, se col-oca no

sol-o os esgotos domésticos não coletados por.rede, atnavés de

fossas e célul-as de pereolação. È comum a detecção de nitna-

tos e bactárias, em águas de poços extnaídas nas vizinhanças

dos sistemas de disposição citados (CETESB-I977).

Em São Car:los, segundo mapa da nede de esgotos

do Serviço Autonômo de .Á,gua e Esgoto de São Carlos, cenca de

85 a 90% da ánea urbana é senvido pela nede de coLeta de esgo-

to e pelo for^necimento de água encanad,a.

Um dos cnit6nios utilizados pana se aval-ian o

potencial de poluição do sub-sol-o, peLo esgoto doméstico, é a

demanda bioquínica de oxigênio (DBO) no esgoto. Segundo CETESB

(1977), a carga pnevista de DBO (ton/dia), da cídade de São

Canlos é de:

Carga poluidora - Ton DB0/5 dias Total = 6¡6

Car:ga poluidona - Ton DBO/5 dias não coletada=
' 1,3

O lançamento do esgoto dornãstico em c6r"regos e

niachos é um pnocedimento altamente poluidor das águas e, no

easo espeeífico de São Carlos, o lançamento 6 feito sen qual-

quer tratamento prévio, dinetamente no cõr.nego do Monjolinho



9{J

(Fotos I e 2), Pana efeito de companação, a população estimada

pelo IBGEr €ñ julho de 1985, foi de 142.633 habitantes e para

1970 a população era 85.425 habitantes. Quando do estudo da

CETESB, em L977, tínhamos uma população estimada de IJ-2,L22 ha

bitantes.

8.5.2. Lixo Urbano

O lixo unbano, cuja quantidade diãria chega a

sen alta em muitas cidades, é normaLmente lançado a cõu aben-

to, como também disposto em atennos sanitãnios, apnesentando

uma maion potenciaLidade de poluição de águas subtennâneas. Aq

bas as fonmas de disposição final são utilizadas por mais de

60% da população do Estado (CETESB, f977) " Como decorrência

dos pnocessos de decomposição biol6gica dos nesíduos s6Lidos

unbanos confinados, pnoduz-se um Iíquido de colonação escuna

(chonume), ainda rico em matéria ongânica, gue pode infiltran-

se no tenneno e atingir lençois aquãticos, poluindo-os.

São Canlos utiliza a tãcnica do atenno sanitá-

rio (Foto 3 ) , entnetanto sem qualquer crit6nio. No momento, o

lixo 6 utilizado para entulhar ravinas causadas pela enosão,

no sítio Sta. Madalena.

0 lixão produz o chorume que cai em um afl-uente

do cón:rego São Josã. Este vai ter no córrego São João, gue ã

tributánio do Ribeinão da Laranja Azeda. O Ribeirão do Feijão,

por sua vez, tem o Ribeirão Laranja Azeda como um dos SEUS

afluentes e tambãm ê a fonte de água para o abastecimento da

cidade de São Carl-os. É, intenessante tanbém frisar que o Cónne

go São João tem pante do seu percunso sobre solos que recobrem



Foto 1 - C6nnego do Monjolinhorantes do despejo do esgoto.



Foto 2 - Entnada do esgoto no cónnego do Monjolinho.



Foto 3 - Aspeeto do atenno sanitár'io
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a Formação Botucatu e, tanto o Córnego São José quanto o ater-

uo sanitãnio: s€ encontram sobre solos que necobrem a Fonmação

Botucatu.

Seguindo o l-eito dos cónregos e nibeir.ões, do

aterro sanitár"io até o Ribeirão do Feijão a distânoia é ¿e 15

l(m apnoximadamente, sendo que os solos da Fonmação Botucatu

apanecem como leito destes niachos, por cenca de I Km apnoxima

damente.

Segundo a CETESB (l-977), é muito i:npo::tante, en

tne outras, a poluição causada pelo nitrogênio, pelo confina-

mento de lixo, considerando-se que o Lixo cont6m leo em peso de

nitnogênio (CETESB/Supenintendência de Resíduos s6lidos).

O atenno sanitár'io de São Ca:rlos é utilizado,

neste Ìocal, a apnoximadamente l-0(dez) anos. Inicialmente ena

apenas deposição a cõu aberto passando a ser cobento a partir

de 6(seis) anos atrás, quando.a finna Vega Sopave passou a ne-

colher o lixo da cidade. A quantidade m6dia mensai, de Lixo ne

colhido, é de cerca de 2.000 toneladas e 6 feita na cidade to-

da.

8.5.3. Rejeitos Industriais

0s rejeitos industniais possuem os seguintes

elementos especÍficos de poluição industrial-, segundo CETESB

(L977): Demanda Química de Oxigênio (DQO), Cianetos (CN-), Clo

netos (CL-), Metais Pesad.os, Cromo (Cr), Nitrogênio (N), Fosfó

no (P).

No caso especÍfico da cidade de São CarLos, pâr

te dos nejeitos industniais 'e recolhido, juntamente com o lixo
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donéstico e l-evado para o nesmo aterno sanitánio e parte 6 des

pejado a c6u aberto, na pr6pria área industrial da cidade (Fo-

to 4).

CETESB (1977), dá a carga remanescente de DBO

e parãrnetros quÍnicos de origem industrial de São Ca¡los, con-

sidenando apenas 5 indústrias, com os seguintes vaLores:

- 6200 Kg DBO/5 dias nemanescentes e outros pa-

nâmetnos característicos da poluição industniaL como:

DQO (4), N (4), P (3)o Cn (2).

Cumpne salientar a existência de três curtunes

em São Car.Los, cujos produtos utitizados são compostos de Cr,

Na, Ca, anõnia e óLeos animais e vegetais. Dos tnès, dois uti-

lizan lagoas de decantação e infiltração e um utiliza a f il-tna

ção dos eflúvios e poster.ior lançamento ao cõr'nego do Monjoli-

nho (Foto 5).

8.5.4. Agropecuãria

O cnescimento da agnopecuánia no Estado de São

Paulo vem solicitando a utilização, cada vez maior, de fentili

zantes e defensivos agrÍco1as, devido ao aumento da ár.ea culti

vada e intensificação da produção agnícola, o que implica na

aplicação de grande quantidade de fentifizantes e defensivos

por unidade de área. Os adubos e excnementos animais são nicos

em miner.ais nutnientes, enquanto que os inseticidas e henbici-

das são conpostos de substâncias químicas, envolvendo um r"isco

potencial ã saúde.

A aplicação dos fentilizantes libera, entre ou
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Foto 4 - Lançamento de rejeitos industriais, a

pnia ãnea industnial.

ceu abento, na pr6
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Lançamento de

Iinho.
Foto 5 - efluvios de cuntumer ño c6rnego Monjo-



98

tros elementos, o nitnogênio güe, pelos Plrocessos de nitnifica

Ção, se transforma no ION Nitrato (N03 ), gu€ pode atnavessar o

subsolo e atingir o 1enço} freático, vindo a constituir um

acúmulo de NO¡ p€sidual nas águas subtennâneas.

Pel-a atividade pecuária: os excnementos ani-

mais, gue são ricos em nitnogênio, passam a um contato direto

com o solo, sendo que a alta concentnação de nitratos pode apa

recer nas águas subtenrâneas e nas camadas do solo.

A negião de São Carlos recebia, segundo CETESB

(1977), cenca de 50 a 70Kg/ha/ano/Nitnatos, o que dá cerca de

3r4 mil tonel-adas de N pon ano, provenientes de fer:tilizantes

e cerca de 2 rB mil toneLadas de N pon ano, provenientes da con

tnibuição pecuãria.

Os defensivos agrÍcolas são repnesentados pelos

inseticidas, fungicidas, herbicidas e outnos compostos Para
1-.fins especificos. CETESB (L977), indicar nê região de São Can

1os, uma utilização de inseticidas de Ir3 rnil tonel-adas/ano,

com cenca de 30 a 45 Kg/ha/ ano.

8.5 .5 . Á9ua s Superfi ci a i s

A priori, as aguas superficiais não nepresenta-

niam uma fonte cie poluição significativa para os lenç6is sub-

tenrânecs, visto serem estes que al-imentam constantennente as

águas q.ue percornem os riachos e mantám o nível de lagos e ne-

servatórios artif iciais .

Entretanto, é sabido q.ue sob condições espe-

ciais de bombeamento intenso, afloramento de formações permeá-

veis perto de rios e lagoas e em torno de rePresas, em regime
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hidrológico invertido por bombeamento de Poços, pode ocornen

infiltração no sentido inverso'

segundo a classificação sanitária dos Rios Pau-

Listas, obedecendo o reenquadramento de nios nas 4 classes es-

tabelecidas peJ-a Portaria GM/0013/15/j an/76 (SEMA in CETESB/

77), que f ixou normas e padnões de qualidade para cada uma de

1as, mais restnitivas do q.ue as do Dec' Lei Estadual

52.864 de jantt72, as classes são as seguintes:

l-NaClassel,amaisnobreenestritivade

todäs (abastecimento domãstico, sem právia ou com simples de

sinfecção), fonam enquadnados: I) os nios das regiões de neser

vas flonestais; 2) os nios de negiões serranas de alta declivi

dade (serras do Mar, da Bocaina e da Mantiqueira); 3) os manan

ciais das regiões da Grande São Paulo e d'o ParaÍba' No inte-

nior" do Estado, apenas as nesenvas florestais tivenam rios des

sa categonia, Para não restningir as Possibilidades de desen-

voJvimento econômico;

Z - Na Classe 2" (abastecimento dom6stico ap6s

tratamento convencional; irrigação c1e hortaliças ou plantas

frutiferas e recreação de contato primário), foi enquadrada a

gnandemaioniadosriosgUe,deummodogeral:S€encontramem

condições sanitárias compatíveis aos padrões estabelecidos ' 0n

de havia condições de recuPeração, mediante medidas preventi-

vas e corretivas, nas fontes de poluição, a classe foi estabe-

leci<la como meta a ser atingida a curto ou mádio Pl-azoi

3,1- Na Classe 3, (abastecimento domãstico ap6s

tratamento convencional; preservação da flora e fauna; dessen-

dentação de animais ) tão restritiva quanto a anterior; salvo

numero
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em NMP de Col-i-Total (20.000/100m1) e fecal- (4.000/100m1, 0D

(4mg/I) e DBO (10mg/f), ficaram os cursos drágua intermediá-

nios entne oS de Classe 2 e 4, exeeto nos casos em que estes

últinos e seus afluentes, tenham condições satisfatónias de

auto-depunação at6 a confluência de ambos;

4 - Na Classe 4, (abastecimento domêstico após

tratamento avançado; navegação, hanmonia paisagÍstica, abaste

cimento industnial-, inrigação e usos menos exigentes) foram

definidos oS cunsos dtágua que necebem ttin natunaft, oS despe-

jos de esgotos dom6sticos e/ou industniais a níveis, quantita

tivos e qúalitativos, cnÍticos o bastante pana inviabilízar

economicamente qualquer outno uso mais nobne dos mesmos. É

oportuno lembrar que os linites mais impontantes se neferem

ao fenóis, penmitidos atá Img/I, e ao OD, que deve manter-se

acima de 0 ,Smg/ 1.

A quatidade das ãguas supenficiais de São Car-

los, representada apenas pelos rios r S€ enquadra na classe 4,

cujo potencial poluidon das ãguas subtenrâneas (CETESB,77)rê

do tipo E, ou seja, águas poluidas considenando-se os val-ores

de OD, DBO, coti-fecal e outnos elementos e substâncias perm!

tidas pela classe 4 do enquadnamento.

B.5.6.0utras Fontes

Divensas fontes de poluição podem selr citadas.

Entre eLas teniamos a poluição radioL6gica, imigaÇão, recar-

ga artificial, atividades mineiras, injeção pnofunda de nejei

tos altamente t6xicos, recirculação t6rmica, etc.

Nesse item, devemos Lembrar a poluição causada
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pelas indústrias ao lançanem no êP: Sob a forma de fumaçarseus

rejeitos. Sobne este aspecto, a ãrea industrial ern São Carlos

está localizað,a no pion l-ocaL PoSSÍvel-, uma vez que oS ventos

mais freqüentes são os dos quadrantes N a SE, TOLENTINOT(l-967)

e tendem a dinigin qualquer tipo de poluição sobne a cidade.

8.5.7. Situação Atual das Indústrias

CETESB - Araraquara

Control adas pel a

Das aproximadamente 400 indústrias existentes

em São Carl-os apenas 38 são fiscalizaclas pela CETESB, cuja se-

de é em Aranaguana, municipio vizinho de São Carl-os. Podemos

notan que estas 3B indústrias são fiscalizadas mas' em nenhu-

flê r ê efetuado qualquer trabalho de monitonação sistemática

dos rejeitos " A CETESB forneceu os seguintes dados sobre as in

dústnias (Tabela VI ):

- Ti pos de pol uição produzida

- Tipos de

A - Esgoto

B - Esgoto

esgoto da i ndústri a

domés tico
industnial

do ar

do ar

do ar

sonora

s6lidos

c

D

E

F

L

G

Poluição

PoIur-çao

Poluição

Polurçao

ResÍduos

material panticulado

odon

S0z

industniais

Tipos de tratamento dos eflÚvios i ndustrjai s

- Tnatamento bioJ-6gico
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H - Tnatamento físico-quÍmico

Desti no dos efl úvi os i ndustriai

- Lançamento em rede púU:-ica

Os Índices caracterizadones incidinam da seguin

te maneira nas indústrias fiscalizadas:

A

B

c

D

E

t'

G

H

I

J

K

L

37 indústrias

23 indústnias

16 indústrias

09 indústrias

l-0 indústrias

I1 in¿úêtrias

0l indústr"ia

09 indústnias

25 indústrias

05 indústrias

05 indústnias

15 indústrias

Notamos que gTeo das indústnias possuem esgotos

domãsticos e s6 6Oeo das indústrias qm esgoto industrial- apro-

priado á utilizado. Quanto ã poluição do êF r esta ã pnaticada

por cerca de SOeo das indústrias; apenas 26eo d.as indústnias fa-

zem aJ-gum tipo de tnatamento pr6vio em seus eflúvios, 65eo l-an-

ça-os diretamente na rede púUtica 2 L3eo nealizam inf iltr.ação

dos efl-rlvios no terreno e 39eo produzem nesíduos s6tidos.



'IABeL,:i VI - lnd-ust¡iðs fiscalizadas pela CEfESB

I

icoRl'ur{E 
}'AzzARr s/A

lr.o... ,ourr*ENros E coNrRor,Es

Itroo

l.or.ra^ BFÄsrL DE FARTNHA DE ossos

lenra ar,uec
I

i\ìËNAREK - C0NTRoLES cERArs IND. E

lccr-r . r,rna

lrru, - ,*0..8 co'. DE MErArs
I

I

I.{LPARGATAS 
CoNFEC. DO NoRDESTE

IANTENoR 
RoDRrcuEs DE c. FrLHo

IARTËCOURO IND. E COI,I. LÎDA

IiinnsrRlÀ

Cur"tinento e outras prepanações dr

counos e peles

Fabnicação de aparel,hos e equipa.
nentos elétricos

Fabnicação le.Farinha de oaso e s(

boi
Produgao e nontageÍr de equipamen.
tos ¡necânicos

Fab.nicação de calnas e cond. ' å¡

'chafras gaLvanizadas

Confecções

Usin. de Þeças netál1ca6

Cur,tjrento e ouÈ'as preÞ. de cou.
¡10

A¡tefatos de borracha

Fabnicagão e nontagerû de tratorea

Ara raq ua ra

TTORRACHAS SYì'ÍA LTDA

COMPAi.ITìIA BR.ASILEIRA DE TRATORES

L

f Ínt r.rc 1.iD^arE

AlB/CIElJ/KIL

Al I.

A/ B/D/K

Al B/H/T

Alt

AlBl ClElîtr
AIE/1

AlDlT

Al TlL

AlBlCl.JIL

l!o
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íJCTiSTRVAS ALIMENTÍCIAS HERO - SP

CLÌ¡IAX IND. E COM.

COOPHR.¡Tì1VA DE IACTICÍNIOS - SC.

CURTIDCRA HONÎÊRROSA LTDA

I¡IPI,ECANA PARA¡USOS Ë IMPLEMENTOS

AGRICOLAS

INCOT'AP LTDA I}ID. Ë COM. DE TARI-
NiiA DE PENAS

INÐ E COM. CARDINALLI LTDA

II,¡D. E COM. DE COUROS SÃO .JOSÉ

IND. E COM. DE MÃQUINAS H.ARTTNS

LTD,A

Ii¡D . R. CA.}fARGO

IIIDÚSTRIA

Alinentos enlatados

Fabrieação de geladeiuas e siuiÌa-
res !
Ali¡nenticfa .- '
Cuntirnento e piepanações de couros
e peles j

Ind,'de.ipeças e acess6r'ios de tra-
tones e i¡ûpleDentos agnicolas '

Pnodução de fa¡rinha de penas'

ATIVIDÂDE

P.v . C. e plásticos

Cu¡ltirento de cour¡os

fflDIcES CARA cTE R I ZADO REs

AIBlC/J/L

AlB/ ClD/ElE/HlI/L

Al B/H/ I/L

Al B/ClD/,r/L

AlF/T

Al B/D/K

A/ CITIL

AI B/ ClDIEl J ]KIL

Al F /IIL

AlBID/FIHlIlL

Prod. de for¡nas, noldes e peçar

fundidas de netal

Fabr. de n6veis de nadeira

peles

o
t
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IND, DE TOALHAS SA}'IIR REMAILLE-S/A

ITO AVES INIEGRA.DA S/A

JOINHA MÁQUINÀS fND. E COM, LTDA

LACTICfNIOS FLOR DA NATA LTDA

LITEMA - LTGAS TÉCNICAS E MATERIAI

INOOSTRIÀ

LTÐA

MALHAS FIANDÊIRA LÎDA

NEIDE IND. E COM. DE VIDROS

PELOPI,AS IND. E COM. LTDA

SÃO CARLOS S/A IND. DE PAPEL E ËM

Tecelagem

Abatedou¡îo de Aves

Industrialização e conereiali4ação
de fernos e aço fundido

Alinentícia

Fab. de artigos de netal

Confecções de ¡nalha i
Indu strialização de. enf,eites nata-
I inos

Fabr, de ðonpresso¡les hernetlcoG

Fabr. de papel

senral,heria

Fabn. de tapetes e carPetes

Ind. ¡¡ecãnica

IAGEN S

SERR.ALiiERIA PAULISTA LTDA

ÎAPETES SÃO CARLOS

TÊCMOR S/A EQUIPA}4ENTOS HIDRÃU

ATIVIDADE INDICES CARACTE RI ZADOR ES

Atftl
Al B/ Dlf

Al Cl ÐlE/î /rl L

AlB

NT

A.t Bt clE lîl J

AlT

A/Bl CIE/H/ 1l L

AlB/UelElt

AlFILl T

AlÐlclJ

Alf

Po
O1



TABELA V¡ (cont.) - Indústrlas fiscaìizadas pela CETESB - Araraquara

TEXTIL CAFI LTDA

TOALHAS SAMIR REMAI LLE S/A

USIPRESS - USINADOS E FORJADOS

LTDA

I.IAI.}1A S/A IND . E COM.

WIRTH - I.A,TINA HÃqUINAS E FERRAIæN

TAS DE PERFURAçÃO LTDA

IIiDt'SIRIA

linginento e engo¡nage¡n de fio de
algodão i

Fabn, de toalhas, tinginento,etc.
fnd, e Con. de.peças para trato-
res, usinados e fo¡rjados

Fabr. de materiat elétni.co

Fabr, de sondas e sinila¡es

ATIVIDADE I1{D¡ CgS CA RACTER I ZAÐO TES

AlBlC/E/r

AIBlClE/F/T

Al BlHl T/ L

A/ B/I

AlBl ClHIKIL
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9. 
" 

PERMIABILIDADE E ERODIBILIDADE

Per.rneabil-idad e 6 definida como a propniedade

de um material que indica a maion ou menon facilidade que o

mesmo ofe¡.ece à passagem d.e um fluxo, através de seus vazios.

Esta facilidade é avaliada atrav6s da constan-

te K (o coeficiente <le permeabil-idade ) , extnaído da lei de

Dancy, a qual rel-aciona as velocidades de pencotação dineta-

mente com o gnadiente hidnául-ico.

O fenômeno penmeabilidade infLui dinetamente

nos probJ-emas de drenagem, recalques, percolaçâo em funda-

ções, barnagens de tenna, erosão e estabiLidade de taludes

(ZUQUETTE, l-v8l-)

0s solos fonam classificados quanto a sua per-

neabilidade, por TERZAGHI e PECK (1962) in ZUQUETTE (1981) e

VARGAS (1978). Ëstas classificações associadas à classifica-

ção de ROBERTS (1977), penmitinan a ZUQUETTE (1981) ,enquadran

os ter"renos nas seguintes categor.ias:

ì) Bons - K entrê 10-t e J-0-3 cmlseg

2) Razoáveis - K entre t0-q e 10-6 cmlseg

l
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3) Maus - K abaixo de 10-6 cm/seg

Desta maneirar quanto a penmeabilidade, os ma-

teriais com pnedorninãncia de finos necebem Índice mau e os ma-

teniais predominantemente arenosos, Índice razoável .

Quanto a nesistência ã enosão, os materiais com

considenáve1 pnesença de finos e os mateniais nestantes da

ánea r:ec ebem Índice mau.

0 Mapa VII, adaptado de ZUQUETTE (1981) 
'retrata

a penmeabilidade e a erodibilidade da ánea e¡n estudo.

' Na área unbana foi levado a efeíto um tnabal-ho

de determinação das penrneabiJ-idades, sendo que categorias uti-

lizadas fonam as já citadas 
"

Do ponto de vista de pnocessos erosivos em anda

nento, a ánea em estudo apresenta apenas uma ocorrência que ê

nepnesentada pela boçoroca Liquigãs 
"

Segundo RODRIGUES (19S2), a boçonoca Liquigás

representa a evolução de uma enosão inicialmente instalada em

um corte de estrada, em sedimentos modennos ' Tnata-se de uma

erosão pnovocada pelo uso, sem planejamento, feito pelo ho-

¡rre¡n, que de j.xou ruas para cinculação em um nef lorestamento .

A enosão ern questão é consequência do acúnulo

e escoamento de águas pluviais em duas dessas ruas r que coinci

dem com inclinações natunais do nel-evo.

A localização geográfica da boçoroca investiga-

da á a seguinte:

Boçoroca Liquigás - ern talude da nodovia

V,lashington Luiz no kt 225 + 400m, em fnente ao depósito da Li-

quigás.
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Temos ainda na ár-ea uma antiga boçoroca que é

atualmente representada pelo fixão.

O Mapa VII mostra a J-ocalização das boçonocas

en áreas de penmeabilidade razoáveL - K entne t0-q e l-0-6 c;m/

seg., embora esta úLtima esteja sobre sol-os da Fonmação Botuca

tu.
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10" rNTER-RELAçÃ0 DE DAD0S

Este trabal-ho se propunha a um levantamento de

dados a respeito da área de São Canfos, com a finaLidade de fa

zen o que se chana de Geologia Ambiental da Ánea de São Can-

los.

Não nos ativenos ã nenhu¡na espãcie de veton,tal

cono: ãgua subtenrânea, poluição aénea, poluição das águas su-

penficiais ou do solo. Panticu l-armente , nenhum destes foi abor

dado. O que se tenta, ó abondar a todos, ou quase todos, de um

modo nem tão incisivo, nem tão superficial , buscando, dentno

do possivel, algum conhecimento pr6-existente e procunando con

relacionã-lo com a experiência pessoal em campo e com os estu-

dos reaLizados dentro do desenvolvimento do tnabalho, como um

todo.

0s climas aventados para a região, pelos diver-
aos autones, segundo rrKöppenrr, se enquadram nas classifica-

ções:

Cwa.i - clina tnopical-, com verão ú¡nido e inverno seco;

Awa . i - clina quente, de inverno seco;



- Cwa

- Cwb

rll

clirna tnopicaL, com verão úmido' temPet-atura nédia

do mês mais quente supeníor a 22oC;

temperado, com inverno seco e temperatura do mês

mais quente inf erior a 220 cr.com 4 meses no mÍnj.¡no

superr-or a J-U"U.

Outro fator inpontante é a capacidade de arma-

zenamento de água do so1o, gue atinge valores bastante el-eva-

dos e que associados ã geologia loca1 , nos perrnitem inferir,

tnatan-se de área de necarga de aquÍfeno.

Ëfetuou-se tarnbém o levantamento das constnu-

ções de interesse, seguido da deten¡ninação da direção de f l-u-

xo da supenfÍcie freática Livne, onde encontra-se o caminho

possÍvel da poluição potencial nesta superfície, podendo-se

desta maneir:au. indicar a melhor localização dos futunos poços

e cisternas que por ventura venharn a se¡l constnuídos. O locaL

nais apr.opniado para estas constnuções, tonando-se por base o

Mapa III, senia na pante leste do mesmo, por motívos já aven-

tados no Item 4,6. Dando seqüência ao tratamento da área unba

na, foi efetuado um trabal-ho de l-evantamento das áreas urba-

nas da cidade de São Carl-os, culminando com a complementação

do Mapa III que, em úLtima análise, nos mostra a direção pre-

fenencial de cnescimento nos últírnos 4+ anos ' tomando por ba-

se 1940, 1962 e l-984, sendo esta úftima ¡nais necente, basica-

mente na Linha N-S do mapa e mostrando também como uma rodo-

via pode ser um'fator finitante ao crescj.mento ur:bano e que,

eventualmente, poderia sen usado com sucesso em situações es-

peciais,

A carta de decLividade foi feita dentro da
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área, visando a previsão da localização dos equipamentos urba-

nos, segundo as classes de declividade já mostradas no Ïtem

8.3.

Uma vez que as indústnias, embona em ãneas in-

dustriais, se encontram dentro do perímetno unbano, foi feito

um tnabalho de detenminação dos índices de penmeabilidade da

ãnea acnescentados ao mapa adaptado de ZUQUETTE (l-981),que não

os possuia, o que resultou no Mapa VII r mais completo e que

agora nos dã uma visão global da ánea quanto aos aspectos de

penmeabilidade e erodibil-idade. Aos fatones agnegados somou-se

a preocupação do crescimento da cidade e dos solos que pode-

niam Sen encontnados pou um avanço tr sem cnit6niott da área urba

na. Levantou-s€r.entãor os tipos de solo da ánea e suas carac-

tenísticas quanto as cl-asses de capacidade de uso Cas ternas.

Atnavés das informações nelativas ã geologia, tipos de sol-o e

classes de capacidade de uso do solo, podemos agora sugenir

qual a direção que a administnação púltica municipal deve dan

a expansão do perimetno u::bano, visando sempre a manutenção

das condi-ções ambientais da ãnea, dentno do possÍvel .

Do ponto de vista geológico, a maior pante da

ánea urbana atual- se encontra, pÌlesentementersobne o Gnupo Bau

ru e sobne solo LV-5 (Latossolo Vermelho-Amanelo álico, A mode

nado, textqra argilosa ou mãdia; Unidade Canchim (Typic Haplon

thox e äaplic Acnonthox) que nesponde as classes III-IV cìe ca-

pacidade de uso, cujas caractenísticas principais são: CLad,se

III - decl-ives de 0-12% com pnoblemas desde simples at6 comple

xos para a manutenção da produtividade e consenvação, sendo

terr:as de produtividade m6¿ia e alta; CX-at,se 1U- declives -acen



113

tuados de 12 a 20eo7 apropriadas para pastagens e que necessi-

tam de pnoteção ao solo, sendo sujeitas a erosão e requerend.o

pnátieas intensivas de conservação,

Conforme o cr.escimento da área urbana nos úl-ti-

mos 44 anos, ou seja N-S, .com ênfase para S, br:evemente deverá

ser atingida a Fonmação Botucatu, que aflona ao Sul- da cidade,

o que, do ponto de vista do solo, 6 repnesentado por AQ+ LV-z

(Areias Quartzosas Profundas, excessivamente d.renad.as, + Latos

solo Vermelho Amarelo ãl"ico, A moderado textura in6dia; Unidade

Lagoa Bonita ( Quan t zipsammentic Haplorthox) muito profundos),

nepnesentando a Cl-asse VIf na capacidade de uso, com soJ.os are

nosos, .sér'íos pnoblemas de fentiÌídade, planas, mais indicadas

para neflorestamento e pastagens. Uma ánea, como pencebemos ,

que deverá ser preservad.a cono de necarga de aquífeno. A leste
e a noroeste temos, basicamente, as mesmas condições da ãnea

urbana atua1, enquanto que ao norte, embona não conste deste

tr.abal,ho, tomamos o cuidado de verificar que a mesma situação

se mantém pon apnoximadanente l-r5 Km apenas. Observando os fa-

tones geológicos, geotécnicos e pedoJ.6gicos, incluindo neste

úftino as classes de capacidade de uso, aconselhanos o cresci-
mento da área urbana en sua primeina instância para W-NVrl, onde

encontnamos urna área de 3 6 l(m 2 que, rta pniorilr, poderia ser

ocupada por equiparnentos urbanos, preservando a ãrea E-SE e NE

em virturle da direção do f l-uxo da superfície freática Ii-
vne. Ainda utilizando os cnitérios já citados e associando a
direção predominante dos ventos, que variam de N a SE (TOLENTI

NO, f967), sugerimos que as próxinas áneas industniais sejam

alocadas a l,,l da ánea urbana atual , e pref erencialmente, o mais

distante possÍvel- da mesma, na área sub-unbana ou nural. Foi

ì

I

I
I
I

l
l
l
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feito tambén un penf iJ- geoÌógico que nos dä indÍcios da dire-

ção de fluxo da água no aquÍfeno profundo, expJ-or:ado peJ-a ci-

dade e que acentua a preocupaçáo, a pantir do momento em que

se pencebe que a área ao SuI do perínetr:o urbano se componta

como área d.e recanga deste aquÍfeno.

Pensou-se então em utilizar os dados.de Permea

bil-idade e, a partir de obser:vações da geologia e dos solos,

confeccionar um mapa d,e vulnenabilidade potencial da ánea em

estudo resul-tando do Mapa X, que também deve ser utilizado co

mo,um documento a mais no pfanejamento unbano e onde se Perce

be que o Grupo Bauru e a Formação Botucatu aparecem com vulne

rabilidade n6dia e a Formação Senr.a Geraf, representada pelos

diabásios e basaLtos, com algumas ocorrêncj-as da Formação Bo-

tucatu, rep¡esentada. por arenitos silicificados, e algumas

partes do Grupo Baunu, necebem o Índice vulnerabilidade bai-

xa. Um documento deste tipo, se associado ãs cLasses de capa-

cidade de uso, podenia nesul-tan em uma orientação quanto ã

utilização mais criteriosa de insumos e defensivos agrÍcolas,

em ãneas onde se desenvolve a agnicultura de maneina intensi-

va, visando, quem sabe, uma rnudança.no tiPo de plantio e um

cuidado maior com a pencolação de insumos e defensivos até o

aquífero Iivne, ou ainda at6 o aquífero pnofundo, cau sando da-

nos razoáveis aos mesmos. As áreas de vulnerabilidade baixa

seriam as ideais para a instalação da áirea índustrial futuna,

a !,I da área unbana atual. Naturalmente que outros parânretros

deverão ser observados, tais como a decl-ividade do terreno,

Daí a necessidade da ínten-relação dos diversos .dados da

ãrea. Ainda pela observação deste mapa (X), encontramos as

ãreas de vu l-nerabi l-idad e média que, nespeitadas as inter-rel-a
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ções, seriam teonicamente as areas a serem eventualmente pre-

servadas de contaminações ou poluentes.

Efetuou-se um Levantamento dos fatones de polui

ção existentes na área e, ao q.ue tudo indica, apesar do encon-

tnado, a região urbana goza ainda de boa condição de confonto

ambientaL. Excessão deve ser feita ao lançamento, rrin naturêtt ,

dos esgotos, de um modo genal: flo c6nrego do Monjolinho, gue

se transforrnou em um esgoto a cãu aberto. Mais uma vez aqui tg
mamos a Liberdade de sugerin ã adrninistração 'municipaJ- que se-

ja,feita uma estação de tratamento dos esgotos, para depois
L

ef etuar o lançamento dos âf fuentes no citado cómego. A l-oca-

lização deste equipamento deve sen deterrninada peJ-a consul-ta

ao mapa de vul-nenabilidade, geolõgico e de solos e facilmente

serã encontnado o local mais apropniad,o, se for efetuada ainda

r¡rna canta d.e declividades no Lado l¡/ da ánea unbana atuaL.Outra

providència a sen tomada 6 um maior contnole sobre os rejeitos
industriais, que al-ãm de estarem sendo mistunados ao lixo do-

mãstico e depositaclos no aterro sanitirio cornun, ainda são lan

çados diretamente, a c6u abento, sobne solos da pn6pnia ánea

industniaL a sudeste, cujo índice de vul-nenabil-idade 6 m6¿io.

As classes de capacidade de uso dos solos nos

dão uma indicação do tipo de ocupação que poderia ser implanta

da na área de São Carl-os. Quando obsenvamos o uso atual- destas

terras , pencebemos que o mesmo 6 rnuito pequeno, como ser:ia de

se esperar em ánea de sol-o pobre e relativamente acidentado.

No entanto, senia interessante que se apnofundassem os traba-

l-hos de ocupação, mais a nível de d.etalhe, o que sem dúvi<1a

tnaria um mel-hor índice de aproveitamento das terras locais.Es

te estudor s€ apoiado por aqueles sugeridos no capÍtul-o seguin



te, poderia tnazer uma menor agnessão

associado ã uma produtividade, quem

atua.l .

11ri

ao me io ambi ente l-oea I ,

sabe me.l-hor do que a



II. PROPOSTA PARA TRABALHO DO GENERO

Em função do trabalho aqui desenvol-vido e da

expeniència adquinida no decorre:: deste' sugerimos uma sénie

de etapas, senão ideal, ao menos J-6gica e funcional-rPara o bom

termo dos tnabalhos de Geologia Ambiental de uma ãnea '

Seniam os seguintes os Passos a serem desenvol-

vidos:

Passo I Levantamento da ãrea probl ema ou de i nteresse e sua

deìimitação

Neste passo, a sugestão seria pana a seleçáo

de una área com tamanho inferior ao daquela estudada neste tra

balho, se aplicado ã uma cidade do porte de Sâo Carl-os, mas

que tivesse como centro a ánea unbana. fsto facil-itaria a com-

preensãc do sistema urbano ccmo ',,:.ln todo, como por exemplc, no

caso deste trabafho, uma área de t5xl5 Km, tendo a cidade como

centro. Afém disso, possibilitaria um estudo rnais de detal-he

da área sob todos os aspectos. Em uma segunda fase, a partir

deste início, se fania um quadriculado de apnoximadamente ,l5x

15 Krn, r¡o restante clo municÍpio, at6 cobri-Lo comPl-etanente
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com oS estudos que se fizenem necessánios, a cada ánea em ques

tão, nd. terceira fase, todos os dados obtidos seriam comela-

cionaclos e teniamos, então, uma indicação dos diversos pnoble-

mas atuaj-s e potenciais e suas tentativas de solução.

Pa sso 2 - Pesqui sa bi bl i ogrãfi ca

Neste passo teríamos um aPanhado de todos os

trabaLhos já efetuados sobre a negião, onde se situa a ánea a

ser estudada.

Pa sso 3 - Cartogra fi a da ã rea

Neste passo deve-se procurar consegui-n todos os

mapas existentes sobre a região e r na falta destes r Procunan

fotografias a6reas em escaLa condizente com o nÍvel- de detalhe

que se espera do tnabalho. Os mapas finais devenão ser confec-

cionados na escala 1: 3 0 .0 0 0 .

Passo 5 -

Passo 6 -

Passo 7

Passo 8

Passo 9 -

Passo I 0-

Estudo do cljma da região e hidrologia

Es tudo da geomorfo I o gi a da ãrea

Estudo da rede hi drogrãfi ca

Estudo da vegetaçao

Geol ogi a regi onal

Geologìa local

Neste passo, com consulta bibliognáfica, canto-

gráfica e utilização de fotognafias. aãreas, selecionam-se to-

cais pana caminhamentos e visitas a aflonamentos no camPo, Pê-

sultando um mapa da geoJ-ogia l-ocal e perfis geológicos, se pos

s ível .
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Passo ll - Topografia

Neste passo procura-sera partin da cantografia

pr6-existente , fazer um mapa topográfico da área em estudo. No

caso de inexistência da cantografia, tonna-se necessário o le-

vantamento topográfico da área.

Passo 12 - Declividade

A partir do mapa topognáfico confeccionar uma

carta de declividades, segundo a metodologia em uso.

Passo I 3 - Cadastramento das construções de i nteresse

Neste cadastramento procura-se l-evantar a exis-

tência de : fontes, poços pnofundos, cistennas rcemitérios, hos

pitais, postos de gasolina, cu::tumes, indústnias, etc. Todas

estas construções devem ser lançadas em mapa.

Passo l4 Determinação da superficie freãtica 1 ivre e direção

de fl uxo

Neste passo

mentação do freático ]ivne

da superfÍcie e, pontanto,

tarninação.

o objetivo 'e o co¡rhecimento da movi

, uma vez que este ê o mais pnóximo

mas susceptÍveL ã poluição e/ou con

Pa sso I 5 - Determi nação do freãt i co co nfi na do

Atravãs de poços pnofundos, tentan conhecen o

aquífer.o, sua utiLização, suas iimitações e seu mengulho regio

nal. Aqui senia interessante a confecção de penfis geol6gi-

cos.

Passo l6 - Dados geotécnicos

l_Deverão sen levantados dados geot6cnicos nelat
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vos ã utilização dos solos, quanto ã possibilidade de instala-

ção de áneas inclustriais e áreas residenciais ' com base em da-

dos de declividade, dr:enabiJ-idade, instalação de equipamentos

s6pticos, materiaJ- de construção, fundações, resistência ao ci

saLhamento, escavabilidade e materiais de cobentura'

Pa sso l7 - Di agn6sti co da evol ução urbana

Atrav6s do crescimento anual da área unbana'pro

curar prever as tendências deste cnescimento pana o futuno,

a f.im de tomar as precauções necessárias ou ainda, baseado no

conjunto de estudos, Pnocurar oferecer opções de cnescimento

em Locais nais favonáveis e/ou menos perigosos ao meio ambien-

te.

Passo l8 - Permeabi I i dade e erodibilidade

Utilizando a metodologia nais aceita, efetuan

uma detenminação das penneabitidades da ánea e Procurar deten-

minan a enodibil-idade da mesma e se existem pnocessos erosivos

em andamento .

Passo l9 - Vul nerabil idade potencial da ãrea

Atnavés de dados da geologia l-ocal e da permea-

bilidade, determinan a vu l-nerabil idad e da área e agentes Po-

luentes e/ou contaminantes '

Passo 20 - Determi nação Cos sol os da ãrea

passo 2l - Determinação das classes de capacidade de uso do so

lo

Neste passo, deverá ser elaborado um maPa que

contenha as classes de capacidade de uso do solo rutilizando-se
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a carta de declividade jã elabonada, a maPa de solos e proble-

mas de fertitidade, que deverão aqui ser l-evantados, e que se

nelacionam a:

a) Práticas de contnole ã erosão;

b) pnáticas complementares de melhoramentos

Passo 22 - Uso atual das terras

Verificar se o uso atual das ternas e comPatl--

vel com as cl-asses de capacidade de uso do solo, já determina-

das, no passo anterion.

Passo 23 - Levantamento das fontes de pol ui ção

Devem ser considenadas várias fontes poJ-uentes,

como esgotos, lixo urbano, rejeitos industriais, insumos agnl-

colas, dejetos animais, águas supenficiais r etc.

Passo 24 - Inter-rel ação de dados

Neste passo são associadas todas as infonmações

obtidas procunando atrav6s do seu conhec imento , soluc ionar , Pr.9

ver, sugerin, melhorar, enfim fazen o que for necessário ã pno

teção da ánea, uma vez detectados os problemas e seus condicio

nantes.

Passo 25 - Trabalho de conscientização iunto ã administração

públ i ca

Este talvez seja o passo mais difícil de sen

real-izado, uma vez que esbarna em interesses potÍticos e na

ignorância do conhecimento cientif ico.

Nosso desejo 6 de que' em um futul'o pr6ximo'

através <las cníticas, sugestões e ensinamentos que Por ventura
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virão dos examinadolres deste tr.abalho, Possamos dar continuida

de ao mesmo, complementando oS itens faltosos, 9Ue pon fal-ta

de necursos, tempo: oU mesmo inexpeniência d'e nossa parte, não

puderam ser efetuados e ainda adicionanmos alguns parâmetros

e investigações guer sem dúvida, serão sugeridas no exame do

mesmo. Esperamos ainda que aS Sugestões aqui dadas PoSSam ser

utilizadas pelos administnadones públicos, lo sentido de dan a

comunidade de São Carlos melhones condições de vida e saúde am

biental a ánea.

. procuraremos dar ciência, dos dados aqui obti-

dos, ã opinião púntica, através de pal-estras ã associações de

classes, clubes de serviços e outnos.
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I2. CONCLUSOES

PeIo estudo notamos que o potencial pol-uidor do

atenro sanitário e dos riachos, aos qua j-s seu chorume aflui,de

ve ser investigado atnavés de um monitoramento intensivo quí

mico, biológico e de canacterísticas físicas do sol-o, uma vez

que se encontram sobre solos da formação Botucatu, em ãnea de

recarga de aquifero.

O cónnego do Monjolinho, atualmente um esgoto a

céu aberto, deve sen alvo de maiones cuidados por, pante da ad-

ministração rnunicipaÌ, .que devenia providenciar um tnatamento

de esgotós, que atualmente são lançados, tt in natuna", no refe-

nido córrego,

A poluição aérea, ou seja, a fumaça rêsultante

da queima de resÍduos ou da pnodução de materiais, podená ser

1ançada sobne a cidade quase que durante o ano todo, devido a

localização da área industrial- em relação ã cidade e aos ven-

tos pnedominantes.

A rrpniori'r, podemos observar que., provavelmente ,

todas as cisternas construldas na parte l-este da cidade (Uaþa
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III ) , devenão ser menos susceptive j-s ã poJ-uição do que aquelas

a oeste, isto em relação ã canga poluidona representada Polr po

ços de gasolina, cer.nitênios, algumas indústrias e cuntumes.

Considerando-se o fluxo de E para Vil do fneático

livre, bem como o mergulho regional Pana lrl das camadas da ba-

cia, considerando-se tanbén o arenito Botucatu como o aquÍfero

de potencj-al mais elevado, a colocação d.o aterro sanitário (li

xão) não se canacteriza como um agente potencial contaminante

paua poços construídos, ou a Serem construÍdos r rê área de São

CarLos.

Quanto ã ocupação industr:ial- r os agentes poJ-uen

tes advindos das chaminãs <le clescarga corresPondem a um elemen

to potencial-mente poluidon, sobretudo quando considenada a di-

neção preferencial dos ventos.

Quanto ã ocupação agropastoril, QUe no momento

se caracteriza pnincipalmente por atividades de neflonestamen-

to e atividades pastoris, e considerando os tipos de soJ-o (bai

xa fentilidade) o potencial de poluição fica bastante neduzi-

do, visto ser baixa a carga de defensivos e insumos agrícoJ-as,

necessária ã estas atividades.

Considerando que

profundo de forma muito reduzida

berto por uma camada de razoáveÌ

derrames de basalto, há, por um

mesmo e, por outro, uma pnovável

subteruâneos, considerando-se o

ximadamente l-.800.000 l/dia; 648

a região explora o aquifeno

e que este se encontna reco-

espessura ( 100m. em mõd.ia) de

Lado ¡ urnâ gnande proteção do

pequena alteração nos fluxos

redu zído volume explotado(apno

Considerando q.ue

concentram: Do momento, ñê pante

.000 m3lano) .

as condições de captação se

S da cidade (15 Km ao sul-
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aproximadamente) e que os riachos que contnibuem pana esta ba-

cia se encontram situados na parte S-SE da ánea, pontanto fora

de qualquer fonte de carga poluente, exceto o aterno sanitánio

no Sítio Santa Madalena, venifica-se que esta fonte de abaste-

cimento possue um potencial de multiplicação te6nico do faton

23, com uma vazão mé¿ia de 6.500 L/s no ano.

Com base nos considerandos já mencionados, pode

-se concluir gu€ r salvo o aspecto da poluição a6nea no tocante

ãs características hidnogeológicas, a cidade de Saõ Canlos se

ençontna numa posição de nazoáveI qualidade ambienta]. Ressal-

vas porém devem sen mencionadas quanto ã fonma e localização

do despejo de esgotos eue: segulralnente, melhoraniam muito a

qualidade de vida da cidade s€r um sistema de adução apropria-

do, util-izando o próprio val-e do nibeinão monjolinho e poste

nion tnatamento, fonem Levados a efeito.

Considenando os aspectos :

Diagn6stico da ánea unbana nos últimos 44(qua

renta e quatno) anos;

Mapa geol6gico da área;

Mapa de soLos da ánea;

Mapa da capacidade de ì-lso de solos da área;

Mapa da direção de fluxo do freático livre;

Direção prefenencial dos ventos;

Mapa de vulnenaoilidade potencial;

Mapa de permeabilidade;

sugene-se que a área unbana seja levada, quando

da necessidade de sua expansão, €R uma primeina instânciara um

crescimento pana I^/-NW, pnesenvando as ár'eas E-SE e NE e ainda
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que as futuìras afocações da área urbana sejam feitas a V'l

da área ur.bana atual e, preferencialmente, o mais distante

possÍvel da mesma

Considerando a expeniência advinda com a con-

fecção deste trabalho' sugene:'se uma proposta Para trabal-hos

do gènero que, não foi aqui total-mente seguida Pon se tratan'

de produto do mesmo.



r27

.I 3.' B IBL IOGRAF IA

ABELHA' F'R.S.; rTR' Rodrigues e R' Lopes ' I979' C¡'iténios an-

bientais na localização de detritos industriais' São PauIo '
CETESB 123):L-:-7 '

AB I SABER, A.N. 1968. As boçonocas d,e Franca . Røvi¿ta da FacuL

dade d¿ F iLoto {ia Cidncía^ ø L ettLa^ d¿ Fnanca' Fnanca' Ï

(2):5'27 .

ALMEIDA' F.F.' 1964' Geologia do Estado de São Paulo ' Íut"

Geogn. GeoL., Bot' 4I'

ANDRADE, S'M. e P'C. Soares, 197Ì' Geologia de semidetal-he do

centro=leste de São Paulo-Brasil ' Ponta Grossa' Petnobrás '

Dep. ExPl-. Prod. Distr' Expl ' Sul' 52p' ir'

BARTELLI , L.J.' 1962' Use of soils infornation in urban-

fringe areas. Jounn. 0[ SoLL and \lat'e'n Contenvalíon'17(3):

99-103.

BELLINAZZI JUNfoR, R.; D' Bentolini e F' Lombardi Neto ' l98I'

A ocorrência de erosão urbana no Estado de São Paufo ' fn:

Sínpiaío Sctbn¿ o Cont'LoLø da Eno¿ã0, f"I' São ?auLo ' 1981 '

Anais do ÏI Sinpósio Sobre o ControLe da Erosão ' 30 de no-

vembro a 3 de dezembro, São Paulo ' ABGE ' Vol' f'PP' l-l-7-

137.



r28

BJORNBËRG, A,,J,S. e TOLENTINO' M., l-959 Contribuição aos es-

tudo da geologia e das águas subterrâneas em São Carlos, 8o

Letin da Soci¿dadø Btta¿íLeina de Geo.Logia, VoL. 8, nQ 02

(Sep. ).

B,JORNBERG, A.,I .S" l-965 Sedimentos pós-cretácicos do leste
do Estado de São Paulo. Tese de Livne-Docência - EESC/USP '

BJORNBERG, A.J'S. e P.M.B. Landim, l-966. Contribuição ao estu-
do da Fonmação Rio Claro (Neoce¡¡oz6ico) . São Paul-o , ßoL. da

Soc. BrLaÁ. Gø0L., 7 5(4):43-67.

B,JÖRNBERG, A,J.s.; GANDoLFI , N., l-974 FaLhamentos recentes
na região de São Carlos-SP. Retumct XV77l CongtL" SßC - Ponl.o

ALøgnø.

BORTOLUCCI, 4.4., .l-979 ' Detenminação das canacterîsticas geo-

técnicas de um solo tipico da região de São Canlos: Aplica-
ção ã determinação da taxa de trabal-ho do mesmo ' Disserta-
ção de Mestrado . EESC-USP.

BORTOLUCCI , A.A', 1983 Caracterização geo169ico - geotécnica
da ::egião urbana de São CarLos-SP, a pantì.r de sondagens de

simples neconhec imento .

BRASIL-IBGE, l-958. Enciclopédia dos Municípios Brasil-eiros.Rio
de ,.Ianeir:o, V. 30, p. 163-170'

BRASIL, Ministério da Agricui-tuna, 1960. Centno Nacional de En

sino e Pesquisas Agronõmicas ' Comissão de Sofos. Levanta-
mento de neconhecimento dos sol-os do Estado de São Paul-o-

Rio de .Taneiro. Senviço Nacional de Pesquisas Agronômicas.
634p. (BoI. n9 12).

BRASIL, Departamento Nacional da Produção Mineral, 1979. Proj e

to Sapucai, Estado de São Paulo, Rio de .Janeiro e Minas Ge-

rais: Rel-at6rio FinaL de GeoJ-ogia, pon Quinino Koefer e ou-

tnos. Br.así1ia, DNPM/CPRM. Supenintend ênc ia Regional de São



129

Paulo. 299p. 4 map. colon. l-10 cm.

BRASIL. Instituto Brasileino de Geognafía, J-981' Sinopse prel-i
mirtar do censo demográfico-São Paul-o. IX Recenseamento Ge-

ral do Bnasil, 1980. IBGE. Rio de Janeino. 284 p.

BUOL, S.W,; F.D. HOLD e R'J. McCRAKEN ' 1973. SoiI genesis and

classification, Tehe I or^ra State University Press Ames rlowa.
Finst edition, 36b p.

CAMPANÃ DE DEFESA Y RESTAURACTON DE SUELOS,19.54. ClASifiCAtiON
AgroJ-6gica. Chinchiná, CoJ-ômbia. Circul-an Técnica nQ 2,

CETESB. Conpanhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental . Secre
, tania de Obras e do Meio Ambiente, 1977. Poluição das águas

subtennâneas do Estado de São Paul-o - estúdo preliminar. Go

venno do Estado de São Paulo ' 88 p.

CHIARINI , J,V.e P.L. DoNZELI , 1973. Levantamento pon fotoin-
ter,pretação das classes de capacidade de uso das terras do

Estado de São Paulo. Campinas ' Instituto Agronônico, 20 p.
(Boletim Técnico n9 3).

CHIARINI , J.V.; F.P.NOGUEIRA; P.L. DONZELI; J.L. BARBIERI; A.
G. SOUZA COELHO; C.A. TVANCKO e I. BITTENCOURT, 1976. Uso

atual das terras do Estado de São Paulo. Campinas, Institu-
to Agronõmico, 35 p. (Bol-etim Técnico nP 37).

coNVÊNro DNAEE/EESC 0r0/81, 1982. Rel-at6rio: penÍodo janeiro/
fevereino/manço 1982. São Carlos, CRHEA/EESC/USP, J-03 p.
Anexos 5 e 6.

COTTAS, L.R., I983, Estudos. geol-ógicos - geot6cnicos apJ-icados
ao planejamento urbano de Rio Cl-ar.o-SP. Tese de Doutoramen-
to apresentada ã UniversidaCe de São Paulo, Institutc de

Geociências.

COULON, F. K., 1974. Mapa geot6cnieo das falhas de mornetes e

montenegros, Ponto Alegne. FAPERGS - Tecnosolo S/4, 58 p.

l
I

I

I



r30

DAEE. Departamento de Águas e Energia Elétrica, 1974. Estudo
de águas. subterrâneas - Região Administnativa n9 6, vol'
2 e 3,

.1

l
I

l
I

l
I

DE BIASI, M. 1970. Cartas de decl-ividade - confecção e utiì-i
zação. São Paul-o . GøomondoLogia ( 2):8-13,-'1970.

DUARTE, V., L980. Geologia Ambiental da áneá de São Pedro,SP.
Vetor: águas subtennâneas. Tese de Doutonamento aPresenta-
da ao f ,G. - USP

FAO. A framework for land evaluation, Ig76. Rona' FAO. (Soil
,BuII., 29) e Wageningen, ILRL, 72Þ. (Publ . 22).

FLAWN, P.T., I970. Environmental Geology. New York, Harpen &

Ror"r. Pub., 3J-3 p.

FRAI{çA, G.V, e.I .L.I. DEMATTÊ, 1970. Comparação entre as clas
sificações antiga e moderna dos soLos do Estado de São Pau

1o. Piracicaba . 0 SctLo, 62(l):83-88,

FRANçA, G.V.,l-983. Intenpretação de levantamentos de solos
- cLassificações técnicas ou interpretativas . Botucatu. F,
A,C. - UNESP. 27 p. (mimeo),

GONçALVES, A.R,L., L984. Exame de Qualificação apresentado ao

T .G . -USP-SP .

GRËHS, S.4., 1970,0 papeJ- do geó]ogo no pJ-anejamento. In: Bo

Letím do Inltltuto de Peacluita¿ Rodovíãnia¿. Rio de .Ianei-
ro, (446):l-l-5.

GREHS, 4., 1970. O uso de mapas geológicos 
'mapas 

de vegetação
e mapas de d.renagem e irrigação , In..Anai¿ da 2* Sømana Pau

X-iata dø Gøo,Lctgía Ap,Liea,da,. São PauLo, 1:L-I7 .

GUERRA, A.T., 1965. Os solos e a neforma agtráría no Brasil '
Rev, ßna.aiL, de Geogn,, Río de Janeir:o, ano XXVI, 1:J.29-



131

HOFMANN, G.hl . Mapping for urban iand - use planning in South-
east QueensLand - a first appnoach I976. Krefel-d' F.R. Ger-
many. BLLL. Int, Aat. Eng. GeoL. (14): 113-1L7.

HUDSON, N. SoiI consenvatj-on, l-971. Ne$¡ York' Cornel-I Univer-
sity Press, 302 p

IGG . Instituto Geográfico e Geológico, 1 J-97 4 Mapa

do Estado de São Paulo, escal"a L: I000.000.
geo 169 ico

IPT, l98l- . Mapa geononfológico do Estado de São PauLo'Monogra
fias, voJ-. I e 2 (5), 94 p,

IUCN, 198+. Estratégia mundía1 para a consenvação' a consenva-

ção dos recunsos vivos, para um desenvol-vimento sustentado,
Tnad. da CESP. São Paulo, CESP, S.P. + 4 mapas.

I!'IASA, O.Y. e PRANDINI , F. , 1980 ' Diagn6stico da onigem e evo-
. Iução de boçorocas: condição fundamental para a pnevenção e

conreção , Anai¿ do Sinpîaio Sobne o Contno.L¿ da Enoaã0, Cu-
ritiba, p, 5-34 .

LANDIM, P.M.B. et al ., 1974. Cenozoic deposits in South Cen-
tral Brazil and the engineening geology. Anaí¿ do |nd Con-

g,Le,5^ od fhe L^.8.G. vol. l-11'l - l1.l a 1II. 11.6 - ßno"-

zíL.

LEPSCH, I.F.; BELLINAZZI Jr., R.; BERTOLïNï' D.; ESPINDOLA,C.

R. 1983. Manual pana levantamento utilitário do neio físi-
co e cLassificação de teruas no sistena de capacidade de

uso. S.B.C,S., Min. Agn., Secn. Nac. da Pr.od. Agnop,,Secn,
Rec . i\îat. , Coord , de Cons . do Sol-o e da Ãgua . Campinas ,

LIBAUD, A. ,'1975 . Geocartogr:af ia. São Paulo, Companhia Edíto
r:a Nacional, Editona da USP, 388 pp,



I32

LORANDI, R., tgB5. Canactenização dos solos das áreas urbana e

suburbana de São Carlos (SP) e suas aplicações. Piracicaba,
ESALQ-USP ' l-BL P . (Tese . de Doutoramento) .

MASSAD, F. t98 0. Características e propriedades geotácnicas de

alguns solos da Bacia de São PauLo. Inz Me,Sa Rødonda: A'Spøc

to¿ gøoLîgícot e. geot'øcníco¿ da SacLa Sedímøntan dø São Pau

I-0, São Paulo, 19-21., maio 1950. São Paulo, ABGE-SBG/NSP.p.

53-93 . Publicação Especial ABGE-SBG/NSP) .

MATHEI^JSON, C.C. e FONT, R.G. (1974). Geologie Environment: For

gotten aspects in the l-and use plannirrg pl?ocess. Geologic

. mapping f or environmentaL purPoses . Boulder, USA G¿ct.L. Soc.

Am. Eng. G¿ct.(-. Co,se HL.ttoni (10):23'28 
' 1974'

MATTOS, A. l-984. Bacia replresentativa do Rio Jacanã-Guaçu. Pu-

blicação Convênio EESC-DNAEE. São Carlos.

MATULA, M., 1973. Engineening geology-in countny and

planning Genenal Repont Proc. 2nd. Congne,s^. A,¿¿.

GeoL. I -III - GR: I -20 .

MENK, J.R.F. e V. NAGAI , LgB3

variabiLidade de dados de

mal, Campinas, R¿v" ßna¿.

urban
Eng.

. Estnatégia para caracterízan a

solos com distribuição não nor-
CLãnc. do SctLo , (7 ):311-316.

MENDES, J.C. e PETRI, S., 1971. Geologia do Bnasil. Inst. Nac.

do Livro, |'IEC , Rio de Janeiro , 207 P .

MEZZALIRA, S., .1974 Contribuição ao conhecimento da estrati-
grafia.e paleontologia do arenito Bauru' IGG, Boletim n95I.

MONJE VILAR, 0., l-979 . Estudo da compnessão unidirecional do

sedimento moderno (solo superficial) da cidade de São Can-

l-os. Dissentação de Mestrado ' EESC-USP-



133

NOGAMI, J.S., l-976. Necessidade de adequada caracterização ge-
nática dos solos pana finalidades rodoviánias. Inz Congnøt-
Ao Bna¿íLeíno d¿ GeoLctgLa dø EngenhanLa", |Q, Río de Janøi-
Lo , l9 7 6 . Anaí's do I g Co ngLQ.^^o Bta¿iLeino dø GeoLo gia d¿

Engenhania, agoato /197 6. Rio dø Janøino, ABGE, Vo.L. I , p,
t9-25.

NOVAES, N.M., L950. Notas sobne a geologia e a geomonfologia
da região entre São Carlos, Novo Horizonte e Gar'ça, Estado
de São Paul-o. Anuánio da Facuidade de Filosofia rrsedes Sa-
pientiae" , Universidade CatóÌica, l-949/1950: 200-205 .

OL+VEIRA, J.B.; R.R. Alfonsin e M.J. Pedro Junior, L975. Regi-
mes frÍ¿ricos e tármicos dos solos do Estado de São Paulo.
In: Co ngne,sdo ß¡tcL,sileino de Ciãncia do SoI-o , 1 5 , Ca,mpína,s ,

1975. Ãnaí's dct lq Congnø,sro Bna¿íLøítto de Cíõ.ncía¿ do SoLo,
l4 a 20 de juLho, Campína,s, p.359-362.

OLIVEIRA, J.B. e H. Prado, 1984. Levantamento pedológico semi-
detalhado do Estado de São Paulo: quadrícula São Carlos.III
Memorial- Descritivo. Campinas, Instituto Agnonômico, L8 B p.
Ilustrado. ( Boletim T6cnico, 98 ) .

ORVEDAL, H.C. e M.J. EDI/,IARDS, 1941. GeneraL principles of tech
nical grouping of soiLs , SoiL Sci. An. ?ttoc., ó:38 6-391-.

PAIVA NETTO, J.E.; R.A. Catani; A. Kupper; H.P. Medina; F. C.

Vendade; M. Gutmans e A.C. Nascimento, 1951. Obsenvações ge

rais sobre os grandes tipos de solo do Estado de São Pau-
l-o. Campinas , ßnagantía, l1 (7 -9 ) : 227 -253 ,

PAIVA NETTO, J.E. ; A.C. Nascimento; A. Kuppen; F.C. Vendade;
H. P. Medina e F. Grohmann, 1961. Solos da Bacia Paranã-Unu
guai, São Paulo, Comissão da Bacia Paranã-Unuguai, I6Bp.



i134

PINTO, M.T.C.' 1983. Aspectos ecofisiol6gicoe de uma população

ð,e Bd.uh¿n¿a uaniegata ¿.' relações hídricas, composição mine

nal e biomassa. São Canfos, PPG-ERN/UFSCar' 167p. (Dissen-

tação de Mestrado) .

PRADO, H.; J.B. Ofiveira e C.L.F. AJ-meida' 1981. Levantamento

pedo169ico semidetalhado do Estado de São PauIo: quadnÍcula

de São Canlos. I Carta de Solos. Campinas, Instituto Agnonô

mico, mapa escala 1: Ì00 .000 '

PRANDINI , F,L., 1976 O Bnasil- e a geologia no planejamento

ter:nitor:ial e unbano ' rr,; CongrLe.^^o Bna¿;iløino de GeoLo-

, gia. de Engønhania, Río de JanøíLo, 115'136

PRANDINI , F.L. e OLIVEIRA, A.M'S., l-978. Problemas do uso na-
cional- do meio físico. Simpîtio Naeional de EcoLogía, Cuní-

tiba, 3-9.

QUAY, J.R.' 1966" Use of soil surveys in subdivisions design.
pp.76:86. In: L,J. Bertefli, H.A. KlingebieJ-, J.V. Boird
and M.R, Heddl-eson (eds.). Soil- surveys and land planing.
soiL Scí, An. and An. Soc. Agtton. Ma'dílon, u)ia'

QUEIROZ NET0 ' J.P., L982. Solos da negião dos cernados e suas

interpretações. Rev. BtLaÁ. Ci. SoLo, ó (1):l-12.

RANZANI , G. e G.V" FRANçA, 1967. Agiupamentos inter.pretativo s

de solos. lnz Ranzani, G. Ot,ígens e desenuoLoimento do Bo-
Zo. Piracicaba, ESALQ/USP. Vof. 2:38f-433 (mirneo) .

RANZANI, G., 1969. Manual- de l-evantamento de soLos. 23 ed. São

Paufo, Edgard Bluchen ¡ J-tì7p.

RTQUIER, J.; D.L. BRAMAo e J.P. CoRNET, 1970. A new system of
soir appraisal- in terms of actual- and potential productiv
ity, FAO. UnpubJ-islied memonandum, 38p.



ROBERTS, A. GeotechnologY, !977
347p.

New York, USA.

135

Pergaman Press,

ROBINSON, G.W., 1967. Los suelos su origen' constitucion y cl-a-
sification. BarceLona. Ediciones Omega, S.A. Segunda edici-
oflr 515p

RODRIGUES, J.E. e outnos, J-98Ì Parãmetnos f Îsicos de boçoro-
cas em sedimentos modernos (cenozóicos) da negião de São Car

l-os-Sp " AnaL¿ do Símpîaío'9natíLøLno d¿ SoC-o^ Tnoytieaít ø En

gønhattía, RLo de Jan¿íno , | 9q -208 
"

ROÐRIGUES, J.E., 1982 Estudo de fenômenos erosivos acelenados

- boçorocas. Tese de Doutoramento apresetìtada ã EfSC-USP-SC.

ROSA, F.S., 1980. O pJ-anejamento unbano da região metropoÌitana
Ca gnande São Paulo. In: lle,sa Redonda: A,spøcto^ geoL6gícod e

gøo t6-eníco t da ba"eia ,s ¿dímentatt de São PauLo , 19 - 2l de maío

dø l9I0. São pauLo, ABGE-SBc/NSP, 1980. p.tS5-f6B (PubLica-

ção Especial- ABGE-SBG/NSP) .

ROSA, F.S.; H. Natividade; H. Chisca Junior; J. Tandel-l-i Filho;
J" Lavnador Filno e N.J" Chiossi, lg8l-. A enosâo na negião
metropol-itana da grande São Paulo. Inz SLnpîdíct Sobn¿ o Con-

tnoLø da Eno¿ã.0. IT, Sã.0 PauLo, l.981. Anai¿ do II Símp-otio

Sobne o CctntttoLe da Eno,sãct" 30 de novemb¡to a 3 dø dezembno.

ABGE. VoJ-. 1, P.71-l-00

SALOMÃO, F.X.T. 198 5. Interpretação geopedológica aplicada a ee

tudos de geologia de engenhania. São Paulo, Associação Bna-

sileira de Geologia de Engenhania. 6Ip. (Síntese da Disser-
tação de Mestrado apnesentada ao I.G.-USPr 1984).

SANEJOUAND, R., 1972 La cantognafie geotechnique en France. Pa

ris, Ministére de LfEquipement e du Logement -D.A.F.U.A.R.M.
I.N.E. - L.C.P.C.' 95 PP.



l-3 6

SÃO pAULO. Secretaria de Estado dos Negócios do Interior'1980.
Coondenadoria de Ação Regional. Instituto Geográfico e Car-

tográfico. ,tCapaeidade de uso das terrastt. In: Canta d¿ Utí
LLzaçã.o da Tenna do E¿tadct dø Sã"0 PauLct: Campína^-SP. Mapa

em fol-ha 92x74cm. (Pl-ano Cantognáfico do Estado de São Pau-

1o, Fol-ha SF-23-Y-A) Escala 1:7 50.000.

SÃO PAULO, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de

São Paulo, l-981. Mapa geomonfoì-6gico do Estado de São Pau-

lo. V. I e II. Mapa colon. 92p. (Publicação IPT NP 1lB3).

SÃO PAULO. Gabinete do Governador, 1984. Politica estadual do

.meio ambiente e dos recul3sos naturais. Aþrovada pelo Conse-

lho Estadual- do Meio Ambiente, Pon unanimidade em maio/84 e

pela Comissão de Meio Ambiente da Assembtãia Legislativa,
em agosto/84. São Paulo, fôP

SEIGNEMARTIM, C.L., 1979. Geologia de áneas unbanas. O exemplo

de Ribeirão Preto, SP. Tese de Doutoramento aPresentada ao

Instituto de Geocièncias da Universidade de São Paulo-SP.

SETZER, J. , r940.
AgnícuLtuta. 4

SETZER, J. , 1941.
Estado de São

O uso racional do solo. São Paul-o.ßoløtim dø

l:67-80.

As cal?acterísticas dos pnincipais solos
PauIo. Campinas, ßttaga"ntLa, I (4): 255-359.

do

$ETZER, J., 1949. Os solos do Estado de são Pau1o. Rio de Ja-
neiro, IBGE, 337p. (publicação Geográfica Bnasiteira, sénie

A Livro G).

SOARES, P.C.; SINELLI ,0.; PENALVA, F.; Ii'/ERNICK, E.; SOUSA' A'
e cASTRO, P.R.M., 1973. Geologia do nordeste do Estado de

São Paul-o. In: An. XXVII - Cong,L. Bna,s. de GeoL., Vot . l,P-
209 -229 , Anaeaju.



S0ARES, P.C.; LANDIM' P

F., 1980. Ensaio de

ceo no Estado de São

cLo"^, VoL. 10, nQ 3,

souzA, D.M.P. , 1963

do município de

vre Docència).

137

.M.8.; FULFARO, V.J. e SOBREIRO NETO'4.

caractenização estnatigráfica do cretá
Paulo: Grupo Baunu . Røv. Bnat. GeocLî-n

pp. 177-185; tt/1980.

. Levantamento de neconhecimento pedológico
Palotina, Cunitiba. UFP. 3Bp. (Tese de Li-

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA, I9B3 Documento final do II
Simp6sio Nacional Sobre o Ensino de Geologia no BnasiL- Cun

rículo mí¡rimo, Publicação do XXXII Congresso Brasileiro de

Geologia, Salvador, 73PP.

SOUZA, D.M.P.; H.0. ROCHA; V.C. LIMA e

pamento de classes de capacidade de

Fl-onianópolis. Cunitiba, Rev. E¿c-

SOUZA, M.H.4.0., I977. Alguns aspectos

na região penimetral da rePresa do

SP) São Paulo. Universidade de São

Doutorado ) .

M.L.P. SOUZA'1970. Agrg
uso do sol-o da grande

Agtto n. e V et.. , 6:9 9-1L5 .

ecológicos da vegetação
Lobo (Bnotas -ItiraPina,
Paulo. 369p. (Tese de

STALLINGS, J.H., 1967. SoiI conservation. New Jensey, Prentice
HaIl, 57 5p .

STEELE, J.G., 1967. Soil survey interpretations and its use'

soil6 Bu7-I-etin nQ 8. Food and AgnicuLture organizations of
United Nations. 6BP.

TALTASSE, P.R., l-971- . Mapa da vul-nenabiLidatie ã poJ-uição dos

1enç6is aquíferos do municipio de Campinas, Estado de São

PauLo, escala l-:25.000 Notícia Explicativa - Pnef. Munici

pal de Campinas, Escritório Municipal de Planejamento: USP/

Inst. de Geocièncias e Astnonomia.



t3B

ÎALTASSE, P.R. , 1975 . Geologie de LtEnvironnement Ecole Natio
nale Superievre de Geologie Appliquee et De Prospection
Miniene de Nancy - Institut National Polytechnique.

TOLENTINO, M., 1967. Estudo crítico sobne o cl-ima da negião de
São Carlos (Concunso de Monografias Municipais) São Canlos,
78p 

"

TOLENTINO, M.; N. GANDOLFI e A.B. PARAGUASSU, 1968. Estudo mon

fomêtrico das bacias hidnognáficas do Planalto de São Can-
los (SP) . São Paulo , Rev. Bna¿ . Geogn. (4):42-50.

VARGAS, M. Introdução ã mecânica dos solos, L978. Ed. McGnaw

Hill Bnasi] , Ed . USP, 5 0 9p .

hlHITE, I.C., 1908. Relatõrio finaL da Comissão de Estudos das
Minas de Carvão de Pedna do Bnasil. Rio de Janeino-RJ.

ZUQUETTE, L.V., 1981. Dissentação apresenta<la ã Escola de Enge
nnania de São Canlos da Univensidade de São Paulo, para ob-
tenção do tÍtulo de Mestne em Geotecnia São Canlos-Sp.




























	20150618111518
	20150618113155
	T1301-1
	T1301-2
	T1301-3
	T1301-4
	T1301-5
	T1301-6
	T1301-7
	T1301-8
	T1301-9
	T1301-10
	T1301-11
	T1301-12
	T1301-13

