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apresentada por SANEJ0UAND (l972), a cartografi a geoì ógì co-
-geotécn ica, com a adoção das cartas de docurnentação, de fa
tôres e de síntese, aìõm do documento f ina.ì , de carãter reco
mendati vo q uan to ao uso do terreno disponivel.

A s egu nda parte, é uma tentati va de demons tra ção da va

I i dade prãti ca das ì déi as apresentadas, associ ando d ados geo
'I õgicos ã dados geotécnicos, com a fi nal i dade de fornecer
uma bas e para es tudos de pì anejamento do uso do meio fís i co

natural . AssÍm, como área - tes te, foi escolhìdo um centro ur
bano em processo acel erado de desenvol vimento, face ao agra

vamento das sol i c itações ì mpos tas ao meio ambìente, como na

i ntens i fi cação da busca de sol uções que se írnpõe, imediata.

Uma vez determi nada a ãrea , parte do muni cípi o de R.i bei

rão Prê to, es tado de São Paul o, e conheci da sua probl emãt'i ca

através da confecção das Cartas de Fatores e de Aptidão" foi
estabelec.ido um zoneamento que ì ndi ca, frente ao Coeficiente
do Potenci al de Uso do terreno, as ãreas preferenci a is pa ra

a ocupação urbana sob o ponto de vista da geol ogi a (Carta de

Recomendações de Uso do Mei o Físico).

Fi ca c.l aro que, embora es tej a di retanente inserìdo no

contexto d i nãmi co do pì aneiamento c omo uma de suas partes bã

s'i cas, este traba.lho não se constitui em um trabalho globaì
sobre pl anejamento urbano, mas é um subsídio impres ci ndível
ã complexa tarefa de ordenar a ocupação das áreas di s poní

veis ã expansão de um determinado aglomerado urbano.
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No estãgio atual do binômjo Terra-Homem, o seu segundo

componente achou-se, de repente, possujdor de uma enorne ca
pacidade transformadora sobre sêres animados e inani¡iados,
antì garnente ti dos como j ncontrol ãvei s e/ ou i mutávei s . Essa

capaci dade f o'i -l he acrescentada através do desenvol v jrnento

de sua j ntel i gênci a cri adora, al tamente sol i ci tada e exerci -
tada, com ênfase nas ãreas da ciência e da engenharìa, comu

mente agrupadas e conheci das sob a des i gnação tecnol ogì a.

Ho je, o homem é capaz de ap'l i car ef i ci entemente Erandes
quantì dades de energi a a um cus to rel atj vamente pequenc, de

modo a executar os mai s d'iversos t'i pos de pro jetos em qual
quer 'l ugar da Terra. Fragmentar e remover rochas, mocii f ì car
regìmes de torrentes , aì terar cursos de ri os e padr:ões de

correntes litorâneas, por exemplo, não const'i tuem major impe

ci I ho para a moderna tecnol ogi a. A extração de grandes quan

ti dades de bens mi neraj s e combus tivej s õ um procedi mento u

sual. 0 fazer e o mudar são atividades constantes e ro.inei-
ras -

I.l. TNTR0DUç40

0s grandes probl emas de

temente normal e ì ógì ca, são

antrópi ca sobre o meio amb'i e

zo, e (2) control ar as al ter
co, ou seja, SUpervisjonar e

seu curso.

c0r
(r

nte
açõ

rentes dessa situaçã0, :paren

) prever os efeitos da ação

a curto,
es do meio

regul amentar

médio e longo pra

físico e bio'l ógi
seu início e gu'iar



A segunda questão proposta 6 partjcul armente grave. As

ì mp'l i cações de uma al teração radi cal na manei ra de encarar
a exploração do mejo amb'iente pela sociedade e suas decor
rências 

- 
cul tura industrial , voracidade pelos recursos na

turais, energì a abundante a bai xo custo e mãqui nas para ap'l i
cã-la 

- 
são simplesmente chocantes e aterradoras para seu

padrão de tempo 
- 

a vìda humana 
- 

e de futuro algumas

décadas

0 i níci o dessa mudança não é vol untãri o, embora o homem

possa exercer seu arbítrio e contrôle sobre esta ou aquela
situaçã0. Assim, ele pode ou não construir uma barragem, não

escavar certo túneì, não devastar esta ou aquela reserva flo
restal , porém a soci edade o obri ga a constru'i r barragens,
escavar túnei s , devas tar fl ores tas, retj rar a maì or quanti da

de possíveì de recursos m'i neraì s para QUê, uma vez 'i ndustria
I jzados, prestem-se ã transformação em bens de consumo.

A fim de suportar a expìosão populacjonal em seus múl ti
p'l os as pectos ( aì i mentação, moradj a, mercado de trabal ho, I a

zer, etc ) , exi s te a necess'i dade premente de:

l. escavar e explorar a superfícje da Terra na busca de

bens mjnerais;

2. perf urar mi I hares e m'i I hares de quì ì ômetros da. cros

ta para a obtenção de petrõl eo, gás, carvão e ãgua;

3. redi s tri bui r componentes do s ubs trato f is'i co {pri nci
paì mente rochas , metai s e ãgua ) e concentrã-l os em ãreas es

pecifi cas , com a consequente al teração na compos'i ção I ocal

da crosta e da atmosfera;

4. desenvol ver e manter uma agri cul tura al -uamente

ci ente, a part'i r da apl'i cação mací ça de f ertì I i zantes e

f ens i vos extremamente agress i vos e pre j ud j c'ia'i s ao me'i o

ral;

5. reorganizar a superficìe terrestre e reorieni:.r
drenagem para a cons trução de s i s temas de edi fi cações

trans porte;

6. al terar os sistemas naturais de erosão-transp;rte-de

efi
de

natu

e



p0s r çao;

7 . provi dencì ar I ocai s para o I ançamento da enorme
quantidade de rejeitos sólidos, ìiquìdos e gasosos que jnte-
ragem de muitas fonmas com o meio ambjente; e ass'irn poderiam
ser ci tadas outras dezenas de i nterferênci as di retas do ho

mem sobre o meio que o cerca.

Por outro I ado, Fsstam mu'i to poucas dúv'i das de que a

exploração desse meio fisico-bioìõgico hoje levada a cabo,
conduzirã toda a humanjdade, dentro de breve tempo, a um pon

to sem retorno na h i s tõrj a pouco gl ori osa da devas tação de

seu ambi ente naturaì , o pl aneta Terra.

0s sinais dessa degradação jã se f azem senti r em ma-ior
ou menor escal a, mas de modo tão evi dente que técni cos, or
gãos governamentai s e o prõpri o povo jã se apercebem cja ne

cessj dade de pì anejar a ocupação do mej o fís i co, bem como a

f orma de expl oração dos recursos natura j s d'isponive'i s para
garantir a estabil idade do meio ambiente a longo prazo e,
por decorrênci a, assegurar mel hores condí ções de vi da para
todos.

Assim, apesar do não reconhecimento total da i¡;oortân
cia de que se reveste o estudo do substrato geoìógico no pro
cesso de pì anejamento terri tori al e urbano, em um esfcrço de

um grupo de t6cni cos, vem se desenvol vendo um novo enfoque
da prob I emáti ca geol ógi ca com ãnfas e na ocupação rac ì onal
do me j o f ís'i co: a Geol ogi a Amb i ental .

A idéia bãsica é muito ant'i ga, poìs os prìncip'ios da

sìstematização e os prir;eìros trabalhos nesse sent'ido são
devidos aos engenheiros alemães e tchecoslavacos QUê, desde
I 9l 9, vem neal i zando documentos publ j cados sob a des ì gnação
"Ingen'ieur Geologìsche Kante" de tendência fortemente ecoló-
gica, onde iã se associam a utilização rac'ional do meio físi
co ã eeoì ogì a e ã Cartografì a Geotécnì ca, um dos mai s efj ca

zes instrumentos de trabalho do geó'logo dedicado aos :roble
mas ambjentais. 0 enfoque prìncipaì, no entanto, era c dos
probl emas rel acionados ã impì antação de obras específ;:as de

engenharia.



0 aparecimento efetivo da Geologia Ambiental deu-se na

década de 50 na Europa e sua afi rmaçã0, dez anos depois, nos

anos 60 na próprì a Europa e tambõm nos Es tados Unidos.

0s g ra ndes responsáveìs por essa rãp i da pr ogressão fo
ram! sem dúvida, as respostas, por vezes v.iolentas, da natu-
reza ãs cons tantes 'investidas do h omem co n tra sua integrida
de, ern primeiro lugar e, posteriormente, um despertamento da

consciência adormec.ida da humanidade para os probìemas futu
ros dai adv i ndos . Essa preocupação fica patente nos mei os ci
entífi cos pela anãl i se dos encontros internacionais o nde o

tema foi debatido, para situar o probìena apenas ã área da

Geoì ogi a de Engenharia:

l. .ì 968 - Praga (Tchecosì avãqui a ) - ll-t Meeti ng of the
1.4.E.G. (International Association of Engineerìng Geology)-
"Engineering Geology in Country Plannìng".

2. 1970 - Pari s (França ) - I Internationai Congress of
l.A.E.G. - "Engineerìng Geol og ica l Mapping" - Z0 contri bui
ções -.

3. 197 4 - São Paul o (Brasil) - II International Congress
of LA.E.G. - "EnEineerìng Geoìogy Related to Urban and Coun

try Plannìng" - 44 contribuições.

4. 1977 - Tokio (Japão) - 9Ü I nterna ti onat ConEress of
the Int. Soc . of Soil Mech . and Fdn. Eng. -" Geotechnical En

gi neerì ng and Environmental Control ".

5. 1978 - Madri d (Es panh a ) - III I nternati onaì Congres s

of LA.E.G. - "Regì onal Planning".

Associ adas a esses eventos, uma sõri e de pubìicações di
retamente vol tadas para os probìemas do ambiente geolõgico
foram s endo edi tadas, caracteri zando a probì emãti ca, os as

pectos metodol õg icos e o e s côpo da Geo l ogi a Amb j ental . Entre
eì as, po dem ser destacadas:

1. 1970 - "Environhental Geology" de Flawn, P.T.

2. 197 2 - "La Cartograph i e Gãotechni que en Fra nce " edi
tada por Sanejouand, R.

-4-



3. 1973 - "Citìes and Geoìogy" de Legget, R.F.

4. 1973 - "Focus on Envìronmental Geology" editado por
Tank, R .ll .

5. 197 4 - "Geol ogi c Mapp ing for Envi ronmentaì Purposes"
edi tado por Fergunson, H.F. - Geol ogì ca l Soc iety of
America - Engineerìng Geology Case Histories n9 .l0.

6. 1975 - "Environmental Geology" revista editada bimes

tral mente.

No Brasil, as primeiras manifestações sobre o probìema

são dev j das a GREHS' (1970) que por duas vezes consecutivas
apresentou contr.ibuições di scuti ndo aspectos ì i gados a parti
cipação da Geol ogì a nos processos de pl anejamento territo
rial e urbano. Posteriormente, C0UL0N (1974) deu efetiva co

ì aboração pa ra o desenvolvimento da Geo'l ogì a Ambi ental no

país, apresentando seu "Mapa Geot6cnj co das Fo.l h as de Mor-

retes e Montenegros ", trabaìho pionei ro em seu gêne ro.

A.inda em 1974, sob o ì mpac to do Congresso Internacionai
da Assocì ação Internacional de Geol ogi a de Engenharì a e da

Mesa Redonda "Geologia Ambiental " promovì da du ran te o XXVIII
Congresso Bras'ileiro de Geol ogì a, grande nÚmero de trabalhos
surgiu, sobretudo os de PRANDINI, PRANDINI, GUiDiCINi e

GREHS e GUIDICINI e PRANDINl, onde, além das prìmeiras tenta
ti vas no s enti do de uma caracteri zação metodol ógi ca nacio
nal, são apresentados mapas de ãreas es pecífi cas , v.i sendo g
rientar a o c upa ção do mei o fís i co.

A preocupação metodol ógì ca contì nuou a ser a tôn i ca dos

trabalhos apresentados em -ì976, durante os trabal hos da Mesa

Redonda "Geoci ênci as e Uso Raci onal do Meio Físico" do I Con

gresso Nacional de Geol ogi a de Engenhari a. Ass.im, PRÊ.NDINI'

I NFANTI Jr. e C0UL0N, principaìmente, vol taram a enfati zar a

necessidade do estabe.ì ecimento de crjtórjos nacionais para a

ocupação do mei o f i s ì c o 
- 

b r a s i I e i r o , ì nseri do em um ccntexto
geoì óg ico trop ical e com probì emas pecuì ì ares, portanto.

0s primei ros frutos des s as d iscussões metodol ógi cas pu

deram ser sent.idos nas contribuições de C0NSTANZ0 Jr. ¿f aL.'
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PRANDINI ¿t o-L. e principalmente de MACIEL Fg, apresentadas
ao 29 Congresso Brasileiro de Geol ogi a de Engenharia, no ano
de l978, o nde es tão conti das cartas geotécni cas pa ra ut.iliza
ção ern pì anej amento, pri nci paì mente urbano, com base em ca
racteri zações geo ì óg i co -geo t6cn i cas cu i da dos amente exec u ta
das e cons i deradas.

Como pode ser observado, é ainda extremamente reduzido
o número de geólogos e de trabalhos na ãrea de Geoìogia Am

biental e, nas poucas contribuições havidas, pode ser senti-
da a extrema preocupação em situar e sedjrnentar a problemãti
ca da utilização racionai do meio físico frente a realjdade
geol ógì co - geo técn ì ca nacional , o que poderi a ser s i ntetj zado
nos segu intes ítens:

I. Definìção de seu escôpo e metodologia;

2. D ivul gação j unto a organì zações governamenta is, ãs

empresas e ao púb.1 ico em gera l ;

3. Desenvol vimento de tecnol ogi a compativel com as con
di ções geoì ó9i cas e sõci o-econômi cas do país , atra
v6s de:
a. sìstematização de ìnformações geoiógicas dirigi-
das para a ocupação do mei o fís j co (coì eta de dados,
anãl i se e i n te rpretação das i nformações e apresenta-
ção dos r es uì tados ) ;
b. cri ação e aperfei çoamento de técn i cas pa ra siste-
mati zar e b ara tea r o custo dos mapas geo l óg.i co-geo
técn i cos para fi ns de pì anejamento terri torial e ur
bano;
c, consol idação da Geologia Ambie.ntal no pìanejamen
to- do uso do solo, permj ti ndo sua parti ci pação nos
processos decisõrios técni cos, fi nancei ros e admìnis
trati vos .

0 presente trabalho de tese pretende, dentro das pol
sibil idades atuais, träzer alguma contribuição efetivö ao es

tudo dos itens aci ma expos tos , através de um enfoque 'ueóri co
de situação e caracterização da Geoìogia Ambiental dentro do
processo di nâmi co do planejamento terri tori al e urbano e da
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Planejamento regìonal pode ser entend'i do

do a coordenaçã0, 'i ntegração e eq u'i pamento do

todo, sendo aqui o termo equ'i pamento uti I i zado

do urbanistico e socìal mais ampì0.

PLANEJAMENTO

0s

mes em

1ações

trial e

REGIONAL, TERRITORIAL

urbanistas e pìanejadores de todo o mundo são unân'i -
afirmar que o s'istema atual de distribuição das popu

sobre o solo, consequôncia djreta da Revo'l ução Indus

Para sua

entre o Homem-Espaço-Economia, sempre 'l evando em considera
ção que as regìões (tspaço) se const.i tuem de áreas funcio
naìs, de uso especializado do solo, l'igadas peìos me'ios de

transporte e comuni cação.

Nos pri mei ros trabal hos sobre pì anejamento executados
no mundo moderno, a ordenação geral da economia visanrjo o de

senvolvjmento econômico pura e simplesmente era uma constan
te. Deste modo, o espaço consj derado era o maj s ampì o pos

síve1 , pois as proposì ções eram formal i zadas de manei ra gl o

bal, de âmbito ató nacjonal em não poucos casos. As crandes
var.i ãvei s macro-econômì cas , como propensão ao cons umo: rel a

ção produto-cap'i ta'ì , taxa de j nves tì mento, entre outras, e

ram assum'idas totalmente em detrimento dos aspectos então
considerados menos ìmportantes, taìs como a locaì'izaçãc das

at'iv'i dades econômi cas .

Demogrãfi ca, es tá errado, ó ¿es umano e anti -soci al .

rac'ional ização deve ser estabelec'ido um equ'iìíbrìo

URBANO

hoje como sen-
espaço c0m0 um

em seu senti



Quando, a partir do final da d6cada de 50, esse enfoque
desenvolvimentjsta distorcido começou a ser superado, a i
déia de que o bem estar seria tamb6m função de certo número

de formas alternativas de consumo não v'i nculadas â ¿isponìbi
dade de bens rnateriais para a popu'l ação foi sendo gradualmen

te impl antada. A part'i r dessa nova vi são do processo de pl a

nejamento é que foi a êl e 'i ncorporada a vari ãvel Espaç0, com

a consequente preocupação da I oca'l 'i zação das ati vi dades eco

nômjcas de modo gera1.

Um dos i ndi cadores dessa mudança de mental i dade pì aneja
dora foi sent'i do em comuni dades econômi cas europ6i as , onde a

re'lação popuì ação- terri tóri o era extremamente al ta. Em f un

ção do crescimento do produto que deveria levar a um aumento

de cons umo, uma sér'ie de f enõmenos, assumi ndo a f orma de uma

concentração i ndus tri al mui to grande nos prì nci pa'i s agì omera

dos urbanos, v'ieram a prejudìcar, de maneira sensíveì, a qua

I i dade de vi da da popul açã0. A consequênci a dessa expansão
jndustrial desregrada foi, de jmed'iato, a concentração huma

r'ìâ, trazendo problemas graves, como congestionamento de trã

l0

f ego, pol u'i ção de vári os ti pos ,
Darecimento de zonas de sub-moradi a, entre outros.

0 agravamento progressivo desses problemas chegou a ni
veis tão al armantes: QUê os países da Europa 0ci dental , reu
ni dos em Roma, pFêconj zaram como sol ução para a s j tuação o

"crescimento zero do produto", acredi tando que menor rjjsponi
biljdade de bens de consumo associada a melhores condições
de vjda peìa redução dos efejtos 'i nd'i retos e 'indesejãveis da

industria'l ização levarjam ã volta ao bem estar social.

Essas i déi as f i zeram com que novas f ormas de p'l ane jamen

to surg'issem com o enfoque prìncìpal voltado para o bem es

tar ì ì gado ã qual.i dade de v'i da, assum j ndo contornos de um

pì anejamento g1 oba'l i ntegrado, I evando em conta tanto os as

pectos econôr¡i cos como aquel es d'i retamente rel aci onadls à or
ganização do espaço d'isponível. Assim, a Naçã0, como unidade,
perdeu s ua 'importânci a rel ati va em reì ação ãs regi ões e ãs

c'idades e o p'l anejamento, como fenômeno regìonaì e, portan
to, de maior grau de complexjdade, passou a exìgir ma:or nú

redução de ãreas de I azer, a



mero de especial istas em campos diversos,

E predomìnante hoje a tendôncj a de estudar a ci dade,
objeto último e es pecífi co da ação do Pì anejamento Urbano,
sob o ponto de vista regi onal , uma vez que as comuni dades ur
banas acham-se d.iretamente relacionadas com as reg.i ões onde
estão i nseri das. Des te modo , o planejamento urbano, que visa
va no pas s ado apenas a organi zação racìonal e coerente dos

espaços i nternos da c idade propri amente d ita, vem s endo cada

vez mai s ì ntegrado no contexto mais ampì o e compì exo do estu
do dos es paços regionais.

Esses estudos, por6m, tem assumido vãrios significados,
en função tanto dos d.i ferentes senti dos dados ao termo "re
gião", como da d.i vers i dade de enfoques decorrentes dos desen

volvimentos independentes, nacionais e m u I t i n a c 
.i 

o n a 
.i s , da

abordagem da probl emãti ca regi onal .

Segundo B0UDEVILLE (1968 e 1970), os estudos regìonais
devem ser apoi ados nos três seguintes conce i tos de regÍ ão:

l. Regìão homogônea: é uma ãrea especialmente homogê

nea, defi ni da em rel ação a uma ou mais vari ãvei s de carãter
natural (cì ì rna, re I êvo, vegetação, litologia, etc), hìstóri
co, econõmi co, e outros l

2. Regi ão pol ari zada: é uma ãrea defi ni da peì a locali-
zação de núcl eos populacionais control ados ou domj nados por
um centro urbano mais i mportante;

3. Reg ião operacional: é aqueì a que tem sua ãrea defi n i

da pe lo domin io de i ntervenções de uma autori dade poì ít ico-
-administrativa, judjcìal, mil itar ou outra.

A ci dade, em que pese a grande di vers i dade con¡eìtual
ainda existente, é sempre acejta por todas as correntes como

o el emento es tru tura do r do es paço regi onaì . 0 binômio ci dade

-regi ão é, regra gera I , o el emento essencial da manì:uìação
do processo do pl anejamento regionai (ou terri tori aì ), pois
assim como o dinamismo de uma ãrea urbana estã quase sempre

apoìado nuÌn corres po nd en te e neces s ãri o dinamìsmo de sua ne

gì ão, tamb6m a decadênci a de urna cj dade denunci a a ¿ecadôn

tl



cia do seu q ua dro reg jonal.

l\este
H I LHORST (

econômi cos

urbanas ",
pe 1o menos

contexto, a definição de região proposta por
1969 ), como s endo "o conjunto dos espaços sociais,
e a d m i n i s t r a t j v o s , po lari zados peì as ag lomerações

al ém de maìs apropri ada e abrangente, apresenta
do is aspectos fundamentais:

'l. Afjrma a idéia de região pol ari zada e o pape l das ci
dades na definição das regi ões;

2. Cristaliza a id6ia de Planejamento Territorial ou,Re
gional , como a es pec ifi cação de di retri zes para a ocupação
como um todo, condj cionado ao pl anejamento da ocupação do

meio fís ì co peì o agì omerado urbano que lhe serve de po1o.

A organì zação conscj ente e raci onai do e s paço naturaT
urbano é tão antiga quanto as ald-eias neolítícas do 0riente
Médjo, pelo menos. A construção do núcleo mais rudimentar
sempre traduzi a um ato consci ente e del i berado de mod i fi ca

ção do es paço . A s eq uênci a de deduções neces s ãri as tanto ã

escolha do melhor local para a I ocal ì zação de urna al dei a, co
mo ã deterrninação do tamanho, forma ou disposição maìs aaã
quada das h ab i tações , pode ser, de cerio modo, i dentifi cada
como uma forma embrionãria de organização racional do espaço,
as prirneì ras ideias do planejamento urbano.

E, todavia, em núcleos como Ur, Nippur, Uruk, ;.ìel iõpo
lis, Tebas, Assur, Babilônia e outras I ocal i dades proiuzidas
peìas antigas civilizações surgìdas nos. vales dos rios l{ilo,
Ti gre-Euf rates , I ndus e Huang-Ho, que podem ser i denii fi ca
dos os exempl os mais cl aros e niti dos do esforço de pì anejar
a ocupação racional do es pa ço peì o h omem.

0s maj s antigos mapas urbanos até hoj e conh ec i dos foram
elaborados por pìanejadores mesopotâmicos. 0 rnapa de liippur
(1500 a.C.) já é caracterì zado pel a habilidade de representa
ção de fì guras i rregul ares (ãrvores, jardj ns, canai s, tem-
pìos, etc ) em pl anta, como pel a t6cn j ca de cons trução de mu

ralhas defensivas e canai s para i rri gação e drenagem :e ã-
reas pantanosas (o que jã denotava a preocupação com ¡ am

biente fisico),
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llumerosos são os exempìos dessa preocupação humana para

com seu local de morad'i a dados peìos povos prjmit'ivos como

babilôni cos, gregos, romanos e outros, embora jã os primei
ros grandes prob I emas datem da mesma 6poca, como, poF exem

plo, os congestjonamentos de trãfego na Roma antiga, obrigan
do ¡úl i o Cõsar a bai xar ato proì bi ndo o trãtego di urno de

veiculos no centro da cidade e Marco Aur6lio a estender o de

creto a todas as c'i dades do ì mp6r'io.

Durante os anos que se seguiram, a Idade 146dia e atã os

d'ias de hoje, as cìdades seguiram e seguem sendo planejadas
sob as mais djferentes influônc'ias, porém um dos pontos fun-
damenta'is tem sido s'i stematicamente levado em conta com im

portãncia menor, quando não totalmente esquecido: o meio am

biente ou ambiente fisico, embora definido pelos planejado-
res como sendo a expressão da soma total cje condìções que in
fI uenc'i am o cl escimento e o desenvol vjmento de quaì quer orga
nismo.

Face ao grande número de s i tuações , por vezes catas trõ-
fj cas, cri adas peì a não consj deração desse importante fator,
s j tuações estas causadas espec'i al mente pel a ação an'"rõpi ca

sobre o ambiente natural, destru'indo os sistemas de inierde-
pendêncj a necessãrj os ã preservação da fl ora, fauna e do so

I o uti I i zãve1 , jã é notada a adoção de medi das prevent'ivas
no pnocesso de pl ane jamento i nc'l ui ndo, poF exempl o, o reco
nhecjmento geológico e geotãcnjco local e regionaì em planos

di retores ou zoneamentos urbano-i ndustr j a'i s ho je execu'"ados .
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3.I . O PAPEL DA GEOLOGIA NO PROCESSO DO PLANEJAI'1ENTO

TERRITORIAL E URBANO

Como não fo'i possíveì at6 agora desenvol ver uma defi ni

ção suci nta e abrangente do concej to de pì anejanrento no con

texto urbano, exi s tem hoje aj nda afi rmações e enfoques er
rôneos sobre o assunto, fruto da complexidade e varieCade de

atrìbu'ições e sol'i c j tações de um pro jeto real mente conv'i ncen

te e preci so.

f)
l.J. PLANIJAMTNTO

Segundo MUNF0RD ( 1 938) , "o objetj vo do pì anejamento

ã tornar a região passiveì de acolher os tìpos mais ricos da

cul tura e a envergadura total da vj da humana, oferecencio um

abri go para cada tì po de caráter, índol e e temperamenio, cri
ando e preservando campos, objet'i vos de respostas ãs rais es

sencj aj s necess'i dades do homem". Baseados nessa afì rmação e

em vãrios anos de pesqujsas sôbre o assunto, P0LLARD e l'100RE

(1969, ín LtGGtT, 1973) apresentaram um dìagrama (Tarela I )

onde relac'i onam as necessidades disciplìnôres a considerar
em projetos de planejamento urbano e suas relações coi- os ti
pos de estudos a serem real jzados, com as devicias prìorìdades.
Nesse diagrama de 1400 quadros, cada um deles represen"ando
uma função específjca jnserjda no processo do planej;-ento,
500 aproximadamente d'i zem respei to a especial i zações.

E CEOLOGiA
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Embora idealizado especificamente para o contexto urba
ñ0, o quadro supra citado demonstra o grau de complexjdade e

o carãter emjnentemente multidisc'iplinar do processo de pla
nejamento do uso do meio ambiente em qualquer situação. Não

se trata, poi s , de uma nova ram'if i cação da ci ênci a, mas de

uma propos ta de correl aci onar e 'i ntegrar um número cons i derã
vel de f unções 'i ndi vì duai s , todas vol tadas para o bom uso do

meio fisico.

l6

Entre os principios bãs'i cos desse

são principalmente importantes para o

mento:

l. 0s planos devem ser necessarjamente postos em prãti
ca.

2. 0 compromi sso no p'l ane jamento é de ordem gera'l e os

elementos envolvìdos devem participar em todas as suas fases.

3 . As deci s ões

pre que necessãri o,

4. 0 pl anejamento deve ser fl exivel
ças e al terações tecnol õgi cas , defi ni ndo

des presentes.

Dentro da di nâmi ca do p'l anejamento, deve ser ressal tada
a necessãr'ia, e tão comumente esquecida, c.orrelação ocupação

do mei o f is i co-geol ogi a, uma das partes mai s s'i gni f i cat'ivas
do processo globa'1, sem a quaì não poderã haver precisão na

dispos'ição dos equipamentos necessãrios ao bem estar das co

muni dades , nem a raci onal i zação quanto ao uso dos recursos
naturai s di sponíveì s.

0 ponto inicial dos trabalhos é a obtenção de dados geo

I ógi cos da área objeto de es tudos , ou seja, onde, Por exem

pl o, se pretende 'i ns tal ar uma comuni dade urbana ou red'is por

seus equì pamentos ou ai nda como I ocal i zar os dj s tri tos i ndus

triai s. Cl aro estã guê, para q mel hor aprove'i tamento desses

mesmos dados, impõe-se um estudo ma'is ampì0, no sentjio de

situar a ãrea dentro de um contexto regionaì, aproveitando
melhor seus recursos.

interrelacionamento ,

s ucesso do empreendi

s ão d i nâmi cas e devem

dentro das di retri zes

ser retomadas sem

gera i s do p1 ano .

e sensível ãs mudan

sempre as necess i da



"A natureza para ser comandada deve ser obedecida" di
zia Francis Bacon, e uma cidade, uma barragem, um sistema de

extração de recursos mi nerai s nunca poderão ser pl ani fi cados

de.srespeitando o ambiente físico natural. Assim, todas as

feições geolõgicas, desde ãreas de materiais de,construção ne

cessãrios ãs edificações at6 as caracteristicas hidrogeolõgi
cas ì ocai s e regionais são pontos a serem cui da dos amente con

s i derados para que a disposição dos el ementos urbanos se ja
compatibi I i zada aos traços morf o-l 6gì cos naturai s. Somente

desta rnaneiì.a essa cidade serã parte integrante da paisagen
I ocal e a ação antrõpi ca serã menos devastadora e mais raci o

nal.

As informações sobre o meio ambjente, familiares ao ge6

ì ogo, envol vendo característi cas s uperfi ci a i s e de profund i -
dade dos terrenos , são, na ma iorj a dos casos , i ncompreensi
veis para os dema i s profissionais. Cabe, entã0, ao geó logo
envolvido no processo de pìanejamento, a transformação e a

presentação desses dados de uma forna tal que sua compreen

são e mani pul ação seja faci I i tada a todos os derìai s el emen

tos que del es devam fazer uso.

A idéia fundamental da uti I i zação da geol ogi a no proces
so da ocupação do mei o fís ì co é, pois,"o de es tuda r e propor
sol uções para os probl emas que o homem enfrenta ao fazer uso

da terra e a reação da terra a esse uso. Ao ramo da Ecol ogi a

que se propõe a estabeìecer esse equilíbrio nas reìações ho

mem-habitat geol6gico convencionou-se chanar Geoiogia Ambien

tal (FLAI^IN, 1970).

A Geologia Ambìental dã enfase ao estudo dos probessos
geoì ógì cos naturai s ou provocados , aos recursos naturai s e

ãs propri edades tecnol õgi cas de rochas e depõs i tos superf i
ciais, na medida em que cada um del es, ou seu conjunto, ve

nha a afetar as ati vj dades humanas . Des te modo, seu estudo
'i ncl ui campos tradi ci onal mente pertencentes ã Geotecnia (ou

Geoì ogi a de Engenhari a), ã Geoì og ia Econômi ca , ã Geologi a Es

trutural , à Estratigrafia e outras ãreas das ci ênci as geol õ
gì cas.
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Portanto, cons i derando o pl anejamento, como o jã expos
to, como sendo a determinação dos objetivos ou metas de um

empreendimento, inclusive a coordenação de meios e recursos
para atingí-1os, a substituição pura e simples da designação
Geologia Ambientaì por Geologia de P'lanejamento (PRANDINI,
GUIDICINI e GREHS, 1974 e PRANDINI , 1976) parece ao autor
deste trabal ho total mente equi vocada. Se por um I ado a tradu
ção do têrmo "Envi ronmental Geo'l ogy" perde parte de seu sen

tido original, por outro ainda é mais expressiva e mais ínti
mamente rel aci onada ao aprovei tamento raci onal do meio fisi
co que o substitutivo proposto, quer por sua definiçãor QU€F
pe'l a caracteri zação de s uas propos'i ções .

- l8

Do mesmo modo, não 6 acei ta nes te trabal ho a fi I i ação ,

proposta por PRANDINI øt aL. (op. eLt.), da Geologia Ambien
tal (através de seu substitutivo Geologia de Planejamento) ã

Geolog'ia de Engenharia por se tratarem ambas de ãreas do co

nhecimento geoì ógi co i nterrel aci onadas e i nterdependentes . A

Geol ogia Ambi ental se uti I i za dos conhecimentos e metodol o-
gj a da Geol ogi a de Engenhari a, como o i nverso deveri a ser a

real j dade, o que i nfel i zmente não tem aconteci do.

0 autor propõe, então, a manutenção do têrmo original
Geol ogi a Ambi ental como def i ni do aci ma, êffi seu sent'i do mai s

ampl o, regi onal , e que seja adotado a des i gnação Geol ogi a

de Ãreas Urbanas, para o estudo dos problemas de ãreas espe
cîfi cas ( ci dades ) onde o uso da terra 6 mai s i ntenso, onde

os problemas sociais advindos do uso da terra são mais pre
mentes , onde os compl exos s i s temas desenvol vi dos peì a enge

nhari a moderna devem ser protegi dos , onde enormes somas se

rão economi zadas se os equi pamentos comunj tãrios de moradía,
trabal ho, I azer e transporte forem i nstal ados segundo um pl a

nejamento que incl ua o conhecimento minucioso do substrato
fisico local, com o fim precípuo de promover o bem estar de

todos os que dele dependem.



3.2. CONDICTONANTES GEOLTGICOS E PLANEJAMENTO TERRITO-

RIAL E URBANO

Em anos passados, as atjvidades hu¡nanas I igadas ã produ

ção e ã engenhari a, ati v'i dades es tas di retamente rel aci ona-

das ao neio físjco, foram desenvolvidas fazendo uso de condi

ções geogrãfi cas e geol õgi cas especialrnente favorãveis.

Com o passar do tempo, o avanço tecnolõgico e o aumento

s i gnificati vo ,da popu lação mundi aì ; forçaram o homem a habi

tar, explorar e a convi ver com os mais vari ados ti pos de cii
mas , sol os , a.l ti tudes e outr'os fatores naturai s adversos . Com

isto, grande foi o número de probiemas surgidos e soluções

foram buscadas , obri gando o desenvol vi mento teóri co e prãti
co de vãrios campos da ciência e tecnologia, entre os quaìs

a Geo logi a.

0s problemas geológicos e geot6cnìcos avolumaran-se so

b rema ne j ra nas úl ti nas décadas , pri nci pa l mente nos grandes

a g lomerados urbanos , onde o homem impôs a modi fi cação dos

constitujntes do meio ambiente, de modo tal que houve a evo

lução de un substrato físico-biológico completamente diferen
te do orÍgina1.

0s exemplos desse ato antes de tudo predatõrio do homem

moderno se avolumam, porém um deles 6 especialmente convin

cente. KOTL0V (1962 in MATULA.- 1973) anal'i sando os probìemas

da cidade de Moscou, U.R.S.S., relata que, durante os úl ti
mos 800 anos de ocupação humana, a superficje do terreno foi
elevada, artificialmente, em cerca de 7 metros; uma centena

de pequenos val es fl uvi ai s e ravin.as foram aterradas; maìs

de 2.l0 milhões de metros cúbicos de terra foram mobilizados;
o nível piezométrico baixou de 40 a 60 metros face ao bombea

mento de ãgua em mais de 700 poços profundos; o 1ençoì freã
ti co sofreu um rebaixamento de 32 metros; a mineralìzação
das ãguas subterrãneas atìngiu nîveis elevadíss imos (atõ

l0 9/ l); o conteido de sulfatos corrosivos na ãgua foi a

3,3 g/l , sendo seu PH reduzido a 2'9.

0s processos geoìõgìcos provocados pelo homem, ou ant16
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pi cos , como tamb6m mui tos dos processos geo l6gi cos naturai s ,
não tem ainda s uas leis perfeì tamente conhec i das , dev i do ao
grande número de variãveis envolvidas, diferentes em intensi
dade e tipo em cada caso. Esta caracteristica confere impor-
tânci a fundamental ã real i zação de es tudos geo1.õgi cos e geo

técni cos que permì tam defi ni r os pri nc ipai s parâmetros des

ses fenômenos passiveis de serem instajados em uma certa g
rea, de modo a evitã-los, ou, caso jã estejam em ação, a nri

ninizar seus efei tos.

Para demonstrar a complexìdade dos problemas que a Geo

ìogia Ambiental encontra hoje na tentativa de fornecer subsi
dios ao planejamento territorial e urbano, poderiam ser cita
dos três campos fundamentais da atividade humana com ìnfluên
c'ia di reta e consequentes aì terações no substrato físi co: l.
aprovei tamento de recursos mi nerai s ; 2 . aprove i tamento de re
cursos hidricos e,3. constituição de núcleos urbanos.

3.2.1 . APROVEiTAMENTO DI RECURSOS MINERAIS

As ati vi dades de expl oração mi nei ra vem afetando a I i
tosfera de maneira crescente e inexorável, sendo objeto da
preocupação constante dos geõ1ogos, prìncipaìmente no que

tange ãs alterações superficiais impostas ã crosta cono con
sequêncìa direta da extração dos bens minerais, inclusive !
gua e petrõ leo. .

A escavação de minas a c6u aberto e seus depõsitos de

materi al de rej ei to, as deformações superficiais causadas
pela abertura de túneis e gaìerias em minas subterrãneas,su!
sidôncia como resultado do bombeamento de ãgua e ó1eo que

pode atingir at6 dezenas de metros de profundidade e quiìome
tros de extensão, são exemp los de al guns prob I emas criados
peì a ação do homem sobre o substrato físico, caso não seja
levado em conta o impacto ambiental g1oba1 que essas situa
ções crian sobre o meio como um todo.

Assìm,.o prob l ema da þol ui'ção anbientai di reta ou i ndi
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retamente causada por atividades mineiras jã é extremamente
grave em muitas regi.ões do g1obo. Para citar apenas do'is e

xenpl os bem conhec i dos , os muni cipì os brasileiros de Perús,
estado de São Paulo, e Contagem, estado de Minas Gerais, es

tão entre os cas os mai s evi dentes de pol ui ção a6rea ori gi nã

ria de atividade industria'l ligada ã mineraçã0, causando sã

rios danos ao meio ambiente em geral e ã população, de manei

ra especial.

De modo a evitar ou minimizar as interferências antrópi
cas desnecessãrias e predatõri as sobre o mei o fîs i co, o pla
nejamento da sua util ização racional onde existam recursos mine

rais economi camente expl orãvei s ou jã em expl oração deve le
var em conta fatôres essenci ai s, como:

a. i nterferênci a das a l terações produzi das pel as ativi-
dades mi nei ras no substrato que venhan a se refl eti r sobre
edificações, instalaþões e obras de apoio existentes.

b. preservação ou restauração da estabilidade dos ter
renos.

c. prevenção ou minìmização da poluição da litosfera,
a tmos fe ra e hi drosfera.

d. indicação de ãreas específicas para lançamento de

materi al de rejeito e sugestões para sua uti 1 i zação e apro

vei tamento.

e. defi n i ção de ãreas pri ori tãri as para expa ns ão de ati
vi dades .

f. estudo e avaliação do ìmpacto ambiental causado pela
at i vi dade mi nei ra e s uges tões para seu cont16l e.

Deste modo haverã uma possibì]idade cada vez maior de

ori entação na exp loração racì onal dos recurs os mi nerais exi s

tentes em função da preservação do equilíbrio ecol õgì co, bus

cando sol uções p16pri as para cada caso frente ãs solicita
ções de cada local.
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3.2.2. APROVElTAMENTO DE RECURSOS HTDRICOS

A uti I i zação dos recursos hídrj cos superficiais ou sub

terrãneos, necessidade premente da soci edade moderna, repre
senta a mai s di reta das i n terferênci as do homem sobre a hi
drosfera, Seus resultados podem ser extremamente ben6ficos
ou total mente nefastos , conforme o grau de conhecinento da

geologia I ocal e regi onal da ãrea em apreço.

S6rios prob lemas podem advìr da construção de uma bar
ra gen, por exernpl o, com qual quer fi nal i dade (energia el étri
ca, i rri gação, ou outra ) , vari ando des de a des trui ção de fei
ções na tura i s do terreno pel o l ago artificial cri ado, a alte
rações climãticas e a mudanças drãsticas no regìme das ãguas

superficiais e subterrâneas.

Torna-se imperì oso, então, uma ava li ação prõvia das pos

siveis implicações g e o 1 6 g i c o - a nb i e n t a i s advi ndas da introdu
ção dessa variãvel alienigena ao meio ambiente, sendo enfati
zados os segui ntes aspectos:

a. o conhecimento do ciclo hi drol ógi co I ocal e a compa

ração do mesmo com a vari ãvel a ser i ntroduzi da (i nstaì ação

do projeto);

b. ava.l iação do ìmpacto ambiental do projeto, especìa1-
mente sobre os componentes do meio mais partìcularmente sus

cetívei s ã fal ta ou excesso de ãgua t

c. apresentação de sugestões e soìuções alternativas
frente a deprecìação ou destruição dos componentes amb.ien

taìs causados pela intervenção antrõpica sobre o mejo.

3.2.3. C0NSTiTUIçÃ0 DE NuCLt0S URBAN0S

0s a s pec tos ma is dificeis, os prob I emas mais inÈrinca-
dos e delicados com que hoje se defronta a Geoìogia Amb'ien

tal são aq uel es relacionados a instalação e desenvolYimento
de aglomerados urbanos, porque aí a alteração do meìo físico
natural pelo homem e, senão total, pel o menos i nten:amente
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sentida.

Entre os probl emas di retamente relac.ionados ã Geoì ogi a

de Ãreas Urbanas, merecem es peci a i cuidado:

d. Al terações na superfíci e natural do terreno. Estas
aì terações podem ser ocas i onadas tanto por sua el evaçã0, cau
s adas pel os aterros para cons trução civil, aterros sani tã
rìos, movimentos de terra de vãr'i as ordens, como por seu re
bai xarnento por escavações, abertura de ruas e estradas, reti
rada de materiais de cons trução, e outros. As consequônci as

de tais modificações podem ser imprevisive is, mas as mais
comuns e i¡ilediatas são: o estabelecinento de novas redes de

drenagem e de es coamen to s uperf icial; aunento na ta xa de ero
são; djstúrbios na estabilidade dos terrenos.

b. Condi ções h i dro geo l õg icas l ocai s. Da da sua impo rtãn
cia e ã s u s c e t i b .i I ì d a d e à al terações nas condi ções geo lóg i
cas que os defi nen, os parãmetros h ì drogeoì ógi cos são de es

peci aì i nteress.e no es tudo das áreas urbanas . 0s i ndi cadores
prìncìpais da ação antrõpi ca sobre o equilíbri o original são
o aumento da taxa de mineralização na ãgua e o aumento da

temperatura, advindos de al terações no regìme dinâmìco, quí
mico e térmico das ãguas subterrãneas. Por outro lado, a cap
tação e con d uç ão das ãguas pìuviaìs e servi das, canaìização
de rios e riachos e a retificação de outros, a ìmperneabiìi
zação de extensas ãreas por asfal tar¡ento e cons truções ci
vis , orì gì nam prob lemas de g rande po rte frente ao sisiema de

escoamento e ao lençoì freãtico. As consequências imediatas
dessas alterações..são sentidas na diminuição do abasiecimen
to e tarnb6m na alteração das propriedades dos terrenos por
rebajxamento ou el evação do nível d'ãgua.

c. Rejei tos urbanos. Um dos grandes probl emas que ho je
afl i ge as c i dades , prìncìpalmente as de grande porte , ê o

que fazer de seus dejetos sõl i dos e ìiquidos, para que seus

aterros sani tãr'i os , I agoas de oxi dação e botas-fora de ì íqui
dos servidos não venham a se consti tui r em focos aliàmente
noci vos de po l ui ção amb i ental , ts tudos geol õgi cos e geot6cni
cos, de s'i tuação geo-poìítica e social são extrernamente ne
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ces sãri os no pl anejamento e i mpl antação des tes importantes e

qui pamentos urbanos. Infel i zmente, na grande maíoria das ci

dades brasileiras, muì to pouco tem s ído feito para el imi nar

esse fator de pol u ição da I i tosfera, atmosfera e da h.í drosfe

ra, uma vez que os rejei tos "in natura " conti nuam s endo quan

do mui to q ue i mados ou enterrados em qualquer l ugar ' quando

sõl.i dos, e os líquidos ati rados , com pouco ou nenhum trata
mento, di retamento nos rios, aì guns dos quai s já verdadei ros

esgôtos a cõu ab erto.

0 es tudo dos processos des en ca dea dos pel a ação antropo-
gêni ca req ue rem, como o visto, uma anãì i se racj onaì que per

mi ta o estabel ecimento de progn6s ti cos exatos em um comp 1 e

xo f ís.i co-ambiental . Para que êles se prestem ã utììização
no pl anejamento da disposição dos equì pamentos urbanos em

função dos terrenos e s uas especi fi cações ' trê s proposições

se impõem ao geõl ogo de áreas urbanas:

a. A recons ti tui ção do es tado natural e a manutenção

das tendênci as evol uti vas da pa isagem ori gi nal , das caracte-
rís ti cas das roch as e sol os, das condi ções de equi ì ibrìo das

águas superficiais e s ubterrãneas e dos processos geodi nâmi

cos.

b. Des cob ri me n to e aval i ação do ponto exato em que a ìn
teração homem-meio físico se processe de maneira harnoniosa,

ònde o equi ì ibrì o está rompido e o que deve ser feito para

seu res tab e I ecimento.

c. Apresentação de al ternati vas de desenvol vimenio do

núcleo urb"ano frente ao meio ambiente natural onde ele se a

cha i nstal ado.
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I . 4 . O MAPTAMENTO GEOLOeT CO- GEorEcN I CO COMO METODOLOGIA

DT TRABALHO

Não é necessãri o, nem mesmo possîvel , que todos os ele
mentos de uma equi pe i nterdí sci pl i nar de pì anejamento conhe

çam os m6todos de trabal ho do ge61 ogo para se ut'i I i zarem de

manei ra ef i ci ente dos res ul tados das i nves t'i gações Eeol õgi
cas. E, sim, preciso que essas pessoas sejam capazes ie apre
ciar essas'informações e discutir suas possíveis implìcações
no projeto como um todo. Para isto é condição fundamental que

o geóì ogo apnesente seus resul tados e sugestões da i ane'i ra

mais completa e prec'isa, associando fac'i l'i dade de ente ndimen
-uo ã poss'ibilidade de utilìzação imediata.

Ai nda não f o'i encontrada uma f orma mel hor de apresenta

ção de trabalhos de geologia que alie as quaììdades acjma

mencj onadas ã faci I i dade de execução, QUê o método propos to
em I 8l 5 por l,Ji I I i am Smj th: o mapeamento geol õgi co.

Baseado nesse técni ca, aprimorada e associ ada aos recur
sos tecnoì ógi cos hoje di sponivei s , o geõì ogo pode fazer com

que sejam respejtadas as caracteristicas peculiares do am

b i ente f ís'i co dentro de um esquema de pl ane jamento de : mp'ì an

'uação de uma obra ci v j I de grande porte, da j ns tal ação de

djstritos jndustrja'is em uma cidade, da djstrjbuição i:s g
quipamentos bãsjcos em uma c'idade em fase de planejam=nto, da
'impl antação de um pro jeto de mi neração. A cartograf ì a geol ó

g'i co-geot6cnjca ã hoje acejta sem restrições e acha-se consa



grada como metodol ogi a de trabal ho tanto na Geol ogi a Ambi en-

tal como na Geol ogì a de Ãreas Urbanas.

Exi s te un sem nÚmero de formas de col eta e aval i ação de

dados , cono tamb6m da representação dos resul tados obii dos ,

resu.l tantes da busca de melhores sol uções pa ra casos especí-
fi cos em áreas di ferentes. Al guns desses mêtodos são particu
I armente i nteressantes e sua apìicabjlidade pa rece indepen

der de fa to res regionais. 0 autor farã uma apreci ação sucin
ta dos mesmos, enfati zando aqueì e adotado como model o para

es te trabalho, por mel hor preencher as fi nal i dades a que se

propôs fre n te ãs sol ici tações do meio natural disponívei.
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4.1. AVALIAçÃ0 DE TERREN0S (AiTCHIS0N e GRAt'lT ¿n GRANT,

t970)

A sistemãtica da aval í ação dos terrenos para fì ns de

pl a nej anen to teve ori gem em d i vers as tentati vas de res ol ução

de prob I emas rodovi ãri os I evadas a efe i to na Ãfrí ca do Sul .

0 processo baseou-se na uti 1i zação de mã todos fotoi ni:rpreta
tì vos associ ados a ensa.i os tecnol ógi cos real i zados em amos

tras col etadas ao ì ongo de uma faixa pré-determi nada. 0 re

suì tado fì nal era a ob te n ção de uma combi nação de ma pa geoì ó

gi co e mapa de solos, contendo ì nformações sobre as condi

ções gerais do sub-leito ao I ongo da faixa escolhjda : os de

põs itos de materi aj s de cons trução dì sponívei s.

Na Aus trãl i a, o sistema de cl as s i fi cação de t:rrenos
proposto por AiTCHIS0N e GRANT (op. cii.., in GRANT, 

,ì970) 
a

perfei çoou grander¡rente o mátodo , extendendo-o a granc: n úme

ro de ap li cações. A base da sistemática adotada foi a consi
deração de 4 parâmetnos f undarnenta j s , quai s sejarn: (l ) carac

teríst.icas de i nc li nação dos terrenos; (2) Geol ogi a c: super

fície e sub-superfície; (3) características dos solos: (4)
característi cas da vegetação, Com o des env o I vi men io c: me t0

dol ogi a e a uti l ì zação de s is temas automãti cos de c:taloga
ção e cl ass i fi caçã0, foram criadas subCivisões pa ra i-'Cos os

parãmetros, permitindo cl as s i fi cações mais precisas.



0s trabalhos para a apl i cação da metodologia de aval i a-
ção dos te rre n os se desenvol vem em duas fases, A primeìra,
de âmbito regional, tern como produto f.i nal cartas nas esca
las de l:250.000 ou l:100.000. A segunda, de carãter local,
fornece res ul tados em escalas grandes (1:50,000 a l:5.000, ou
mesmo maiores ) com grande riqueza de deta.lhes, corno seria de
se esperar.

A uti I i zação dessa sjstemãtica tem s.i do anpl amente dis
cuti da e acejta, tanto de manei ra a fornecer apenas suUsl
dios para a implantação de um determinado projeto em certl
ãrea (cartas em escal as grandes ) como para fi ns de planeja
mento terr.i tori al, on de as duas fases se compl etam.

0 m6todo não foi adotado peìo autor deste trabalho em

função de dois problemas principais:
l. A metodol og'i a de trabal h o propos ta i mpõe es tudos por

uma equi pe neces s ari ame n te j n t e r d i s c i p 1 i n a r , poi s certos i
te ns trans ce ndem o campo da geot ogi a (sol os, vegetação).

2. 0 autor reputa o método extremamente útil em probìe
mas de ocupação racional do meio físico de forma mais ampìa,
e¡n ambito regional, mas discute sua utilização para áreas ur
banas, onde exi s tem métodos de irabalho mai s es peci fj camente
vol tados pa ra as s i tuações caracterís ti cas des s es loca.i s, co
mo os apresentados a seguir.

¿/ -

4.2.0RDENAÇÃ0 DA INF0RMAçÃ0 GE0LûGrCA pARA DECIS0tS D0

US0 D0 S0L0 (MATHEIJSON e F0NT, 1974)

A metodologia proposta por estes dois autores se ¡aseia
na idéia fundamentaì de que a Geologia Ambjental tem partici
pação obri gatõrì a em doj s ti pos de estudo:

l. Sel eção de locais mais viãveis pa ra urn determi cado u

so, en uma certa ãrea;

2. Estudo de uma ãrea para a def .i nição do uso do solo
recomendado pel a geolog ia;
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Como pode ser facilmente depreendido do esque¡¡a a,oresen

tado, os mapas observacj ona'i s ou mapas de 1 I ordem represen-
tam os resul tados tãcnicos de um deternli nado t'i po de estudo,
onde cada fator 6 considerado isoladamente e sua inf.l uôncia
ã bem deiermi nada.
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0s n¡apas de 21 ordem, ou mapas de geologia de -ngenha
são especi fi camente projetacios para que sejam de uii I i -
para quem estuda os diversos tipos de materr'ais ¡os pro
de imp'l antação de uma determinada obra em suas vãrias
(princípalmente projetjstas, empreiteiros e e:,genhe'i

Como resultado da sobreposìção dos dados e dos várjos
iìapas de primejra e segunda ordem, são obt.idos os mapas 'i n

terpretativos, ou de terceira ordem, que represen-uam sínte
ses, a partir da

ou majs m¿pas de

I ineando riscos
aptìdão de uma certa ãrea para determinado uso. A 'i::ortãn
cia dos mapas de ierceira ordem no esquema propos'uo p".r MA

THtl4iS0N e F0NT (op. cít.) á g.ande, pois essas cartas serão
nanuseadas por el ementos de di versas formações duran:= o pro
cesso de pì anejamento de uso do sol o. Des te nocìo, os cui da

dos já enfati zados Ceverão ser -ucr¡ados quanto ã apres =1tação
dos mesmos , a fim de que sejam car'uas u'ui'l i zãvei s por , ei g rs

em assuntos geológìcos.

j unção de i nf orrnações

ordem jnferjor, conforrne sua desi,jna:ã0, de

exjsientes ou potencîaìs, ou apresen'..ndo a

F'i naìni-nie, o coroaärent,o do processO é r'epreserì:::o por
ijm inepa cie quari.. 0rdem, o ri¿p: ce uso do solo i.'rci =rldado
peì a gerl cgi a, onde fi ca defì ni da, dc pcnio de vì s ta _--:oì ógj
CO, a ui'i ljzação mais adequada para o r¡ie'i o físico da.':giã0.
E de fundamental ìmportância que o geõ1ogc envclvi,jo ^t pro

oferecjcias por dois
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cesso de pl anejamento não venh a a cair no mesmo êrro fatal
de outros . p r o f .i s s i o n a i s , central i zando os problernas da ocupa

ção racional do espaço ern torno de sua ãrea de conhecimento.
E extrema men te necessãrio re conh e cer a exi s tênci a de um gran
de número de fatôres, aval i ando-os com os devi dos cui dados e

com i senção de ãnimos, passiveis de condi ci onar o uso do es
paço d is poníve l ã necessjdades prementes da popul açã0. Daí a

ônfase dada ãs propostas de uso dos terrenos em ordem de

prioridade de ocupação, s uas implicações e possiveis solu
ções para elirninar ou mini mí zar os prob l emas de co rrentes da

escol ha consci ente do ti po de oc upa ção des s as ãr eas, mesmo

que menos favorãvei s geol ogi camenie.

30-

4,3. METODOLOGIA FRANCESA DE CARTOGRAFIA.GEOLOGJCO-GEO

TECN I CA (SANEJ0UAND , 1972)

Não di ferindo f un dame n ta I me n te da propos i ção anteri or
men te di s cuti da, a metodo log ia de ava ì i ação do uso racional
do mei o fís j co propos ta pel a es col a francesa, como sintetiza
da por SANEJ0UAND (op. cit, ), parece ao autor des te irabalho
como a mais apropri ada ãs necess i dades i mpos tas peìa ãrea
escolhida, por sua pratìcabjljdade e precísão, aumeniendo a

faci I i dade de visual i zação dos pa râmet ros repres entados em

mapa e, c o n s e q u e n t e m e n t e , permi ti ndo uma utìlização nais am

p1a e adequada das i nformações cartografadas .

0 úni co reparo feito por es te autor ã sisLemati:;ção a

presentada peì a escoì a francesa é quanto ã des i gnação "Carto
Erafia Geot6cnica" apì icada j n d 

.i s t i n t a me n t e a todos cs tj pos

de mapas, jnclusive ã cartas geol ógi cas convencionais. Em

que pese a afirmação de KARL ITRZAGHI 
- 

"4 geot6cnica rea
grupa os dados mais significativos dos donínios da ¡::cãn.i ca

dos sol os, e da geo log i a de engenharia...", fazendo ccm que

SANTJ0UAND passe a consìderar a expressão "geotécnica" como

engì obando " os as pectos geoì ógi cos e da mecânica dos solos
do estudo dos sol os ", o autor des te trabal ho não cincorda
com essa des i gnaçã0, por entender que essa generaì ì za;ão e



peri gosa e imprecì sa de origem, s uge rì ndo a adoção da termi -
noiogia "cartografia geoìôgico-geotécnica" por ser mais pr0
pri a para o tì po de destinação a gue se propõe, ou seja, a

Geologia Ar¡bientai e a Geol ogí a de Ãreas Urbanas.

- 3l

4.3.1

0s mapas geol ógi cos e geotõcni cos pa ra fi ns de planeja-
mento de uso racional do mejo físjco, podem ser classif.ica
dos, basicamente, quanto ã escal a e pelo conteúdo e fc rma .

cLASSIFICAÇÃ0 DAS CARTAS cE0L0GIC0-GE0TECNTCAS

A. Escala

Tomando como bas e para a c.ì assificação das cartas a es
cala em que são e.laboradas, autornaticamente acham-se incluj
das as fi na l idades de utiIização das mesmas. Segundo o parâ
metro es cal a, os mapas poderi am ser;

A.L De âmb i to regi ona ì ; escal as menores que l:100.000;

A.II. De âmb i to I ocal : escal as maì ores que l:100.C00,en
gì obando:

A.1I.l. de ãreas metropolitanas: entre l:50.000 e ì:ì00.000;

A.II.?. de cidades : entre l:25,000 e 1:ì0.000;

A. iI.3. de áreas específicas : entre l:5000 e l:2t00;

A.Ij.4. de detalhe : maiores que i:1000.

Como pode ser observado, ac ham- s e cobertas nessa propos
ta de classificação desde ãreas muito grandes até rnui¡o pg
quenas, das tendênc i as regionais ãs caracterîs tì cas indjvi
duais de ca da local especifico.

B. Co n teúdo e Fo rma

As cartas geol õg.i co-geotécni cas sob esses as pec iss pode

ri am sen subdivididas em:

B.I. Cartas analíticas: caracteri zadas pela rep.èsenta
ção de un fator, ou conjunto de fatores, s igni fi cati v:s de



um determi nado ti po de es tudo, que impìique no detal hamento
cios dados recol h idos ao l ongo do trabalho. podem ser chama

das, .iambém, de Cartas de Faiores. São exempl os os mapas geo

ì ó9i co, h ì drogeol ðgi co, de solos, e outros.

B. I .l . Cartas de fatores normai s - contérn i nformações
de uti I i dade ampl a, sendo mais uti I i zadas pa ra fì ns de pla-
nej anen to terri torial e urbano.

8.1.2. Cartas de fatores especiais - contãm informações
de uti.l idade ma is res tri ta . São utilizãveis com maior prg
pri edade na resol ução de prob I ema s específicos, como, por
exemplo, na determinação de uma certa carnada corsjdera
da como níve1 preferencj al de fundações.

32-

B.IL Cartas s i ntãtj cas: represeniam
mos de uti li zaçã0, dos diversos fatores.
horoogeneas ou heterogeneas para o ti po de

da. Podem ser agrupadas sob a designação
dã0", sendo parti cul armente frequenies as

ã fundações, as cartas de materjais e os

nt c0s.

Vja de regra ! o produto fi nal da cartografì a gecì ógì co

-geotécnì ca é um conjunto de vãri os napas de fa to res e apti
dã0, associ ados a uma Ca rta de Documentação, onde se acham

ì ançados todos os dados utiI i zados no trabalho ou passíveis
de uti ì ì zação futura. Essa ca rta refl ete o grau de conheci
mento geoìógico e geotãcnico sobre a ãrea em questão e sua

i mportãnc ia é primordial em es tudos de planejamento ierr'í to-
ri al e urbano.

0utra carta que pode acompanhar o documento fir:l, na

decorrõncia do ti po de prestação de servi ços airi buj i: ao

geól ogo no processo, é a Ca rta de Recomendação do Usc io So

lo pela Geol ogi a, onde 6 cartografada a melhor uti.ì i .:;ão do

meio fre n te ao panorama geoì õgi co-9eotõcní co geral da ãrea
em estudo.

a síntese, em ter
Estabelecem zonas

utì lì zação requeri
"Carias de apti
carias de aptìdão

zoneamentos geotéc-



4.3-?. OS FATORES

E impos s ível a impìantação de qual quer projeto de utili
zacão racional do mejo fís i co sem a anãl jse dos principais
e J emen tos que o compõe e o afetam di ret¿mente. Fntre eres
poderi am ser destacados:

I . l,latureza e propri edades das Rochas

0 estudo das rochas sob o ponto de vista de sua nature_
za, seu es ta do de ai teração, s uas propri edades r¡ecân jces, sua
distribuição espacial e extens ão de sua oconrência, são al
guns dos pontos fundamentai s a serem enfocados nesse í¿em.
E de grancie ì mportânci a que seja feita a di s ti nção enire o
s ubs trato rochoso e as formações superf .í ciais, caracterjzan
do- os da mel hor maneira possíveì, tanto no campo como en la
boraiõrio.

II Hi drogeo logi a

As ãguas subterrâneas cons ti tuem i mpo rta n te fa to r, .i 
n

fl uj ndo de manei ra direta no comportêmenio das rochas e na
uti ì ì zação dos terrenos. Sua dependênci a de outros faicres õ
noiõria, pri ncì pa lmente da na tureza e do es ia do das r¡chas
condi cionantes de sua existência e armazenasìenio.

A consideração dos principaìs aquíferos e seus r:gimes
e sua representação em mapa, sob forma de ì nformações pun
tuais ou a tra vés de curvas de isoval ores, sernpre corre;acio_
nando essas informações ãs feições hîdricas superficiais, são
de valor inestimãvel nurÍa carta hìdrogeo.l õ9ìca. Outr^o tìpo
de enfoque nesse mapa, de vaì or especja.lmente grande p: ia o
pl anejamento de uso do solo, é o de suscetjbiljdade à :oluj
ção dos aquiferos.

III. Ge omo r fo logì a

Emb o ra de uti I j dade reduzj da em prìi!e j ra i ns iâncj:. em
agl omerados urbanos jã insialados, os mapas geonorf o.Ì l3ì cos
convenci onai s são ìnprescindíveis nos es iudos de pì a;,:; amen
to regjonal. Fren te ãs sol i ci tações atuais, um t ipo de .i.rapa
que permi'Le uma vjsual ização dos terrsnos em ternos g-._--;orfo

- 33 -



1õg i cos , associ ando a el es dados numéri cos de i nc1ì nação, a

Carta Cìinom6trica-, vem sendo cada vez mais utilizada como o

ri entação geral e úti I ferranen ta de trabalho.

IV. Geodi nãmi ca externa

Sen do a discipììna que es tuda pri nci pal mente a evol ução
do mei o natural sob ação dos processos eros i vos e de sedimen
tação, os fenômenos que despertarn maior interesse frente aos_
probl emas apresentados ao pl anejamento terri tori al e urbano
são os de i ns tab.i I i dade de tal udes, escorregamentos e dis
sol ução de rochas, todos assocjados int.i mamente a outros fa
tores como natureza e es tado das rochas e hidrogeologia,

V. Geodi nâmi ca interna

Entre os dì versos aspectos que caracterj zam a ãrea, dois
sao de especial importâncì a: os fenômenos sismicos e vul cân.i
cos. Em regiões por eìes afetadas, principalnlente o prìmeiro,
os es tudos geoì õg ico-geotêcni cos tem por fi nal i dade o estabe
I ecjmento de zonas afetadas de modos di ferentes peì o even to,
levando en conta as c a r a c t e r í s t.i c a s particulares do me.io, es
pecialmente as tectôni cas.

VI. 0s materiais

A local ização e a extensão dos jazìrnentos de ¡;iater.i al
de construção e de ãreas de material de emprõstjmo sãa fato
res i mpo rta n tes den t no de um I evantamento de uma região ao*
fi nal i dades de pì anej amento ou de geotõcn i ca . Cas o es ies ma

teriais sejam subrnetjdos a ensaios de caracterização -o as
respectivas especìfìcações sejam pì otadas em Íla pa, e s:e pode
rã ser cons i derado como uma carta de apti dão.

VIi. Modi fì cações do mei o natural causadas pel o h jmem

A ação antr6pica, como jã enfatizado anter.i ormen:e, é

fator de manej ra aì guma negl i gencì ãvel em es tudos de utili-
zação racì onal do meio fisico. Suas expressões maìs d:i:osas,
além da poluição em todos os nîveis, acharn-se manif:stadas
atravãs da instabilidade de tal udes ( cortes e aterros), va
ri ações do l enço1 freãti co, processos de e ros ão ac:ìerada
(boçorocas, por exempl o), e outras. Sua cartografia :resta-



-se a ret'i rada
tos em ãreas jã
tocados.

de i nformes
atacadas e

4.3.3.

?Ã

Enire os documentos ci tados, os que

menie elaborados e utilizados são:

CARTAS GEOLOOICC-GEOTECN]CAS I"lAJS COI'lUNS

no sentido de

s ua prevenção

a. Carta de Docunentação ou Caria

Carias de Fatoresb.

b.l.

mtntmlzar seus

em loca'i s ainda

b.?.

Carta do Substrato Geol õgi co

Carta de Formações Superfj cj ai s

Carta Hi drogeol 6gì ca

Carta Geomorfoì õgi ca

b.3.

b.4.

c. Cartas de Apt'i dão ou Cartas Si ntãii cas

c. I . Carta de Apti dão ã fundações

efei
não

c.2.

sao

c.3.

mais fre:uente-

Base

Carta de Materiais

Toneamento Geo'uãcn i co

4.4. MEr0D0 DA SUPERPoS I Ç40

A metodoìog'i a da superposìção de carlas proposias pot

i4CHARG (1969), semelhante ãs duas ant.eriormente disc,ridas,
cjj fere del as no iocante ã el aboração do mapa fì naì , c,3 se

rja obtido peìa sobreposìção de ììapas transparentes je vá

rj os fatores , de-uermj nando zonas mai s adequaCas Dara usos

específ j cos.

Duas I jiä'i tações existem para o mãtocjo:

2. 0 usuãrjo Ceve ter boa formação geõìogíca par:
preender o sjgnifjcado da superposição dos napas, sei:

l. ex'u;^emamente caro irabalhoso;

co[
que



a i nierpretação fi ca comprometi da.

4.5 . CARTOGRAFIA AUTO14ÃTI CA

0 mãtodo de MCHARG (op, cii.. ) apì i cado por compuiadores
e ljmì na os prob lemas acima ci tados ern grande parie, associan
do a ôle as qual i dades naturais de preci são e rapi dez no pro
cessamento dos Cados,

Trata-se de uma sìstenrãtica de irabal ho que se acha em

fra nco progresso em todos os ceniros de pesquìsa em ñiteamen
io geol õgi co-geoiécn ico pel as faci I i dades que apresen.:a.

A cariografÍa g e o ì õ g i c o - g e o t é c n i c a , no di zer de IIATULA

(1973) ã e serã o m6todo fundamenial para ìnvesiigaçãc em

Geo 1og ì a Ambi enta.l e Gecì ogi a de Ãreas 'Jrbanas. E necessário,
po is, desenvol ver a t6cni ca tanto em suâ pa rte prátì ca como

em s uas bases ieórj cas, onde os seus t rês es-uãgios f undamen-
tais 

- 
col eta, p ro ces s amen to e apres en ia ção das i nforma

ções - 
são i gualmente i flpo rtan te s e merecedores de estudos

aprofundados para sua mel hor caracteri zação.

- Jb
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Jã a al gum tempo exi s te o i nteresse do autor pel os pro-
b I emas da Geol ogì a Ambiental e da Geol og ia de Ãreas Urbanas,
majs específicamente, Com o atual desvirtuamenio das idãias
iniciais que no r tea ram o aparec'i mento e a a fi rma ção dessa no

va ãrea das ciôncias ambientais, surgiu a idõia da el abora

ção de um trabal ho que representasse uma retomada do cami

nho, através de uma série de cons i derações de ca rãte r ieóri -
co e da apl ì cação prãtì ca dos conce itos assim reformul ados à

probì emãtì ca do uso do espaço fîsjco dì s ponivel a ser ocupa-
do por um agìomenado urbano.

A ãrea escolhida para esse tes te foi a ci dade de Rì bei -
rão Prêto, estado de São Paul o, limi tada pel o seu anel viã
rio, teori camente o espaço físÍco disponível para ocupação

urbana até o ano 2000. Essa esco l ha foì moti vada, a princí
pio, pela preocupação das autor.í dades muni cì pais com cs pro

bl emas rel ati vos ã pol ui ção do aquífero subterrâneo, :ois a

cidade tem seu abastec.i rnento de ãgua dependente, na srra tota
I i dade, das reservas do sub-solo. tssa peculiar.i dade chamou

a atenção do autor, tendo, a pós es iudos preì ì mì nares , surgì-
do outras característi cas que a cab a ram por ì ndi car a ãrea

como de grande interesse para um estudo do tipo a'ser "eal.i-
za do, Entre esses caraciãres, podem ser destacados:

'ì . S i tuação g e o 1 ó g i c o - e s t r u t u r a I bas iânte j nieres:ante,

IT.I . GTNTRALIDADES



havendo vari ação no ti po de s ubs tra to rochos o em pequena ã

rea , associad.a ã tectônj ca de atuação maì^cante em toda a re
giã0.

2. A ci dade de Ribeirão Preto 6 um dos pol os de desen
volvimento econômico-social mais importantes do estado d;
São Paulo na atual j dade, justificando-se a p reo cupa ção com o

uso do subtrato geo l6gi co disponivel para que não haja o a

gravamento de uma sórie de probl emas jã s en ti dos e o apareci
mento de outros.

3. 0 grande crescjmento urbano veri fi cado pel os últimos
recenseamentos, onde incrementos de até 100% a cada dez anos
são notados.

4. lnteresse demonstrado pela população ìoca.l frente aos

prob lemas de pol ui ção ambiental.

5. Faci I i dade de òb tenção de da dos geoì 6gì cos e geot6c-
nicos em quantidade suficiente para permitir a realìzação das

vãri as ca rta s de iatores e apti dão.

Estabeleci da a problemãtica local e ordenadas as dìre
trì zes para atacã-l a, fo.i pos s ive I a el aboração de um zonea-
mento que representa uma tentat.iva de ori entar e fornecer
s ubsídi os para o uso do meio fís i co segundo s uas caracteris
ti cas prõprì as .

As prõxìmas pãgi nas procuram demons trar a sequôncia di
nâmi ca acìma expos ta.

- J9



]I.2. ASPECTOS FISIOGRÃFICOS REGIONAIS

2.1. L0cALizAÇÂ0 DA ÃREA E ASpECT0S GERAIS

A ãrea em apreço acha-se s i tuada a NNE do es ta do de São

Paulo e estã contida entre as coordenadas de 21o07' e 2lol3'
de Iatitude Sul ë 47o 45 ' e 4705'I' de ìongitude l,l Gr, abran
gendo parte do muni cípi o de Ri bei rão Prôto. Sua ãrea iotal é

tde .l04,5 
km' , total mente del imi tadas peìo anel vi ári o da ci

dade.

A sede municipal localiza-se a 2lol0'42,'S e 4lo48'24,,
l,,l Gr, em um pl anaì to de 518 m de a I tj tude médj a . No censo de

1970, a ci dade contava 197.045 hab i tantes, estimados hoje em

cerca de 300 . OOO. 0 muni cipi o, cuja ãrea é de ì 0s7 km2, per
tence ã mìcroregião do mesmo nome e possuìa, em I g7O, 212.30;
hab, acusando a densidade demogrãfica de 200 ,9 hab./knz.

A F igura 2 pos i ci ona a ãrea es tudada em rel ação ao Esta
do de São Paul o e ao mun.icipio de Ribeirão Prôto.

2.2. ASPECTOS GEOMORFOLOGlCOS

A região é caracteri zada por ser parte j ntegrante da

Província Geomorfológica das Cuestas Basãltjcas (ALMEiDA,

1964), o que vaì e d.izer, por comparação, sub-região Aì io Pla





nalto, segundo M0NBEIG (1954). Representa, po.i s, a borda de

um extenso p lanal to que se es tende para oes te, com suave in
cì i nação, em di reção ao ri o Paranã, constitu.i ndo a grande ex

pres s ão morfol õgi ca do Pl anal to 0cj dental Paul i s ta ( Fi gura

3).

0 rel êvo de " cues tas " é el emento de grande imporiâncì a

na caracterì zação geomorfoì 6g ica , poi s é o traço de separa

ção entre duas grandes Provinc'i as , o P lanal to 0ci dental e a

De pres s ão Perifãr ica! representadas, res pect i vamen te, pe las
formações de i dade mesozõi ca e pel as camadas pa I eozõi cas d_e

primìdas.

À semelhança do que 6 comum a toda a região, a feìção
que domina todo o relêvo na ãrea é a presença de grandes tes
temunh os tab ul i formes sobressai ndo em rnei o a uma superficìe
ondulada suave, Estes testemunhos se distribuem em forna de

el evações i sol adas ou ai nda como pl ataformas interfluviaìs
ampì as e contínuas, reflexo do ental hamento i mpos to ao ter
reno peì os tres principa'i s ri os da regi ão e s eus respectivos
af 

.l uentes,

O siti o urbano de Ribeirão Prêto acha-se I ocal ì zado em

uma espêcì e de depressão ou baci a, com al ti tudes vari ¿ndo de

500 a 650 m, e que aumentam rapidamente para SE (munìcípìo
de Crav.inhos), atìngindo até 900 n. SETZER (1954) def.ine es

sas formas de rel evo como "mesas de topo irregul ar coÍ mor

ros e morrotes ", defì ni ção es ta perfeì tamente acei tãve.l e

adequada, f aci lirente notada no Mapa Cl ì nométrj co apresentado
neste trabaì ho, em que pes e a ação antrõpì ca ì a rgamen:e mani

festada.

2.3. ASPECTOS HIDROGRÃF]COS

.0s prìncipais cursos de ãgua da r eg Íão são os ri :s l'4o

gi, Sapucaí e Pardo, es te úl ti mo de especì al jnterâss:, ten

do em vista que a área estudada acha-se local.i zada e¡; ter
renos de sua bacia h.i drográfi ca.

A.)
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Fato que char¡a a a'Lenção desde logo ao ser observado o

ma pa de drenagem da regìão (SINELLI, 1971), ã a retiliniciade
por I ongos trech os dos principais rj os e seus afì uentes, re
ve.ì ando marcante control e es trutural , o que é sobejamente
confj rmado pelos mapas g e o I õ g i c o - e s i r u t u r a ì s da área (SINE
LLI, 1970 e 1971; l,.lERNICK e SINELLI,1970; S0ARES ¿t a-L.,
'l973) e pe.lo apresentado nes te trabalho.

Das pì atafornas i nterfl uvi a j s jã c itadas, a de Era jor in
terêsse ã aquel a que passa por Cravi nhos e Bonfj m paul jsta,
a SSE da ãrea estudada, que po de ser si tuada como um espigão
divjsor, de direção l'{W, em cujas ver'uentes mais acen-:uadas,
a N, localizam-se as cabece.iras dos af Juen'Les do Rio pardo
(G0NÇALVES, 1978). A rede de drenagem é mais densa er¡ sua
porção jnicial, com cabecei ras e encos ¡as mais ab rupiôs. Al
guns dos cursos menores apres en tam pl anicj es de ì nundação re
I ati vamenie amp I as e grandes.

0 sitio urbano de Ribeirão Prôto, ãrea objeto do presen
te trabalho, 6 cortado por aìguns dos compone n tes da bacia
do Rìo Pardo, sendo o princ'í paì deìes o ribeirão prôio e

seus afluentes (cõrr^ego da Serrana, córrego 14onte Alegre, cõr
rego do Retíro Saudoso e córrego Tanquinho), aìguns dos qua.is

canal i zados, iotal ou parcialmente, pr'í ncipalmente deniro do
perime tro urbano,

2.4. ASPECTOS CLIÌ'IÃT]COS

0 levantamento r¡ais recente dos eleÍìentos térmiccs e

hldri cos para a região de Ribeirão Prôio foi realizado
em l9 74 pela Seção de Cl imatologìa Agrícol a do Instìiuro 

^gronômico de Campi nas, para a e ìaboração do Zoneamentc Agrí
col a do Es ia do, de onde foram exiraídos os dados aqui apre
sentados.

A Tabel a 2 e a Fì gura 4 apreseniam, respectì vamer¡e, as

médì as mensai s de temperatura, precipiiação e baì anço hidri
co e o balanço anual da precì pì tação e da e v a p o t r a n s : ì r a ç ã o
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JANEIRO
FEVEREIRO
MARçO
ABRIL
t4ArO
JUNHO
J ULHO
.4GOSTO
SETEMtsRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZE¡,4BRO

TEMPERATURA
MÉDIA

oc

23,3
23,3
22,9
2 r,3
r9 ,2
tP, 2

r 8,3
20,5
22,6
23,O
23,2
23,2

PRECIPITAçAO
PLUVIOM ET R ICA

LAT. 210 lt' S

LoNG. 47"43' w

Tobelo-Z Dodos mensois do lemperoluro mddio do or' do precip¡toçõo piwio-

métrico e dos bolonços hídricos eml25mm de profundidode do solo-R:giõo

de Ribeiro-o Preto,S.P ( modificodo de GONçALVES' 1.978 )'

..[lfrJTn, 
]J,.lJ .[l []'"

ïilild+**N-"'M^j'"
l,,i,",if;.;¡Jiffiä/ i"'' i" 

^ 

| I
^f., I r ln I o I n l, f:"'íl s ìo in I o l"

Figuro-4 Curso onuol do Prec¡Pifoçõo e do evopolronspiroçõo Pofe¡:Ìol

mensois e disPonibilidodes normcis de dguo no soio do Regio-o de i iir-õo

Prelo. ( modificodo de GONçÁLVES, I 974 )-

ANO

mm

2A3
216
r69

Þl

45
24
L7
r5
40

r30
r62
254

BALANçO
H IDRICO

21,6

mm

+I66
+ 114
+ 65

-t
-3
-7
- l7
-37
-13

o
o

+ 114

r-4 16 + 459
- io8



potencjal, calculados para a regìao, Se gundo a

de TH0RNTHI'JAITE, 1948 e TIJ0RNTH'',JAITE and Ì"lATHtR,

levantamento executado pe'l o I.A,C. (in C0MISSA0

T0 AGRfC0LA D0 tSTAD0 DE SÃ0 PAUL0, 1974).

0s dados obtjdos permjtem classjficar o clima da região
de Ribeirão Prãto, como do tipo A¡r, segundo a escala ìnterna
cional de K0PPEN (ín G0NçALVES, 1978), assjm definjdo: Cl jma

tropí caì úmi do, bem marcado sazonal mente por uma es iacão de

verão quente e chuvosa (temperaturas superiores a 23oC e majs

46

de ?50 mm de precì pì tação no mâs mai s

cie i nverno, sêca e amena ( temperaturas nunca j nferj ores a

lSoC e precipitação inferjor a 30 mm no mês mais frio).0 ín
cii ce pl uv j omãtr j co anual des'ue t'i po cl i mãti co apresen:a am

pììiude de I100 a 1400 Inm.

?.5. ASPTCToS DA VEGETAçÃo

A devastação I evada a cabo pel o ho¡ilem em sua busca de

senfreada de recursos naturajs de todo o t.ipo, fez cc;i que

fosse totalmente exterminada a ciensa floresta latifolìada tro
p'i caì , que anti gamente recobri a exiensas ãreas do Al'uo Pl a

nal to Paul ista, dando l ugar ao ap,arec'imento, em ãreas espar
sas, de uma mata secundári a, muj to menos densa e maj s pobre

em espãcies.

Um outro t'i po de vegetação original, associada s=ñpre a

solos de fertìljdade mais baixa, é a do campo cerradc, carac
teri zada peì a uni formi dade de seus componentes, pì ani:s pe

quenas , com caul es e gaì hos retorci dos , casca espesse e fo
i has grandes e grossas , assocj adas pri ncì pal nente a gramí

neas.

me'uodo'l ogi a
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los cul tivãveis. Nos di as atuais, seu pìantio foi subst.itui
do pelo da cana de açucar e da soja, cul'uuras menos exigen
Les e najs ren tãve i s a curLo prazo.

Quanto ãs ãreas de pastagem, são cons ii tui das por gramí
neas de vãrì os ti pos, especìalmente capirn gordura, jaråguã
e coloniã0, para a engonda de jã express j vo rebanho bov.i no

des ti nado, principaìmente, ao corte e, em menor escal a, ã

produção de lei te.

-41

2.6. ASPECTOS PEDOLÕG]COS

Segundo a classìficação adoiada pel a Comi s s ão l!ac jonal
de So los (C.N.S., 1960 ) os sol os de rí va dos das rochas da re
gi ão de Rjbeirão Prãto, pertencem a duas uni dades prÍnci-
pai s; Laiossolo Roxo (ou Sol os com Hori zonte B Latossól jco

ou ainda Terra Roxa Legitìma) e Solos coÌiì Horjzonte B Textu
raì (ou Terra Roxa Estruturada).

0 termo "latossol " foi apresentado por KELL0G (ì950 ín
GûNÇALVES, l9l8) e vem sendo uiiIìzado para a des ì gnacão des

se tipo caracterísùico de soìos (BEIINEMA ¿L aL., .l959 e M0

NIZ, 1972 ín G0NçALVES, -l978), sendo correspcndente a0s so

los ferral iti cos da Cl ass ifi cação Francesa de 1967 . .0, o"l
solos da Classifìcação Pedol6gi ca Norie Ameri cana (U.S.D.A.
/q aproxìmação, 1960 e 1967).

Jã a Terra Ro xa Estruturada, apresenia mai or grau de di

fi cul dade quanto ao enquadramento nas classifìcações acjma

citadas, porém serìa melhor encaixada entre os solos i:rsia-
l íti cos (Cl assì fi cação France3a ) e entre os al fi so los e,/ou

ul tìso.los (Cl as s j fi cação Ameri cana ).
0uÈro -ui po de soìo cartografado na reg i ão (G0N=CLVES,

o¡t. cíÍ. ) são os sol os pouco desenvol vi dos. Suas cara¡:erís-
ii cas prì nci paì s são: a não exj s iêncj a de um perfi I ::::ipì e-

to; a pequena es pes s ura; a semeìhança com o ;¡aterial :: ori
gem; a brusca trans ì ção entre o horj zonte A, superfici:1, e o



substrato rochoso; e a pos i ção em ãreas de re I êvo mais acen-
irlado.

2.7. ASPTCTOS ]-I ]STÚRICOS T SOCIO_ECONOMICOS

A regìão de Rìbeírão prêto jã era conhecida desde a

prì mei ra metade do sécul o XVIII e íoi ocupada no s écul o XIX
por cli adores de gado, v indos de i4inas Gerais. A fundação
do núcl eo , por6m, foi consequônci a do âvanço da frente pio
neira do café e se deu a l9 de junho de I856. 0 agìcnerado
foi cri a do como patli inônio ìeigo, no vai e do pequeno ribeí
rão Prâto, afl uenie do rio Pardo.

Situacìa sobre a maion ocorrência de ',-erna roxa io Pla

nalio Paulista, Rì bei rão Prêto conheceu a cel era do cies:nvol vi
menïo duran ie o surto do caf6, injciado nas tnôs úl iiras dé

ca das do sécul o passado. Em I 870 ena fregues ia e sede de djs
iri'uo; em abril de 1871 , pessou ô vila e ¿ sede de nunicípìo;
em abrj I Ce .]889 era elevada ã caiegoria de cidade e, em

ì 892, iornou-se sede de ccmarca.

Centro de uma regì ão que ofereci a condi ções ideaìs para

a grande lavoura cafeei ra, afluiu para ìá expressiva cor
ren'ue mi gra'uór.i a. Anos mais tarde, com a reiração no ¡iantio
do café, desenvol veu-se no nunì cípì o a I avoura da cana de

açucar.

Rj be i rão Prêto é hoie um grande poìo açucarei ro, ìmpor-

iante nó rocìo-ferroviãrìo, al6m de ceniro regional ;éd.ico-
hospitalar, indusirìal, comerc ial , educacìonal e culi¡ral.
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3.1.

A regjão estuc'ada é parte 'i ntegran-Le c'c ccnt.ex'uo

gico da porção Nordeste da grande Bacia Secjiinentar cío

ná (Fìgura 5), caracterjzacja espec'ial;nente por ssu :

irarg'ina1 e suas inrplicações princ'ipais, qr.,ais sr-'am:
sìcêncja nais lenta ccirparaca à e>rperì;reii::c'a ¡,:las
:,ia'is próxinas ôo cen'uro da'cacia; e (?) processos ei
ir,ais aiuantes.

JTIiiRAL] DADES

ïI.3.

Acham-se represenia
Aou'i Cauana, Tatuí, tsira
Geraì, Bauru, sedjirrenios
de diabásjo, esies últin
g:ndo a d'i reção ôproxima

3.2. 0 il'iBASAr":LNT0

Constìiuindo c arc;bo'uÇo ie
, 'n,;res da :acja r-o Pa,'anã, I i-

de pré-ca¡nbrjana ê i^i,,resen'-acio
Grupo Araxá, sendo majs r"epf-,lsrrr-r

gr'ônaia-anfibol i ros, aníi;ol j ios

d¿s nessa airpìa ,'..gião as Fo:--ações

da [iova, P'i ranbõìa , 3otucatu, Serra
de jciade Cenozõica e grandes s'ills"

os or j eniados pref e renc j al men--: se

cia l'ì-S.

0
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De di fíci I defi nì ção, face ao pequeno número de afl ora-
mentos djsponiveis na regíão, sua hjstõrja geológica ã bas

tante compl exa, com vãri os ci cl os metamõrfi cos superimpostos,
assoc'i ados a ruptura j ntensa e grande número de j ntrusões.

5l

3.3. F0RMAç0ES PALE0Z0TCAS

3.3.1.

De idade Permo-carbonífera (Csup.-Pinf. ), a Formação A

qui dauana acha-se representada na porção I'lE da Bac'ia do Para

nã pri nci palmente por areni tos de granuì ação grossei ra a mu'i

to fi na, com matri z argi I osa, comumente marrom-avermel hados .

Aren'i tos congl omerãti cos o com sei xos de quartzj to e quartzo
e d j ami ct'i tos , com f ração sei xo dom j nante e cons tì tui da pri n

cìpalmente por material de composição granítica, quartzít'ica

FORMAçÃO AQUI DAUANA

e de rochas metam6rficas de

subsidiariamente,

Sua espessura mãxjma na ãrea não ul trapassa os 300 m e

sua faixa de ocorrência em superfície atinge um mãximo de 20

a 25 km de ìargura, com mõdia de 5 a l0 km (SOARES et aL.,
re73).

0s sedi mentos da Formação Aqu'i dauana são de ori gem con

t'i nental , predomi nantemente f I uv'io-gl aci al , sendo os primei
ros mai s encontrad'i ços na ãrea em ques tã0.

vãrios tìpos, são encontrados

3.3.?. F0RMAÇÃo TATUI

Conforme redefi ni da por S0ARES (1972) , a Formaçãc Tatuí
ref ere-se a um pacote de s j I t'i tos arenosos , aren'i tos e cama

das de s i I ex, com cores arroxeadas no membro j nferi or e ama

relo-esverdeadas no superjor, assentado discordantemente so

bre a Formação Aqui dauana ou Forr,ração Itararé.



Na ãrea, sua fai xa de af
quena e pouco espessa, sendo

si I ti tos arenosos marrom-ar
ras i ntercal ações de areni t

Sua i dade e ori gem são controverti das . S0ARES ( I

por correi ações com os ambi entes das Formações Ri o do

e Palermo (estado do Paranã), assocja sua deposição ãs

cies costejras do inicio do ciclo põs-glacìaì e lhe at
idade Permiana m6dja a superíor.

52

I oramentos 6 rel ati vamente

caracteri zada por um pacote
xeados (membro j nferi or) com

fi nos amarel ados.

ro
OS

3.3.3.

Segun do SOARES

va ocorre na região
s ura, não atj ngi ndo

vos. Seu contato com

discordante.

FORMAçÃO ESTRADA NOVA

Trata-se de uma unj dade com i dade provãvel do Permi ano

superior (DAEMON e QUADROS , 1970 in SOARES, 1973), consti
tu'i da por arenitos, sìltjtos e folhelhos rosa-v'iolãceos, re
sultantes da deposição em ambjente lagunar e de praia.

e LANDIM (l 973), a Formação Estrada No

com pequena expressão em ãrea e espes

sequer 80 m nos loca'i s mais representati
a Formação Tatui se processa de nanei ra

pe

de

ra

972),
Rasto
pì aní
ri bui

3.4. F0RMAç0ES MES0Z0ICRS

3.4.1.

De grande expressão em ãrea e com espessuras i: até
maìs de 100 m, a Formação Pjrarnbóia (S0ARES,1973) õ:aracte
ri zada por seus areni tos argi 1 osos de granuì ação mãdia a mui

to fina, de compos'i ção quartzosa, esbranquiçados e a\':rrnelha
dos , acamados pl ano-paral el amente ou com es tratj fi caç-es cru
zadas , normal mente p1 anares de pequeno e mãdi o porte.

FORMAçÃO PIRAMBOIA

Suas rel ações de contato com as Formações Estrai: llova



e Aqu.i dauana são de dificil caracteri zação pe 1a p re s ença de

enorme "sill" de diabãsio nesta posição, Do mesrno rnodo, seu
contato com a Formação Botucatu 5 ¿ificilmente v'isualizado
no campo, por se encontrar encoberto fa ce ã pos i ção geográ-
fica, ao pE de "cues tas " e "mes as " , que caracteri zam o relê
vo regional.

Sua i dade proväve1 6 a tri buj da ao Tri ãss i co i nferì or
Jurãssico superi or e seu ambiente de deposição seria fluvial
de ri os meandrantes.

3.4.2. F0RMAçÃ0 B0TUCATU (S.S.)

Conforme redefinido por S0ARES (1973), a Formação Botu
catu cons ti tui uma uni dade gen6tì ca de ambi ente desérti co ,
correspondendo ao si gni fi cado ori gi nal utiIizado des de a ela
boração da Carta Geoì6gica de 1927 , e também por I,JASHBURNE

(1930) e ALMETDA e BARB0SA (.l953).

A Formação Botucatu (s.s.) é constituida de aren.itos de

granulação fina a média, com teores de argila variãveis e

baixos. Local mente ocorren areni tos congl omerãtj cos na por

ção basal. Em grande parte da área a porção superior destes
arenitos acha-se cimentada por material silicoso. Estratifi-
cações cruzadas pl anares de grande porte são comuns, sempre
tangencì a i s na base.

A espessura média da Formação Botucatu en sua expres
s i va , ernbora i rregul ar, fai xa de ocorrênci a , é ¿e 0O netros .

Existe certa d.ificuldade pa ra a del imj tação dessa fa i xa, uma

vez que (1) exi s te grande nûmero de "sills" dentro do areni
to Botucatu, causando p rob i emas na dj ferenci ação dos der-
rames sobrejacentes da Formação Serra Gera l e dos corpos ta
bul ares intrusivos; (2) presenca de qrandes corpos de areni
to i nter-derrames ; e, (3) os contatos , como jã descri to, a

cham-se encobertos por rnateri al coluvial, fa ce a sua situa
ção geogrãf i ca.

Sua orjgem 6 estritarnente des6rtica, tendo sìdo <i;posi-



tada pel o ven to, formando grandes carnpos de dunas. por se
achar interdigitada com os de rrames da Fo rma ção Serra Gera1,
seu even to de depos i ção de ve es tar situado en tre o Jurãss i co
Superi or e o Cretãceo lnferi or,

3.4.3. F0RMAçÃ0 SERRA cERAL

São agrupados sob essa des i gnação os derranes basã1tj
cos bem como os areni tos eól ì cos i nterde rrames de i dade Juro
- C re tácea (Js-Ki ).

Corn grande expressão em ãrea e espessura, esses basal
tos tol eiti cos a cham- s e intimamente associados a co rpos in
trus i vos , dos quais nem s enp re são dj ferenci ãvei s.

3.4.4. F0RMAçÃ0 BAURU

Constj tuj da por areni tos sil to-argi l osos de co'loração
marrom-avermelhada, com raros niveis argìlosos, a Formação
Bauru ocorre na área con es pess ura mãxi ma da ordem de 40 me

tros . De i denti fì cação por vezes d.ifíciì, por ser facilmente
confundì da con os sedimentos Cenozõi cos sobrejacentes, sua
origern pren de- s e a depõs i tos fl uvi ai s e I acus tres de i dade

neocretãcea , o que é corroborado pel a fauna repti I i ana encon
trada e estudada.

Seu contato, em di scordânci a eros i va, com a Formação

Serra Geral , é caracteri zado peìa exi s tênci a de um congì ome-

rado basal com s ei xos de basal to e aren ito e, por vezes, um

regoì ì to f6ssil na base do basalto,
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3.5. DEPõSITOS DE IDADE CENOZõICA

De ìmportânci a b as ta nte grande
têcn'i ca pa ra a regì ão pel a extensão

tanto geol õgi ca cc;ro geo

de seus depõs i tos, esses



mater.iais podem ser subdivididos, segundo S0ARES ¿Í a-L.

(ì973) em:

3.5.I. DEPOSTTOS TERCIÃRiOS

São assim classificados os depõsitos arenosos amarelo-
-avermelhados, com camadas de argiìa, por vezes fossilífe
ros, apresentando estruturas sedimentares rudimentares, São

caracteri zados pela cascalheira que l hes é sobreposta, de'

ocorrência regi onal , pouco espessa e I imoni ti zada.

Sua ocorrência ê quase que restri ta ãs ma i ores el eva

ções (acima dos g00 rnetros ) e tem, via de regra, por embasa

nento, os areni tos da Formação Bauru, dos qua i s nem sempre

se di ferenci am com faci i i dade no canpo.

3.5.2. DEPTSITOS QUATERNÃRIOS

São enquadrados sob esta designação dois diferentes ti
pos de depõsitos presentes na regiã0, a saber:

a. l'4ateriais sedimentares formados por deposição acumu-

lativa de detritos na base de encostas, sob regime tor-
rencial. São , geralmente, areias, com nívei s de cas cal ho in
tercalados, contendo tanb6m seixos de basalto e arenito par

ci al mente I i moni tj zados. 0cupam vãri os nive i s entre os 700 e

900 metros e se acham hoje em fase erosiva.

b. Terraços associados aos principaìs li os. São forma
dos por arejas, por vezes apres en tan do cas cal hei ras basais,
normalmente retrabalhamento dos sedimentos mesozõicos e ceno

zõi cos . Sua ocorrânc i a pri nci pal 6 rel atada no val e do Rio

Pardo, prõxì mo ã ci da de de Ri bei rão Prêto , ãrea obieto des te
trabalho.

A ori gem provãvel destes depõs i tos é atri buida ã di fi
cul da de de rebai xamento do nível de bas e, bem como do aì onga

mento do rio por erosão remontante, em ãreas de basalto. Com
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o posterior basculamento da regìão para l,l , o gradiente dos
ri os foi el evado e estes pas s a ram a reental har seus prõpri os

depõsìtos (S0ARES ¿f aL., 1973).

3,6. ROCHAS INTRUSIVAS

Na região aquì caracteri zada geol ogì camente, são co-
muns as rochas igneas intrusivas de carãter concordante, não
sendo .cartografados ou descritos grandes diques.

Vãri os dos "sills" assim descri tos na ãrea por vãri os

autores (Borda da Mata, Serrana e outros ) , são por vezes
confundi dos com os basal tos, principaImente por seu porte em

ãrea e espessura.

Fì ca regi strada aqui uma s u ges tão para um estudo siste-
mãti co desse probl ema, o que viria sanar as dúvi das que ain
da pairam sobre o conhecimento geo.l õgico, petroìógico e es

trutural da regi ão.

3.7. TRAç0S TECT0NIC0S REGI0NAlS

0s grandes traços estruturais da regi ão NE do es ia do de

São Paulo são relativamente simpìes, obedecendo a for;:a ge

ral de uma estrutura monocl ì naì , com merguì hos ao redor de

1/2 grau para W, localmente alterada por arqueamentos, intru
s ões e I i neamentos, representando fal has e fraturas.

Esses falhamentos são de carãter normal e rejeitis pg
quenos , sendo atri bu.i dos por S0ARES ¿l aL. (1973) ao :justa-
rnento de b I ocos proven i en te da fragnentação do embas:¡ento.
Sua ori entação preferenci al é NI,J, exi s ti ndo ãreas ond: sua

ocorrênci a é parti cul armente comum (prõxì mo ã São Sjr:c, Ca

juru, Santo Antonio da Alegria e São Sebastião do Par:íso, es

peciaìmente).

0s sedimentos do Grupo Bauru e os depõsitos de idade
Cenozój ca achan-se pouco a fe ta dos por tectonì smo, o qi3 evi
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dência certa calma tectôni ca em tempos mais recentes, enquan
to que ãreas de deposição pr6-Bauru acham-se mais afetadas,
prì nc ipalnente ã êpoca do magma ti smo bãs i co,

Nas proximi dades de Ribeirão prêto os fal har¡entos, sem
pre com orientação preferencial Ntr,l, acham-se assocía¿os a dã
bras ti po fl exura , bas ta n te s uaves, domos e baci as es tru tu
rais. De particular interesse para este trabalho, destaca-se
a bacia de Rjbeirão Prôto, estudada por SINELLI (1971) e

evidencjada peìo perfil Serrana.-Ribeirão prôto-Sertãozinho
( Fì gura 6) aqui apresentado.
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0 termo carta geol õgi co-geotõcnì ca ou, simpìesmente,
carta geotõcni ca, õ genêrì co e usado atualmente para des ìg
nar um documento compl exo, devendo agrupar um certo número

de dados geol ógi cos e técni cos sobre uma regi ão. São , portan
to, documentos de trabalho que visam definir constantes do

ponto de vista das condições geol6gicas, das proprìedades
t6cnicas dos sol os e dos s etores cons truti vos.

0 seu objetivo fundamental 6 o de possibil.itar a sele

ção de ãreas rnais vìäveis para a passagem de uma estrada, pa

ra a implantação de distritos industriais, locais para a ìns
tal ação de l agoas de oxi dação de resíduos urbanos, e outros.
Todos os autores parecem estar de acordo sobre um ponto fun
darnental: uma carta deste tipo não deve e não pode, sob qual
quer hipõtese, dìspensar o projetista de efetuar uma campa

nha de detal hamento no I ocal de ì mp lantação da obra.

II.4. AS CARTAS GEOLOGICO-GEOTECNICAS

4.1. MET0D0L0GIA DE 0BTENçÃ0

0 objetivo prìncipal que norteou toda a reaìização des

te trabal ho foi o da obtenção de dados geolõgico-geotécnicos
para subsidiarem a orìentação do desenvolvimento urbano de

Ri bei rão Prêto, de forma a es tabel ecer o equi ì ibrì o homem-

-ambiente geo16gìco, 0 caminhamento adotado para a obienção



das cartas que são apresentadas a seguir foi o convencional ,

respeitadas as pecul iaridades de ca da caso,

0 mapa base, na escala 1:20.000, foi obtido a partir
da conjugação de dados existentes em cartas da Prefeitura Mu

nicipal de Ribeirão Prôto (Plano Diretor de Desenvolvimento
lntegrado - P.D.D.I.-), na escala adotada cono padrã0, e no

rnapa do 1.8.G.E., folha de Ribeirão Prôto, ñâ escala
l:50,000, devidamente amplìado e cuja equidistância das cur
vas de nivel exjstentes foi diminuida para i0 metros., peìo
método da 'î nterpo l ação,

A escal a de .1.:20.000 .f oi adotada como padrão f ace a e

xist.êncìa de um documento ofìcial jã expresso nessa escala
(P.D.D.I.), faci I i tando a obtenção de da dos e propi cj ando

maior facilidade nas comparações, a1ém de estar perfeitamen
te de acordo corn a proposição inicial do trabal ho, qual se

ja, a de produzi r uma carta de recomendações da geol ogi a pa

ra fins de ocupação de ãrea urbana (capitulo I.4 - ítem
4.3.r.).

A metodol og ia empre ga da na el aboração das vãri as cartas
geolõgico-geot6cnicas foi a de, para cada caso específico, ou

seja, mapa geoì õgi co e mapa de materi aj s de cobertura, esta-
belecer um esboço em primeira tentativa,'baseado em dados

extra idos das fotografi as a6reas, segundo os crj térj os fo to
interpretativos apresentados por LUEDER (1959) e S0ARES e

FI0RI (1976). Para isto, foram utilizadas fotos aéreas de

boa qual i da de , na escal a 1 t?5.000, do I . B . C . - G . E . R . C . A . , do

levantamento executado en 1972, nurn total de 52 fotos, d'is

tribuidas em 6 faixas de vôo.0s dados obtidos foram, a se

gui r, transferì dos pa ra as fol has-base, com o auxíl i o de um

Aero-Sketchmaster Zejss, constituindo um documento -ìnicial

para os trabal hos de campo,

A campanha de contrôl e de campo foi desenvol vi da segun

do os mol des convenci onai s, com l evantamento de po n tos diver
sos corn al tímetro, odôme tro e bússol a, on de foram relaci ona

dos as pec tos ligados ã geoì ogi a e coberturas, al êm de obs er-
vações de carãter geomorfol õgi co, de i ncl ì nação e estebi I i da

de natural dos terrenos, e de aspectos urbanisti cos Eerais
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( tì pos de cons trução, arruamento, praças , reti fì cação e cana
ì ì zação de c.õrregos, entre outros).

. Associ ados aos dados de carnpo, foram col etados junto a

e¡npresas de engenharia diversos tipos de informações, inclu-
'i ndo da dos geol õgì cos, geotEcnì cos, es tra ti g rãfi cos e hidro
geoìõgicos que, apôs triados e associados ã literatura exis
tente sobre a ärea , forneceram ao autor os subsídi os neces
sários ã eì aboração das cartas de documentação e de fatores.

As cartas de aptidão foram obtì das a trav6s da conj uga

ção de fatores .e dados de vãrias ori gens, segundo os crité
rjos estabelecidos por CASAGRANDE (1948 in VARGAS, ì978), SA

NEJ0UAND (1972), H0Ft4ANN {1976) e R0BtRTS (1977') e o documen

to fi nal , a carta de recomendação da geol og ia para o uso ra
ci onal do es paço desti nado a urban i zação, fo.i e xtraído a par
tj r das concl usões permi ti das pel a superposi ção das cartas
de apti dão.

Devido ãs caracterîsticas especiais inerentes a cada

um dos rnapas, principalmente âs cartas finais (aptidão e re
comendatjva), 6 pratìcamente irnpossíveì uma abordagem mais
es pecifi ca s obre a metodol ogi a de trabal ho e esses as pec tos
ma'i s caracterîs tj cos serão i evantados e di s cutÍ dos quando da

descri ção de ca da uma del as.

4,2. A CARTA DE D0CUMENTAÇÃ0

A carta de documentação, ou carta base, i ndi ca o grau
de conhecimento geo lõg i c o- geo t6cn i co de uma determi nada ãrea
em estudo. Ì,lesse sentido, todas as informações disponiveis e

passíveis de serem cartografadas devem del a constar.

t'la Carta de Documentação apresentada neste trabal ho

(MAPA I -anexo -) o autor procura situar a ãrea urbana de Ri

beirão Prêto frente aos estudos geol6gicos e geotã-cnicos jã
real i zados na regi ão, publ i cados ou não, na busca de subsí
dìos para a orientação do desenvolvìmento urbano em harmonia

com o meio físico.
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l'i zadas em trabal ho de campo, al ém da I ocaf ização de 63

0 mapa contãm 73 pontos de observações geol óg'i cas rea-

ços profundos da rede de abastecjmento de ãgua da c'i Cade

maj orj a dos quaì s com dados di versos como nível es tãt
cota do topo do areni to Botucatu, vazão e anãl i ses quím

(SINELLI , I 970) , pertencentes ao Departamento de Ãguas e

gotos de Ri bei rão Preto ( DAERP) - Tabel a 3 -.

6?

Acham-se ai nda p1 otados 305 po

sa'ios geot6cni cos de caracteri zação

ra (granul ome tri a , Li m'i tes de Atter
e S.P.T. ), obt'i dos junto aos Labora
tamento de Estradas de Rodagem (D.E

Paul o, e da Pentãgono Ltda, êffpresa
na ci dade de Ribei rão Prêto (Tabe1 a

do uso a tual do terreno para fi ns urbanos , uti I i zando para

isto a malha quadrada de 2 kn de lado do mapa originaì
(P.D.D.I.). A finaljdade desse levantamento é a de oferecer
uma visão geral do crescimento urbano e suas tendências. 0

Dessa carta também consta

tì po de representação escol hi da para estes
diagrama circular, ìnserido aproximadamente
lha adotada.

n tos de amos tra gem

de materiais de

Al ãm de se cons t'i tu'i r no el emento f undarnental da carto
graf i a geo'l õgi co-geot6cni ca para f i ns de p'ì ane jamento urba

ño, a carta base 6 ¿e extrema importânc'i a no estabe'lec'imento
de um banco de dados, hoie necessjdade imperjosa em quaìquer

ãrea do conhecimento humano, função tanto do tempo e do es

forço economi zado peì o armazenamento mecân'i co de i nforma

ções , como da facÍ I i dade de acesso, uma de s uas pri nci pai s

cara cteris ti cas .

berg, Compactação

tõrios de Solos do

.R.) do Governo de

po

a

CO t

cas

parti cul ar es tabel eci da

4).

um I evantamento estatisti co

Es

e en

cobertu
Normal

Depar

São

dados foi o do

ao centro da ma
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4.3. AS CARTAS DE FATORES

4.3.I. CARTA DO SUBSTRATO GEOLOG]CO

À a doção da des i gnação aci ma tem por objeti vo caracteri
zar a ausência dos materiais de cobertura de idade Cenozó.ica
no mapa geol6gico apresentado, exceção feita às aluv.iões.
Assin sendo, são apresentados dois mapas diversos, um conten
do as fornações geol6gìcas pré--Cenozói cas e outro com as co
berturas superficiais recentes, de ímportãncia fundamental
em questões de pl anejamento de uso do mei o fis i co, uma vez
que cons tj tuem a base uti I i zãvel pa ra a i mpl antação das ati-
vidades humanas mais rotineiras e usuais, especialmente em

paîses de clima tropìcal, como o Brasil, onde os processos
de intenperjsmo e erosão são extremanente acelerados.

En têrmos convencionais, duas são as unidades geolõgi
cas representadas na ãrea: a Formação Botucatu e a Formação
Serra Gera'l e Intrusivas Associadas (MAPA Ii - anexo -).

a. Formação Botucatu

A ocorrEncia da Formação Botucatu na ãrea estudacia ó

bastante reduzi da (cerca de 25% da ãrea totaì ), porém, como

serã discuti do na sequância des te traba I h o, sua i mporiâncì a

' õ grande em termos de uti lização para fi ns de des envol vi men

to urbano.

SINELLI (1970) conclui que o municipio de Ribeirão Prê
to, en sua ãrea urbana, está dividìdo geologìcamente em duas
porções di s ti ntas peì o Rìbeirão do Tanqui nho, o que se con
fi rma no I evantame n to real i zado por es te a u tor. Es ta iivjsão
acha-se manifestada em gra n de parte dos mapas apreseniados ,
ratificando a importância dos estudos geoìõgicos na dinâmica
do planejamento.

' A Formação Botucatu é caracteri zada na região co::c uma

un i dade cons ti tu i da por sedimentos arenosos, de coìoração
branco-amarel ada a rõsea, de granuì ação fi na a médi a, frì ã
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veis, com predomìnância absol uta de grãos de q ua rtzo (mais
de 90%), via de regra arredondados e foscos.

Sua descri ção na ãrea õ possiveì somente em cortes de

es trada, uma vez Que a quase total j dade de sua s uperfíci e de

ocorrência acha-se recoberta por sedimentos de i dade cenozõi
ca. Nes tes cortes, é pos s íve I evi denci ar es tratj fi cações cru
zadas de grande porte, sendo, no entanto, mais comuns os coJ^

pos de areni to h omogêneos e maciços.

Fato de extrema ìrnportância para a regìão estudada 6 a

ausencia quase total de matri z argì I osa nesses aren i tos, bem

corno de ci mento silicoso! o que confere ao areni to Botucatu
na ãrea, condi ções bastante boas como armazenador de ãgua,
especìalmente frente ao mergul ho suave que apresenta para

oes te, sob as ro ch as bãs i cas da Formação Serra Geral, adquì -
rindo o carãter de aquífero confinado (SINELLI, op. eíf.).

Quanto a espessura, a Formação Botucatu no mun i cípì o de

Ri be i rão Prêto ati n9e, em mãdi a, cerca de 60 metros, segun

do dados de perfurações executadas recentemente, total i zando

150 metros quando somado ao arenito Pirambõia que ìhe õ soto
posto. Esses dadôs são de especi al i nteresse para o cãl cul o

das reservas e da recarga do aquífero.

b. Formação Serra Geral e I ntrus i vas Assocjadas

Devido a grande dificuldade de dìferencìação, acham-se

enquadradas na des ì gnação acjma os basal tos tol eíti cos do

grande derrame l,4esozõico da Bacia do Paranã e as intrusivas
bãs i cas a ele associ adas. Da mesrna forma , os nívei s areníti
cos i n ter- de rrames são tamb6m i ncl uídos aí.

Sua oconrênc í a 6 cartografada em cerca de 75/. d: área

estudada, a pres en tan do escarpas proemì nentes a NW e Ni da

mesma. A espessura m6dia, est.imada con base nos dados de sub

s uperficì e, é de 100 m, aproximadarnente.

Seg un do SiNELLI (l970 ) esses magmati tos, na sua grande

ma.ioria, são es pec ial mente ri cos em pìagìocìãsìos (lairadori
ta ), a pres en tan do subsi diariarnente ti tano-magneti ta, augì ta '
olivina, hornblenda, quartzo e vjdro vul cânj co. Granje núme
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ro de cavj dades vazi as e preenchidas por zeõl jtas, quartzo e

cal cedôni a são descri tas.

Estudos mais atuai s (G0NÇALVES, 1978), confi rmam esses
da dos , com al guma vari ação na quanti dade de vi dro vul cân i co
(ì0 a 60% ) encontrado, o que viria c omp rome te r a utilização
desses materiais como fonte para pedra de brita.

Pelos dados de poços obti dos , p ode-s e notar que a espes
sura da Formação Serra Geral aumenta para oeste, acoÍlpanhan-
do o mergul ho geral.

Quando i ntemperi zadas e s ubmeti das a processos pedogenê

ti cos, essas rochas dão ori gem a coberturas i nstãvei s quan-
do saturadas (s oì os col aps ívei s ), sendo objeto de deta l hamen

to e cartografi a especì a1.

c. As pectos da Tectôni ca Local

Uma anãlise, mesmo que superfì ci al , da regi ão, f ornece
i ndíc i os seguros que a ci dade de Ri bei rão Prêto a cha -se si
tuada em uma depressão. Entre as evj dênci as mais conclusi
vas , ci ta-se:

l. A al ti tude média do muni cipi o é de 550 metros. A SE

da ãrea encontra-se o muni cipi o de Serrana, on de a altìtude
rnédia ê de 780 metros, chegando aos 830 metros a l,l , no munì-

. _ ). -cípi o de Brf.dosqui com uni dades es trat.i grãf i cas similares.

2. 0 mapa de contorno estrutural do topo do aren i to Bo

tucatu (Mapa V - Carta Hì drogeoì õgi ca - anexo -) apresenta
média ao redor dos 440 metros, variando de 490 metros a 430

metros . Em ãreas adjacentes o mesmo hori zonte apresenia-se a

cotas rnais e l evadas (SINELLI, op. cif.).
Baseado nessas informações e observando a extremâ reti

I i ni dade da rede de drenagem a NllE do estado de São Paulo
(I{ERNICK e SINELLI , 1970), associadas ao evidente ccntrole
estrutural apresentado, na região estudada, peì a orientação
preferencial no curs.o dos afluenies do Rio Pardo, o autor
real i zou um I evantamento por fotos aéreas e control e de cam

po, que permi ti u concl ui r a exi s tênci a de dois sistemes bem

desenvol vi dos de 1ì neações, a s aber: l. Fal_has, aqui Cefi ni
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das como as fraturas ao I ongo das quai s é notado um desl oca-
mento relativo de bl ocos contiguos; e 2. Diaclases, entendi -
das como o p.lano que separa ou tende a separar em duas par
tes um bl oco de rocha primitivamente uno e ao l ongo do qual
não se deu desl ocamento de todo ou en peq uena arnpì itude,

Na reg ião del i mj tada pel o aneì vi ãri o de Ri be'i rão Prêto
exi s tem al gurnas di fi cul da des pa ra a perfei ta caracterì zação
tectôni ca. Via de regra, tanto as falhas como as diaclases
condi ci onam a drenagem e, não raro, essas fe i ções estrutu
ra'is acham-se mascaradas pei as aluviões desses ri os e ria
chos, ou, ainda, e ncob e rtas peì a urbanì zação da ãrea. Des te
modo , s omen te com a uti I ì zação das fotos aéreas e com dados
de s ubs uperfic i e 6 que se tornou pos s íve I sua caracterì zação.

Conforme o Mapa I I , torna-se faci I mente observãvel a

predomi nânci a das I ineações ori entadas segundo NNl,rl e, secun
dariamente, ENE. Tais orientações coincidem com as med.idas

real i zadas por outros autores (SINELLI ,1970, l,lERNICK e

SINELLI , 1970 e i,IERNICK, 197?).

- A cartografia dessas feições é particularm.ente interes
sante para a ãrea , tendo em vista tanto a pros pecção e apro
veì tamento das reservas de ãgua subterrânea, por se tratarem
de zonas produtoras, como pa ra a proteção dos aquíferos, ten
do em vista as pec tos ìigados ã pol uì ção da ãg ua subterrãnea
por fontes diyersas.
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4-3-2- CARTA DE DECLTVTDADES (r"lAPA irr - ANtX0 -)

. As cartas de decl i vì dade, cartas de j ncl i nação dos ter
renos , ou aì nda, cartas cl i nom6tri cas, são hoje indispensá
veìs como fe rramen ta de trabal ho nos processos de pl anejamen

to urbano

A rnetodologia uti I i zada pa ra a obtenção dessas cartas
é bastante s.i mples (DE BIASI, 1970I LIBAUD, .]975) pois, a

parti r de uma carta topogrãfj ca plani-altim6trica 6 obti do

um rnapa que apresenta a i nc li nação l ocal dos ierrenos, a tra



vés da utì ì i zação de um ãbaco que transforma as distâncias
entre curvas de nivel ern porce n ta gens de ì ncì i nação previa
mente escolhidas.

0 mapa assim obtido (Carta de Declividades - l4ApA IIi
anexo -) vem auxil íar bastante a distribu.i ção dos equipa
mentos urbanos, pri nci pa lmente no que tange a cus to de insta
1açã0, nas diversas ãreas de ocupação dos terrenos. Deste mo

do, visando facilitar a djsposição desses equi pamentos; bem
como indivjdualizar as ãreas com diferentes inclìnações; fo
ram adotadas para esta carta os porcentuais de ìncììnação
dos tenrenos ob ede cendo ãs segui ntes classes:

l. nenos que 2% - ótíma para a .i nstalação de equ.i pamen

tos urbanos

2. 2"/" a 5% - mui to boa para a i nstalação de equì pa

men tos urbanos

3.5% a 10% - boa para a instalação de equipamentos
urbanos

4. 10% a 20% - razoáyel , com res tri ções ã i ns ta'l ação
de al guns equipamentos urbanos

5. acina de ?0% - imprõprio para a jnstalação de grande
parte dos equ ipamentos urbanos.

A uti.l ìzação das classes acima obedece ao critêrio ge
ral mente adotado, onde inci i nações de 0 a 5% acham-se na fai
xa óti ma para a instalação de sjstenas s õptì cos (ou de sanea
mento) alõm de ðompì exos jndustrjais e comerciais. A uiiliza
ção de uma faixa inicial de inclinações i nferi ores a 2"" pren
de-se ao fato de que, em termos de ãrea, elas são bastante
importantes. Deve-se ressaltar que as inclìnações muito prõ
ximas de 0", são restri tivas prìnc.i paìmente ã instalação de
s i s temas de saneamento, por causarem dj fi cul dades no escoa
mento. 0 índice l5% seria o limite da faixa õtima para a ins
taìação dos equipamentos unbanos em _oeral e o limite ;ãx.i mo

pa ra pistas de rol amento ( ruas e es irâdas ) e sìstemas séptj
cos. As inclinações maiores que Z0% são desfavorãveis ã quais
quer ti pos de instalações urbanas, a não ser residênc.i :s, em

ãreas geoì ogi camente favorãveis.
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Mesmo ass i m, SCH0LZ (1972 in H0FMANN ; 1976 ) s ugere que

o limite superior de declividade a ser adotado como mãximo a

ceitãvel em planejamento de ãreas urbanas seja de 27%, face
aos prob.l emas di vers os , com ênfase na estabiljdade dos ter
renos.

llo caso de Ribeirão Prâto, ern grande parte da ãrea o

p rob I ema ê agravado, face ao ti po de s ubs tra to utj I j zado pa

ra a ìmplantação da maior parte da ci dade, as coberturas la
teriti cas e, portanto, colapsiveis. Exatamente nessas ãreas,
cuj o substrato rochos o 6 cons ti tui do pelos magmatì tos bãs i

cos da Formação Serra Geral, 6 que se acham as classes de in
clinação menos indicadas ã expansã'o urbana, especialmente ã

}J, .ã Sl,l e SE da. regi ão cartograf ada . Pel o contrãrì o, as ã-
reas de domíni o da Formação Botucatu apresentan-se mais pl a

nas, com i nc li nações quase sempre restritas ã fai xa de I a

5%, o que signifìca, en termos de decl ividade, uma região
õtima para a localÍzação de complexos urbanos, industriais e

comerciais,

4.3.3. CARTA D0S MATERIATS DE C0BERTURA - (MApA rV -
ANEX0)

A des i gnação Materiais de Cob e rtu ra õ propos ta peì o au

tor com o sentido de juntar uma classificação essencialmentã
técni ca (Classifìcação dos Sol os para fi ns de Engenharia) a

uma outra de carãter mais descri ti vo (Formações Superfi
ciais) al iando as qua l i dades de ambas pô ra que seja vìãvel i
caracterj zação áos materiais superficiais en função de sua
morfol ogi a e de s uas propri edades geotécni cas .

0 prìrneìro passo para a confecção desse mapa foi a car
tografia fotointerpretativa prãvia que forneceu, em gral
des traços, um pri me i ro zoneamento da cjdade de Ri be i rão Prê
to. Realjzada a col eta dos dados de caracteri zação dos soios
junto ãs empresas e pì otados os pontos de arnostragem { Ca rta
de Documentação - Mapa I ) , fo i possíve l um refi namento dos
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contôtos traçados pela fotoi nterpretaçã0, quer pela assocja
ção dos da dos disponiveìs quer peì o contrôl e de campo real í-
za do.

I. Classificação dos Materiais de Cobe rtura
a. Quanto ã s i tuação espacial

Segundo a pos j ção ocupada peìos diversos ti pos de cobe r
tura, el as foram cl ass i fì cadas como : '

a.l. Cob erturas de Terraço

Sob essa des i gnação foram agrupa dos os materÍ aì s que o

cupam as superficies horizontais ou levemente inclinadas,sen
do, por conseguinte, ãreas semel hantes a patamares que in
terrompem dec l i yes (cUERRA , 1978) .

Essas áreas de menor í ncì ì nação dos terrenos são nota
das de manei ra especial a NNE e a NE da ãrea estudada! zona
de ocorrônci a da Formação Botucatu.

a.2. Coberturas de Topo

Achan-se aquì i ns eri dos os materiais supenfi ci ais que o

cupam a porção r¡ais elevada dos pequenos morros Aa reEião ou
os ljmites superi ores das vententes, i ndi cando as exiensões
ma is al tas do terreno de onde provãm um trans porte contínuo
de materìais sõl'idos (CHRIST0FOLEIII, l974).

a,3. Coberturas de Vertente

Compreendem os nateriais de cobertura normalmente trans
portados que ocupam as superfícies mais jnclìnadas, sejam
elas concavâs ou convexas. Essas regi ões são comuns na área,
especialmente a l,.l, Sl,,I e SE.

a.4. Coberturas Al uvi ai s

0cupando a porção i nferì or das vertentes nos vajes dos
ri os e ni achos ! essas coberturas, as al uvi ões, carac'Lsri zam-
-se por sua gãnese, intimamente relacionada aos cursos
d'ã9ua e ãs regi ões por eles drenadas.
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b. Quanto ao ti po de materi al cons ti tuì nte

Para a caracteri zação do materi al cons ti tui nte dessas
coberturas, foi uti I i zada a nornenclatura us ua1 para a clas
s i fì cação genãti ca dos solos sob o pon to de vista da engenha

ria (VARGAS , 1978).

Nesses termos, a definição mais adequada para esses mg

teriais 6 a de que representarn os componen te s da cros ta ter
restre escavãveis por meìos mecânicos suaves, não necessitan
do de explosivos para tal {TERZAGHI e PECK, 1962; VARGAS,

I978). Ernbora mui to ques ti onãvei s e pouco ci entífi cas, tan
to essa def i ni ção, como a prõpri a classificação, serão aqui
adotadas tendo em vista a finalidade do trabalho e a forma

ção profissional dos elementos que hoje se dedicam ao plane-
jamento urbano no país.

Todo o sol o tem sua origern l i gada ã decompos i ção das ro
cha (intemperismo e erosão) sendo seu mecanismo de formação
ì ì gado a processos pos teri ores como transporte, deposi ção e

evo l ução pedogôn ica. Tendo por base esses processos, e mais
a natureza da rocha-mãe, o cljma e a topografia, surgÍu uma

classificação pa ra esses materi aj s onde pon ti fi cam os segu in
tes tj pos bãsicos:

l. Sol os Residuais

São aqueìes provenientes da decomposição e alteração das

rochas "in situ", onde o trans porte é inexistente ou pratica
mente inexistente. Sua pri ncÍ pa1 ca ra cte nís ti ca õ a angulari
dade dos grãos mìnera.is que o compõe. Conforme seu estãgio
de evol ução podem ser di vi di dos em:

- solo res i dua l maturo: o materi al tornou-se homogêneo,

não se nan te n do as características da rocha mãe.

- saprolito: as características da rocha or ì 9i naì são

mantidas (acamamento, xistosidade, fraturamento, etc.) porãm

perdeu totalmente a .consistêncja.
- bl ocos em materi al al terado; sua característì ca prin-

cì paì ã a exi s tênci a de bl ocos de rocha envolv.idos por mate

ri al total mente al terado.
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2. Sol os Transportados

São materi a i s or j gi nãr.i os da decompos i ção das rochas,
onde o fator trans porte 6 evi denci ado. Conforme a a ção desse

agente, podem ser divididos em;

- al uvi ões: materiais transportados peì a ãgua corren te ,

cujos dep6sitos são, normalmente, gradacionais (grãos maio-
res mais próximos ã bas e e grãos menores I ocal i zados próxi
mos ao topo da sequênc'ia).

- col uviôes ; materi a is transportados I en tamen te, sob

ação da grav idade; normalrnente são encontrados nas vertentes
e no sopã das mesmas.

- tal us: evi denci an transporte vi ol ento, exibì ndo gran
de vari ação granuì ométri ca. São, via de regra , encontrados
ao "p6 das encos tas e morros.

3. Sol os 0rgânì cos

São materiais transportados que, por a p res en ta rem por
centagem signìficativa de matõri a orgân i ca , pas s am a receber
a des i gnação acima. São subdivi di dos em:

- solos orgân i cos propri amente di tos: nes tes acham-se
j ncl ui dos os materiais argilosos, siltosos e arenos os com hu

mus.

- turfas: sol os e xtremamen te ri cos em matãri a orgãnica,
cuja ocorrõncia é mais comum aos vales entre espigões de

serras.

4. Sol os de Evol ução Pedogên ica

Sòb essa des i gnação são reconheci dos:
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e uti I

e não apresentam i nteresse mai or para os prob lemas de enge

nharia.

- sol os poros os : solos própri os de áreas tropi ca; s e de

grande ìmportância geotécnica, prìncìpalmente em país:s como

o Brasil.

sol os superficiais: con fun dem- s e com os sol os :ráveis
j závej s na agricultura. Norr¿almente são pouco espessos



Esses sol os de evol ução pedogên î ca, tarnbõm chamados de

solos lateriticos por sua coloração avermelhada, são solos
zonais de cl ima tropì cal , resul tantes de processos de lateri
zação cujas principais ca rac te ris ti cas s ão: L empobreci men

to em Si0, e enrìquecimento em Alr0, nHr0 e Fer0, nHr0
na fração argilai e,2. entre os argilo-minerais permanece a

caol ini ta, em detrimento da montmori I oni ta e ilita.
lla classificação pedoì õgi ca mais clãssica seri an col oca

dos entre os La tossol os. Na des i gnação ameri cana, serìan ca

ta l ogadas como Oxi- ssol os ou Ultissolos, corres pon dendo aos

solos Ferroal iti cos da es col a francesa. Sendo solos ãci dos,
com bai xa capacì dade de troca cati ôni ca e baixo teor em naté
rì a orgâni ca, sua irnportânc ia cresce em I ocai s de c.l .ima tro
pÍcal, como o Brasil, por sua espessura, dìstribuição em

ãrea e c onportamen to geotêcn i co característi co.
' 0 grande probìena tecnol õgi co por eles apresentado diz

res pei to a seu comportamen to extremamente j ns tãve'l sob condi

ções de saturação rnínirna, o que lhes valeu a designação de

solos poros os ou col apsívei s.

Sua ocorrência é cartografada em cerca de 60% da ãrea
total es tudada ! uma vez que grande parte dos materi a i s res i
duai s ou transportados loca.is .sof reram um processo de evol u-

ção pedogenética após sua deposição, o que os coloca na cate
gorì a dos solos I aterít i cos .

c. Dìsposìção dos Materiais de Cobertura na Ãrea Es

tudada

Na ãrea urbana de Ri be i rão Prêto e seus arredores, con

tì da pe'l o Anel Vi ári o da ci dade, foram encontradas e carto
grafadas as seguintes grandes unidades (llapa IV - anexo).

c.l. Coberturas Resi duais

0s ma teri ai s superfìciaìs de al teração "in situ" cão se

acham expressivamente representados na ãrea rnapeada,

c.l,l. Coberturas Res i duai s Arenos as de Topo

Esse.ti po de materi al de cobertura acha-se representado
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em pequena ãrea a NE da folha (cerca de 5% de toda a exten
são mapeada ), ca rto g ra fa do em I ocal de ocorrôncia da Fo rma

ção Botucatu, da qual 6 di retarnente deri vado.

c.2, Coberturas Transportadas

0s materiais transportados seri am i nj ci almente responsã
veis pelos restantes 95% da ãrea, caso processos posteri ores
de pedogênese não se j nstal assem em grande parte da exten
são tota.l , pri nci paì men te na regi ão de domínio da Formação

Serra Geral . Deste modo, somente 20 a 30% dessa ãrea total
representam efeti varnente os materi ai s transportados .

c.2.1 . Coberturas Transportadas Col uv.iai s

En tre as coberturas transportadas por processos I entos
e devi dos ã gravidade, pri nci pal mente, são di ferenci ados:

c -2,1 .l . Coberturas Transportadas Col uviais Arenos as

de Terraço

llessa categori a são i ncl ui dos os materiais superficiais
arenosos que tenham s ofri do processo de transporte I enio e

que o cu pem locais de topografi a pl ana. Tais coberturas fo ram

encontradas a NE da fol ha , recobri ndo a quase total i daCe da

ocorrência da Formação Botucatu. Sua característica princi
paì é a existância de quanti dade aprecì ãve1 (aproximad¿mente

20%) de materiaì argiloso, que, peìas características do are

ni to no local, obri gatori ame n te repres e n ta contri bui ção das

ãreas vi zi nhas.

c.2.1 .2. Coberturas Trans po rta das Coluviais Argilo-
sas de Terraço

Cerca de 5% da ãrea totaì mapeada é representada por

esse ti po de ma ter i al argiloso que recobre uma regi ão anor

malmente plana dos rnagmati tos bãsicos da Formação Serra Ge

ra I .

c-2 -2. Coberiuras Transpo.rtadas A.luviais

0cupam a porção i nferì or das vertentes nos vales flu
viais, com pequena e xpres s ão em ãrea. Sua cartografì a ã bas

tan te dificultada uma vez que grande número de obras i: urba
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ni zação jã foram real i za das , entre el as reti fi cação e canal i

zação dos ri achos. 0 materj al cons ti tui nte des s as cobertu-
ras, de carãter argì lo-arenoso, com ampl a predomi nâncj a dos
primeì ros, 6 refl exo da drenagem de áreas das rochas bãsicas
por esses ri os e córregos.

c.3. Coberturas Lateriti cas

Sua ãrea de ocorrência ã a mais avantajada entre todas
as outras coberturas napeadas, co rres pon den do a cerca de 60%

da ãrea total . 0 cri tõri o bãs i co pa ra sua subdivisão em duas
categori as d iferenci adas foi o da morfol ogì a dos ierrenos
em que ocorre , poi s, sendo rìateri ai s colapsiveìs sob satura
çã0, es te fator i nfl ui di reiamente no probì ema da esiabil.i da

de desses locais.

c.3.1. Coberturas Lateriti cas de Topo

São cons ti tui das peìos materj ai s I ateríti cos que ocupam
os es paços pì anos i nier-vertentes, cujas caracterísiicas ini
ciais de pequena es pes s ura (menos de 50 cm em al guns casos)
e pouca ou nenhuma evi dânc ia de trans p o rte os col oca ri a na

categori a de materi ais res i duai s. Porém, a i ns tal ação de

Þrocessos pedol õg icos sobre êl es 6 notõr.ia e seu aspectc
iorroa do , provocado pel a agl uti nação dos grãos por r:sseca-
mento, sua permeabilidade (K = l0-4 cm/seg), alta pera as

condi ções e cons ti tu i ção desse rnaterial e a sua densi:¡de, a

parente, baixa, fa zen com que sejam enquadrados como I aterí
ti cos.

c.3.2. Coberturas Laterítì cas de Vertente

Apresentando as mesmas caracterís t ícas gerais, v:ri ando
quanto ã mai or espessura e ã pos i ção mais i ncì i nada q:;e ocu
pam (vertentes ) , foram cartografadas grandes extensões des

ses materiaìs, cujas ì mpì i cações na ocupação da ãrea são
grandes e serão oportunôrnen te abordadas.
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4.3.4. CARTA HTDR0GE0LÕGICA - (ì'rApA V - Ari ÊX0 -)

0s dados que servìr.iam de base para que o autor possa

tecer al guns comentãri os sobre o problema da ãgua subter
rânea na cidade de RibeÍrão Prôto (Tabeìa 3, ítenr 4.?.), fo
ram reti rados da bibl ìografia exj stente sobre o assunto (51
NELLl, 1970). Novas jnformações, porérn, a.lteram a espessura
estinada para o aquífero pelo autor cjtado, Que, baseacìo em

perfís exístentes, inieriu 300 m para esse parânetro. Dados

atuais de perfurações, no entanio, apresentam a espessura
total do aquífero (Fornações Boiucatu e Pjranrbóia) de l50rn,
sendo 60 m de Boiucatu e os 90 m segui ntes do arenjto P iram
bói a, com cons equentes al terações nos cál cul os de reservds
apresentados peì o autor s upra ci tado.

A partì r cios dados ex ís tentes foram rees tudados os ma

pas apresentados por SINTLLI (o¡c, cil.. ) de contorno estrutu
ral do topo do arenito Botucatu e do nivel estãtico do len
çol s ub terrâneo, organi zados segundo as tócn i cas c0niìeci das

(L0CZY e L,4DEIRA, 1976 ) , que associ ados aos es iu dos ¡ã reali
zados na região por SIfIELLI (ap, eíÍ. ) e ì.',JERNICK e S:NELLi
(1970) e lrlERNi CK (1972), caracterìzam hi drogeol ogi c¿i-,Énte a

ãrea unbana jã exi s tente e à ser ocupada em futuro prõxi mo.

0 comportanento es trutura l da área , como demons irâdo pe

1os mapas apresentados, a qual ifica como bâs iante ben doiada
em iermos de água s ubterrãnea e com condiçõ-.s de art.sìanis
mo (;rquíf ero confi nado) . A zona de ocorrênci a da Fori,;:ão Ser

ra Geral e 1n'urusivas Assocjadas é tanbém inpor'rante :orque
face ã quantìdade e extensão das regiões falhadas e ci-i:clasa
das, parte da recai ga do aqulfero por aí se proces s a, uma

vez que o materi al de cobertura- exi s tente é perneãveì. Essas

áreas submetidas a ação ieciônica mais efeiiva são ìanbán
ìmportantes pojs mu i tos poços bas iante produti vos e::am-se
aí I ocados .

Clano.esiã que, devido ã espessura m6dìa aproxi;..:a de

ì00 rn para as rochas bãs ìcas, a necessìdade de perfur:;ão de

poços para fi ns jndustriais nessa ãrea é fator a ser ::ns ide



rado quando da.l ocalização de distritos industr.i ais na re-
gìão,face ã quantì dade de ãg ua necessãri a e ã profundidade
onde pode ser ob'uida,

A ãrea de oco rrên c.Í a da Fo rma ção Botucatu se apresenta
como co- res ponsãve l pel a recarga do aquífero, em pequena es

caì a, poi s sua cobertura apresenta coefi ci ente de perneabì I i
_(

da de K = l0 " cmlseg, o que i ndi ca bai xa permeabilidade. 0s

poços ai perfurados apreseniam probìemas por se iratar de

materiaì pouco consolidado, tanto coberturâs corTìo a i,rópria
rocha, mas devi do ã condi ção de aquífero afl orante não conf i
na do, essas perfurações, desde que bem fei tas, oferecen va

zões satisfatóri as a pequenas profundi dades.

SINELLI (o¡t. cii.. ) cal cul a vãri os parânetros h idrcgeolõ
g icos pana a reg i ão, ìncluindo o Gradi ente Hi drãul i co (j =

0,9) e o sentido do rnovinento da ãgua subterrânea (lì-5 e

E-l,l) . Para as reservas do aquífero, o cãl cul o I evado a efei
to cons j derando os dados dì sponíveì s na época, indi cav=m a

espessura do aquífero cono sendo de 300 m, o que hoje, com

dados de perfurações recentes que airavessaram todo o corpo
de aren i to - Formações Botucatu e Pi rambõi â -, sabe-se não

uì irapassa I50 m em sua total i dade. Ass im, o val or reaì a pro

xi mado da reserva, cal cul ado lendo por base os mesnos valo
res de compri n:ento, I argura e poros j dade efetiva, serã:

R = Va Pe , onde:

R = reset'va

va = volume do aquífero

Pe = poros i da de efetiva

R = 11 .250.000.000 m3

Do r¡esmo modo, o autor s upra citado cal cui a a r:carga
do nlesmo aquífero, concluìndo que o grande respcnsãveÌ pela

mesma é o rìo Pardo, com pequena conili bui ção da ãrea sedi

nìentar e de ciomíni o das rochas bãs icas em propcrções ;ari ã

vei s. Pelos da dos geoì õgì cos e geotãcni cos apresentadcs nes

ie trabalho, ã admissível que a contribuição da ãrea c--s ¡tìag

ma ti tos bãs i cos seja mai s ef et.i va, função dos falharer::s e
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d'i ac lases , bem como dos t ipos de coberiunas existentes em am

bas as reg ì ões , ìmpedi ndo a percol ação efeti va sobre a ãrea
sed imeniale faci I i tando-a na Formação Serra Geral ,

De qualqu:r modo, o risco de pol uì ção das ãgua s subter
râneas é bas tante grande, especialmenie peìo rio Pa rdo, e a

i ns tal ação de equi pamentos de saneanento (redes de esgoto,
'I agoas de oxi dação e fossas sépticas), tanques de araazena
nento de comb us tive i s , i ndús trì as que traba lhem ou prcduzam
material pol uen'Le de qual quer natureza, devem ob e decer esque
nras rígidos de segurança e contrôle. Existe tambãm a neces
sjdaCe de es tudos geolõgicos e geoiõcni cos locajs e deialha
dos para garan'uìr a m-i nímizacão dos rjscos Ce ¡rerda do aquí
fero por degradação da qualidade da água sub'"errânea, espg
cialmente nesta cjdade, que tem seu abasiecímento totali¡ente
cìependenie do aquifero de subsuperfícìe.

Nesse senij do, LANDIM, SIlitLLi e CASTR0 (1973), a:resen
ta ram contribuição efeti va es iudando probl ema da susce:ibilj
da de ã pol uj ção do aq u ífe ro na regi ão de Ribei rão Prêto, pe-

lo ¡ré"otio da anãlise de tendência (LANDil''l , PARAGUASSU e BAR

B0SA, 1973) e fazendo uso dos mesnos dados aqui apr:senia
cìos, assoc iados ãs anãl i ses hi droquimì câs para Si0, e Resí
duo Seco dos mesnos poços (SlNELl-I, I970).

Concl uem es tes autcres que "os mapas de residuos (Fí,cu

ra 7) reve.lâram para as va ri ãve is Si0, e Resíduo Seco, uft

fl uxo basiante el evado na região central, indi cando um: ãgua

com características de recarga rãpi da (ba ì xo ieor em s¡is e

alio teor em C02 ìivre) demons trando dessa forma, ness: re

gì ã0,. uma alta v u I n e r a b i I ì cj a d e à coniaminação do aquif;"0 es

tucado".

Essas concl usões corroboram a afj rna ção aciaa quo-:o à

s.i iuação da ãrea em iermos de recarga e demons irem que boa

parte da ãrea de ocorrenci ô da Forñ¿ ção Sotucaiu não ::niri
bui efjcaznente parê essa reposì ção ias reservas :.'¡te,r
rãneas de ãgua, s endo, por isso ncs.uo, zcna nenos suje';a a

probì emas cjevidos ã poluição.
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4.4. AS CARTAS DE APTIDÃO

As cartas de aptidão ou cartas sintêticas, como jã defi
nidas anteriormente, são mapas que representam os vãrios fa
tores associados a da dos geotêcn i cos , de modo tal a estabel e

cer sinteses capazes de ori entar e regul ar'ï zar a uti I ização
dos terrenos,

- 9l

4.4.1 . r.,rET0DoL0GIA DE 0BTENçÃ0

A s is temãti ca segui da para a el aboração dessas ca rta s

baseou-se em i nformações geo l õgÍ co-geot6cni cas I ocai s , obti -
das atrav6s de trabal hos de campo e de resul tados de ensaios
de caracteri zação fis i ca e mecânj ca dos materiais de cobertu
ra, atã profundìdades supe¡jores a 4 rn, em alguns casos.

0s dados geot6cnicos (Tabela 4, ítem 4.2.) incluen, a

l6rn da identificação da amostra e sua localizaçã0, dados d;
Granul ometri a, Limites de Atterberg, Ensaios de Cornpactação
(Proctor Ì'lormal ), al guns dados de Ensaio de Penetração 'stan
dard" (S.P.T, ) e Classificação B.P.R, (Bureau of pubìic
Roads - U.S.A. -). Esses ensa i os permi ti ram o enquadranento
desses materiais dentro de urna classificação mais ampla e

conveni ente para os p ropós i tos de planejamento de ãreas urba
nas, a Classjficação Unificada de Solos (U.S.C. - A.S.T.l'l . -
D - 2487 -). Todos os ensaios citados, reaìizados peìos Labo
rat6rios de Sol os do D.E.R. - S.P. e da Pentágono Ltda., obe
deceram, segundo informações coligidas, a metodoìogìa pr!
pria estabelecida pelas noímas tãcnicas brasileìras (4.8.N.T.,
1958 ín VARGAS " 1.g78) cal cadas em normas i nternaci onais de

uso consagrado.

A Cl ass ì fi cação Uni fj cada de Sol os aqu i adotada, é um

aperfeíçoamento da Classificação de Solos para Aeroporios ou
A.C., proposta por CASAGRANDE (1948 in VARGAS, op. cl.t.], poìs

define, como a sua predecessora, uma s6rie de indices Cs uti
'lização dos rnateriais superficiais, a partir da caraci.erl¡l



ção de grupos de amostras segundo sua res pos ta aos ensaios
tecnológîcos reali.zados eliminando, porém, o vicio inicial
da Cl as s ì fi cação A.C. que condi ci onava o uso do sol o ã pis
tas de rol arnen to de al ta sol4citaçã0.

Na Classificação Uni fi cada, os materi ais são di vi di dos

em ti pos , cl asses e grupos, estes en nímero de .l5, sendo o

enquadramen to em qual quer deles efet i vado apõs a real i ¿ação
de ensai os de Granul ometrj a e dos Limi tes de Atterberg, se
guindo certas normas previamente estabelecidas (VARGAS.- op.
eít.) .

A Tabel a 5 mostra a Cl ass i fi cação de Sol os para Aero
portos , onde, al6m dos grupos de sol os, s eus res pe c ti vos sim
bolos e ensaios-djagnõsticos para caracterização, 6 apresen-
tada una I istagem do comportamento esperado de cada um dos
grupos sob di vers as s i tua ções e sob vãri as sol i ci tações dife
ren tes , Essa tabel a õ fruto de um sem número de ensaios exe-
cutados e da experi ênci a dos pesqui sadores envol vi dos em s ua

el aboraçã0. Do mesmo modo, a Tabel a 6 a pres en ta a Classifica
ção Uni fi cada que, al6rn das vantagens de sua precursora, con
tên uma sêri e de tes tes de s ímp1es real ì zaçã0, mesmo no cam

po, que permi tem una aval i ação rãpi da e precì sa dos vãr'i os

ti pos de materi ai s de cobertura.

Tomando os res ul ta dos dos ensaios de caracterização
real i za dos foi possivel, s egun do os crj tãrj os acìrna expos -
tos , classificar ess es materi a i s de cobertura, a pa rti r do

que foram estabelecidas as aptidões dos terrenos da ãrea do

munì cípi o de Ri bei rão Prôto I i mj tada pel o anel viário. Para
isto, foram tambêm cons i derados os el ementos jã di scuti dos

e apresentados em mapa nas Cartas de Fatores, assocì acos ãs

pr opos ições de uti l ì zação dos terrenos das Classificação A.C.

e Unificada, ãs propostas por HOFMANN (1976) - Tabela 7 -, e

por R0BERTS (1977) - Tabela I -.
Deve ser ressaltado que a util ização de adjetivos como

"Ap1e", "M6di lnadequado" (ou "Bom", "Médio" e -ivlau"),

representados por suas iniciai I", para .aracte
ri zar o comportamen to dos vãri os tipos de materi ai s, emb o ra
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s ubjeti vo atã ce rto ponto, tem duas vantagens a serem cons i -
deradas : l. Elimina a di vers i dade de opi ni ões ã res pe i to de

un determinado ti po de materi al em função dos resul tados dos

ensaios, nem sempre representativos, neìe realizados; e, 2.
6 de utiìização universal, ou seja, compreensível a todos os

que têm necessidade.de uti lizar esses napas de aptidã0, fato
este especialmente comum em equìpes multidiscipìinares de

planejamento. Assim, tendo em vjsta a finalidade deste traba
lho não se -fi xar- na eliminação de qual quer ensaio geotécni -
co, por mai s simples que seja, quando'da- impl antäção de qual
quer obra civil, e aìnda, o método utiljzado na obtenção das
propos tas para uti l i zação dos terrenos, a nomenclatura adota
da nos mapas de aptidão, apresentados a seguir, obedecerã aos

indices:

1. Apto - A - ¡ o terreno reúne condições geolõgìcas e

geotãcnicas frente ãs solicitações decorrentes do parâmetro
estudado.

2. Médio - M - : o terreno não reúne todas as condições
desejãveìs, por6m, tomados os devìdos cuidados e providencìa
das sol uções aì ternati vas, ã uti I i zãvel para o fin propos to.

3. Inadequado - I - : o terreno não reíne condi ções de

espêcie al guma fren te ãs solicitações propostas e sua uti li-
zação serã danosa ou neces s i tará de soì uções aì tamente dis
pendiosas.

A Tabel a 9 apresenta l2 di ferentes caractõres de grande
'i mportância para fins do estabelecimento das prioridades na

ocupação urbana do meio fís ico disponivel. Esses caractõres
fo ram anal isados s egun do as di versas zonas estabelecidas na

ãrea, definidas a. pzíoni por seus diferentes materíais de co

bertura (Mapa IV) e agora mel hor caracteri zadas pela simila-
ri dade observada entre os di versos grupos de sol os encontra-
dos em cada uma dessas ãreas, o que justifica a manu:enção
de seus contatos (em traços pontiIhados) nos di versos mapas

de apti dão a pres en ta dos a s egui r (em anexo), sendo possível,
assim, uma anãlise nais acurada da influência dos materiais
de cobertura sobre o parâmetro de aptídão estudado.
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Assim é que as coberturas res i duai s arenosas de topo a

presentam materi ai s arenosos bem graduados, com pequena quan

tidade de finos, ou seja, coberturas do grupo Sl,J. Do mesmo

modo, as coberturas transportadas co l uvi aj s arenosas de ter
raço caracterizam-se pela presença de fìnos em quantidade
apreciãve1, misturados a areias mal graduadas, caracterizan
do o grupo SM, enguanto que os materiais trans porta dos colu
viais argi losos de terraço, que apresentam materi ais cias
sificados Ììos-gr"u?os LC e LM¡ são marcados pela presença de

finos de ba.i xa a m6dia plasticidade, por vezes apresentando
areias fi nas e muito fi nas . As aluviões na ãrea são tanb6m
representadas por materiais desse mesmo tipo (LC e Lll), po

rên a presença de materi ai s nai s grossei ros (SM) , confere a

estas regi ões certas propri edades di s ti nti vas .

As coberturas I a teriti cas a cham- s e bem caracteri zadas

na ãrea pel a presença abundante de fi nos , com certa vari ação
de conportamento local. Porõn, face aos processos de pedogê

nese aí instalados, esses materiais (classificados entre os

grupos LC, LMo 10, HC, H0 e atê SM, com predomìnância dos LC

e LÌ.|) respondem ãs solicitações de maneira pecuìiar, varian-
do, por vezes, face ã situação morfolõgica de seus depõsitos,
o que ori gi nou seu desmembramento em duas ãreas: as cobertu
ras lateríticas de topo e de vertente.
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4.4.2. CARrA DE APTrDÃ0 r - FUNDAÇ08S, ESCAVAç0ES E RE

SISTENCIA AO CISALHAMENTO (MAPA VI - ANEXO -)

Na programação para o reconhec i men to do sub-so'l o pa ra
que sej a determi nado o tì po de fundação mai s a deq ua do, é ne

cessário que seja determinada a resistência (capacidede de

carga) e as característi cas de adensamento das camadas soto
postas ã fundação em toda a zona atingida peìas tensões por

el as ori gi nadas. Caso uma determi nada camada apresentar baì xa

capaci dade de carga, poderã ocorrer seu cisalhamento por e-
fei to da €arga apl i cada, I evando a es trutura ao co lapso. Por

outro I ado, as caracterís ti cas de adensamento a j uda rão a de



fi ni r os recal ques das camadas menos res i s tentes s i tuadas
sob a estrutura,

A carta de apti dão ã fundações tem , portanto, a finali-
da de de, conj ugando os vãri os fatõres envo'l vi dos no probì enra

( capaci dade de ca rga e característi cas de adensamento, pri n

cipalnente), oferecer uma visäo geral dos terrenos de modo

a pernitir a individualização de zonas mais ou nenos favorã
veis ã ìmplantação de grandes estruturas, baseada na qual ida

de dos materi ai s aí exi s tentes .

A resistãncia ao cisalhamento é um parâmetro extremamen

te ì mportante, poì s se a tensão de cisalhamento em uma nassa

de sol o excede a um certo val or crit i co, o sol o rompe. Depen

dendo das condi ções desse materi al e da carga, a ruptura po

de causar um es corregamento, o col apso de um muro de a rri mo

ou o afundamento de una sapata no terreno. Cono a inportân
cia de que esses fatos sejam evitados õ indiscutÍvel, €ñ

saios para determi nar essa resistôncja devem ser executados

sempre. A cl assi fj cação adotada para es te trabal ho oferece
uma idãja a respeì to do grau de confi ança depos i tãve l em ca

da um dos grupos de materi ai s, associ ando-l he um dos indices
j ã di s cuti dos (R0BERTS , I 977 ) .

Jã a apti dão ã escavações, ou escavabiìidade, di: res

pei to ã mai or ou menor faci I i dade que um determi nado mate

rial apresenta aos nãtodos mecãni cos normais de escavação'
Sua apres en ta ção junto aos caract6res jã menc i onados se jus

tifica principalmente por seu relacionamento intìmo ccm os

probl enas de fundações (H0FMAllN , 1976) .

No tocante aos doi s pr'Í mei ros ítens , a re g ião estudada

se divìde en tres sub-regiões distintas: a dos materi¿is ti
picamente arenosos, a dos predominantemente arenosos e a dos

argi losos. No primeiro caso, a indicação da ãrea como qpta a

i ns tal ação de fundações 6 devj da ãs quaì j dades intrinsecas
do materìal residual aí existente, classificado corno S",i- Pa

ra este t ipo de material , em tese, o teste de peneiração

"standard" (S.P.T.) que possibìlita uma estimativa dà compa-

cj dade dos materi ai s e, por consegui nte , da capaci dade de

- 100 -



carga, oferece valores de N (número de golpes) superiores a

30, i ndi cando materi a i s compactos a mui to compactos, cu jos
ensaios de resistência ao cisalharnento oferecem valores de

até nais de 30o para o ãngulo de atrito 0 (TERZAGHI e PECK,

1962). En grãfico para estimativa da pressão admissível no

solo para sapatas em arei a, com base em ensai os S.P.T., âs

pressões admissíveis no solo para sapatas de 3 m de ìargura
ficarjam em torno de 3 a 5 kg/ cnz, o que quaìifica esses ter
renos como bons ou aptos.

No caso dos materiais predorni nan temen te arenosos, ma te
riais enquadrados no grupo SM, os autores mencionados, com

base no mesmo tipo de raciocinio, estimarn valores inferjores
aos apresentados. 0s resul tados dos ensaios S.P.T. apresen
tan I'l da ordem de l0 a 30 golpes, e o de resistência ao cisa
I hamen to, ângu1o de a tri to O em torno de 25o, garantì ndo pro
pri edades medi anas de apti dão ã i ns tal ação de fundações e de

resistência ao c i s al hamen to (indì ce I).
Jã a tercej ra regi ão, dos ma teri a is argì losos, não apre

senta condi ções razoãvei s frente aos parâmetros enfocados ,
pois sendo constituida por materiais finos, siìto-argilosos,
torroados, os vaìores mais encontradiços do número N de gol
pes no teste S.P.T. seri am 2 a ì0, com capacì dades de caì^ga

normalmente menores que I kglcm2. No tocante ã resistAncia
ao ci sa I hamen to, os val ores es perados para o ângu lo de a tri
to ô desses materiais não excedem 20o e com baixos valores
de coesão (TERZAGHI e PEC K, op. cif.. ). Essas ãreas foram en

quadradas como Inadequadas (I ) na escal a adotada.

Como jã enfatjzado anterjormente, embora existindo al
guns ensaios que referendem os .dados de valores esperôdos pa

ra ca da reg i ão, essas cartas de aptÍ dão não poden ser consi-
dera das cartas geot6cn icas, poi s pa ra recebe rem esse nome , o

número de ensaì os deve ser nunca inferior a 20 por km?, che
gando a 50 conf orrne o grau de compìex.idade da ãrea (SANE-

J0UAND, 1972; H0FMANN, 1976). Assirn, os valores obtldos de

ensai os acima ci tados serven apenas como I jmi tes para as

classes ou índices .propostos, de acordo com o espírito do

trabal ho ora apresentado.
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Jã o cri t6r'i o adotado para definir a apti dão dos ter-
renos ã 

"r.uuuçáo 
foi baseado na mai oi ou menor faci l j dade

apresentada pel o terreno a ser escavado por equi pamentos na

nuais ou de terraplenagen, incluindo, tambêm, a profundidade
da rocha sobjacente e desgaste do equipamento (H0FMAtlN, op.

eít.) .

Assim, os materiais residuais da Formação Botucatu apre
sentam-se com o indice I, tanto pela resistência apresentada
como pe.1-o desgasLe imposto ao -equipam€-n.to,

Tanb6m as coberturas 'lateríticas de topo apresentam in
dice I, especialmente tendo em vjsta a pequena espessura
que apresentam em grande parte de sua ãrea de domínio-

Condi ções apreci ãvei s de escavabilìdade, jã associando
facil idade de acesso, sem maior desgaste de maquinãrio, fo
ram encontrados nas ãreas de coberturas trans portadas coìg
vi ais arg iI osas de terraço pel a compaci dade nedi ana e espes

sura razoãvel (M). Tamb6m as aluviões, em que pese as condi

ções precãrias de deslocamento do maquinãrio pesado en virtu
de da pequena profundìdade do lenço1 freãtico (1 a 2 m), rg
ceberam o indi ce M.

As demaìs ãreas foi tamb6n atribuido o nível intermediá
rio - M - (coberturas arenosas de terraço e I ateríti cas de

vertente ) poi s se não reunem cond i ções õti mas de escavabi I i -
dade, tamb6m não chegam a se caracterizar como ãreas de difi
ci I trabal hamento

4.4.3. CARTA DE APTlDÃ0 II - INSTALAçÃO DE SISTEIIAS DE

SANEAMENTO, DRENABILIDADE DOS TERRENOS, UTILIZA-
BILIDADE COMO MATERIAIS DE CONSTRUçÃO (MAPA VII
- ANEX0 -)

A acei tação de reiei tos domãs ti cos peì os materi aìs su

perfi cì ai s (atrav6s de fos s as s6pti cas ou de I agoas de oxi da

ção de resíduos ), bern como a drenabi l i dade dos terren¡s, são

a pres e n ta dos em função dos grupos U.S. C. de o corrânc i r regis
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trada nas ãreas definidas pela Carta de l"lateriais de Cobertu
ra, segundo os crit6rios estabelecidos por H0FMANN (op, c,i,t:).

Para o prirneiro parârnetro, além dos grupos da Class ifi
cação Un i fi ca da, são Ievados em conta o tananho dos grãos
mi nera f s e o conteúdo em argiia. 0 tamanho dos grãos, maior
que 0,1 mm surge como uma necessidade para impedimento que
os yazios do material de cobertura onde esteja instalada una

fossa sEptìca sejan obs truTdos por cres ci mento de bactêri as
(0'C0NN0R. & I,IEBIR, 1975 ín H0FI1ANN ,.,.1976).. 0 I i m j te mãximo
de 20"Á no conteido total de argila é sugerido para que as
condiçöes adequadas de pe¡meabiIidade sejam manti das. Essas
imposições exc-luem .todos os grupos U.S.C., com exceção de

GH, S14, LM e, em parte, LC, Areias puras e cascalhos (Gt,l,
GP, Sl^l e SP) são classificados como Pobres, juntanente com

as rochas fraturadas, por probìenìas de pol ui ção dey i da ã

rãpida percolação da ãgua contendo impurezas.

Na região estudada, seria atrjbuido o índice Apto fren
te ao pa râme tro I ns ta 1ação de S i s temas de Saneamento (ou Sep

ticos) apenas ã região dos materiajs transportados coluviais
arenosos de terraço. Apresentando o indice Médio surgen os

materiais coluviais argilosos de terraço, enquanto que todas
as outras coberturas a pres en tam res tri ções frente ao pa râme
tro anal i sado, com séri os ri s cos de pol uì ção orgânica do

sub-sol o e, consequentemente, do aquifero.

As caracteristi cas de Drenabi I i dade dos terrenos, ou se
ja, o grau de opos i ção que o terreno oferece aos pro."rro,
de drenagem, jã se acham relatadas por CASAGRANDE (1948 in
VARGAS, 1978) em função das características gerais dos solos
por ele enquadrados nos quinze _grupos de sua class.ifìcação ,

sendo ratifjcadas por H0FMANN (1976), frente a siiuações
de di ferentes profundi dades do I ençol freãtj co, Seguindo am

bas as determi nações, concl ui -se que podem ser enquadrados
como Aptos os materiais de cobertura residuais arenosos de

topo, com îndj ces i n te rmed i ãri os as al uviões e ôs coberturas
laterîticas e com condições Inadequadas de drenabilidade as

coberturas transpol_tadas col uv iai s,
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A UtiÌjzabilidade como fonte de Materiajs de Cons trução
dessas coberturas, ou seja, o grau em que podem ser utì liza
das na construção civii, 6, como um todo, apenas razoãve1,
não dernonstrando quaisquer qualidades somente os materiais
transportados coluviais arenosos de terraço (R0BERTS, 1977),
recebendo indi ce I.

A utilidade dos demais como jazìdas de terra ã nédia a

baixa, principa-l mente para aterros e terraplenos de rodo
vias- ferrovias, barragens.. de terrâ-i recuperação de terrenos
e estradås de tel"ra . Entre as qual i dades fundamenta is para
esse tipo de utilização e que deven merecer testes prévìos
para a aya'liação de cada ãrea de ernprêstìrno, contam-se a re
sistência ìnterna, a boa classifícação dos grãos grosseìros
e a baixa permeab'i lidade. A região acha-se razoavelmente ser
vida em termos de quantidade, desse tipo de material, aí
i ncl ui das as coberturas I ateriti cas.

Quanto ã exjstência de rnater.iais arenosos a deficiância
é maior, obrigando a utilização dos depõsitos situados ã mar
gem do rjo Pardo quando não con tam ina do por argi 1as, ou do

prõprìo I ei to do ri o, reti rado por dragagem,

Não são disponiveis, ìguaìmente, bons depósitos locais
de argilas para fabri cação de telhas e tijolos, o mesrno ocor
rendo com pedregulhos, No tocante ã rocha para brita,. a ãrea
é particularmente rica (Formação Serra Geral e Intrusiyas As

soci adas ) embora, pel as des cri ções petrogrãfi cas jã cì tadas,
a presença de vidro yulcânjco e de vesiculas e amígdalas, pos

sa vir a se consti tui r em fator I i ni tante para sua utiliza
dade ao betume e atçao, o pri mei ro por prob l enas de adesivj

últimas por diminuição de resistôncia e aumento da reaiivjda
de. As vãrias pedreiras existentes dentro do perímetro u¡"ba

no, no entanto, fornecem nateri aì para todos os usos, seja
na pavimentação de ruas e rodovi as, seja na construção ci
vil. Tarnbém em alguns locais, especialmente residêncìas, jã
ã notada a utilizáção desses magmatitos bãsicos co¡no mate

rial para a confecção de nuros e paredes.
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4.4.4. CARTA DE APTIDÃO TII - TRAFICABTLIDADE, EXPANSI

BILIDADE E COMPRESSIBILIDADE (MAPA VIII - ANT

x0 -)

Por Traficabilidade de un terreno entende-se a capacida
de do mesmo em ser utilizado como superfície de rolamento.
i,lestas, uma base, que 6 uma camada de rnateriaì compactado, 6

revestjda por nistura asfãltica e repousa sobre uma camada

denominada sub-base, tambõm constitr.¡.ida por material compac-
tado do ,pr6pr"io :local .ou trazi.do de uma ãrea de- empréstimo;-
0s parâmetros aqui rel aci onados di zem respei to a uti 1i zação
dos materiais exjstentes in tíiu para base e sub-base, pois,
alén de intimamente associados, são também dependentes da

drenabi I i dade. Da da essa i nterdependenci a, serão aq ui anal ì -
sados como um todo, sendo, todavi a, apresentados em separado
no Mapa VIII, para facilidade de visualização.

A Compressibilidade é aqui entendida como a propriedade
apresentada por certos materiaìs de mudarem de forrna ou de

vol une quando lhes são apl i cadas forças externas. Nos solos
grossos, quando da apiicação dessas forças, hã una deforma

ção por aìteração da constituìção dos mesmos, d.isso resultan
do: l. compressão; quando hã di mi nuì ção de vol ume; 2. dilata
ção: quando hã aunento de vol ume; 3. deformação: quando exi s

te al teração na forma, sem haver vari ação no vol ume.

I{os solos fi nos a compressibjlidade 6, no geral, el eva-
da, não sõ porque a estrutura des s es materiais ã rnais ampl a

e complexa, como pelo fato de que, neles, os grãos são geral
mente alongados, podendo eles próprios sofrerem defornações
por fìexão ou dobramento, Assim ele recebe e suporta, peio
menos em parte, a pressão apl ì cada. Como pode ser depreendi
do, existe intima relação entre a cornpressibi'lidade do mate

rial e sua plasticidade,

Jã a Expansibilidade dos materiais superficiais ã o fe
nômeno inverso, ou seja, o fato de haver un aumento de volu
me do material quando de sobre ele são retiradas as pressões
atuantes. Quando associado o índi ce Apto ao crj térì o expansi
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biiidade, indìca-se boa resistencia do terreno ao fenoneno a

ci ma des cri to.

A associação desses parâmetros, descrì tos com valores
esperados para ensaios caracteristjcos (C.B.R. e proctor Nor
maì) de utilização corriqueira na prãtica rodoviãrìa, acham
-se relatados por CASAGRANDE (1948 in VARGAS, 1978) e R0

BERTS (1977), de modo que na ãrea, não existen zonas que reu
nan condições ideais para a insta'lação de pistas de rolamen-
to.,No. caso dos materiais mais arenosos, embora a expansabi-
I i dade e a drenabi,l ìdale irf ereçam condi ções satisfatõrìâs , a

mã conpress ibi l ì dade desses terrenos pöe a perder essas qua
I i dades , fazendo .com que as condições fi na'is de t¡aficabj l i-
dade sejam apenas medianas (vide resultados de Ensa.ios de
compactação - Tabela 4 item 4.2, -),

Quanto ã s i tuaçâo das ãreas mais ri cas em finos, em que
pese a presença da caol jnita nos te rre n os "l aterítj cos, o que
faria com que a expansibil idade dos nateriais dessa ãrea se
situassem entre I a 3% (e, portanto, condições aceìtãveis),
peìo fato de apresentarem grandes recalques e serem colapsí-
veìs, não se prestam a impl antação de bb ras viãrjas. Quanto
ãs outras regides, a associ ação de condi ções precãrias de
drenabi I i dade, mã expansabi I i dade e índi ces nedi anos de coa
pressibilidade, não as qual i fi ca para o uso como base e sub-
-base de pistas de rol amento.

4.4.5. CARTA DE APTIDÃO ]V - PERMEABTLIDADE, ESTABILIDA

DE NATURAL DOS TERRENOS E RESISTENCIA Ã EROSÃ0.

(MAPA iX - ANEX0 -)

0s nateriais superficiais são agregados naturais comple
xos, constituidos por grãos minerais e matéria orgânic¿, cons

ti tuj ndo una fase sõl i da, envol vì dos por uma fase I iquida e,
eventualmente presente, uma fas e gasosa, o al. Defi ne-se, en
tão, como permeabilidade, a propriedade de um solo que indi
ca a maior ou menor facilidade que o rnesmo oferece ã pas-
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sagem da ãgua através dos seus vazios. Para aval iar essa fa
ci l'i dade em termos pal pãvei s, é uti I i zada uma constante, K,
o Coeficiente de Permeabilidade, extraído da Lei de Darcy, e

que relaciona as vel oci dades superficiais de percol ação (V)
ao gradi ente hidrãulìco (i ), segundo uma rel ação dì reta.

A importância da Permeabilidade para a engenharia ã e

norme, poi s inf1 uj deci s j vamente em probl emas de drenagem,
recaì ques , percol ação por fun dações e barragens de terra, e

rosão'e es tabi-l i dade de "taludes n a t u ra i s - e' e s c a v a d o s .

A classificação dos solos quanto ã perrneabilidade apre
sentada por TERZAGHI e PECK (1962) e VARGAS (1978), associa-
da ã cl ass i fi cação de R0BERTS (1977), permi ti u o enquadrarnen
to dos terrenos nas trôs categori as de índi ces jã es peci fi ca

dos, de acordo com os respectivos coeficientes de perneabili
dade K, a saber:

ì. Apto - materiais com valores de K entre I0-l e l0-3
cmlseg.

?. 14édi os - materi ai s semi -permeãveì s , com K vari ando

entre l0- 4 e l0-6 cmlseg.

3. I nadequados - materiais i mpermeãveì s , com K ebaixo
_^

de l0 " cmlseg.

Des te modo, os materiais arenos os resjduaís de topo se

rì am Aptos, enquanto que seria atrjbui do índi ce Médi o ãs co

berturas al uvi onares e I ateriti cas (em que pes e sua cons ti
tu i ção argiìosa) e l nadequados seri am os materi ai s argi ì osos
de terraço e arenosos de terraço (es tes devi do a abundante
contribuição de nateri al argi l oso que obs tru i seus sspaços
vazìos).

Esses dados são comprovados peì os mapas da Fi gura 7, e

laborados por LANDIM, SINELLI e CASTR0 (1973), que eviden
ciam mai or permeabi I ì dade para âs reg iões recobertas ¡or ma

teriais I ateríti cos em detrimento dos materi ai s. a ren os os de

te rra ço (îtern 4,3.4 - Carta Hi drogeo l õg i ca ).

Quanto ã Res js tênci a ã Eros ão, essas coberturas jaterí-
ti cas apresentam grau interme-diãrio (la), fun ção de seu con
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teüdo em argí ì as e pel a forma agl uti nada, formando torrões,
corn a quaì se apresenta. Esse îndi ce vai se repet'i r para os

materi ai s a renos os residuais da Fo rma ção Botucatu, se repor-
tando I na deq ua do pa ra os dema i s terrenos, quer por sua situa
ção morfol6gica, quer pelas condições de drenabilidade e per
meabi I i dade que apresentam,

Por f in, para estimar a Estabil idade I'latural dos ter
renos , al êm .da compos ì ção de cada ..ti po de cobertura , foram
levados em conta quase todos os outìos parâmetros propostos
para a anãl ise ger:aÏ aqui real j zada, i ncl usìve dados de i n

c Ì i nação dessas ãreas. Foi, então, atri bui do o índi ce A para
a região de dominio dos materiais residuajs arenosos e 14 pa

ra todas as outras, a exceção dos materiais laterítjcos de

ve rten te que, devi do a sua condi ção de cobertura colapsíve1
e sua situação morfol6gica, não apresentam resistôncia a

ação dos agentes naturais, sendo extremamente instãveis e re
cebendo o indi ce I.
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II.5. CONCLUSTES: A CARTA DE RECOMENDAÇõES DA GEOLOGiA

PARA A UTTLIZAçÃ0 RACl0NAL D0 MEi0 FfSrC0

MET0D0L0crA DE 0BTENÇÃ05-l

0 mapa final é o produto da integração de todos os da
dos anteriormente cartografados nas vãrias fases do traba
lho. Sua obtenção ê devi da ã s uperpos i ção das cartas Ce aptì
dão, a fim de sjntetizã-las em um sõ documento que proponha
um zoneanento da área estudada, de tal nodo que este repre
sente a i nd icação mais favorãvel do ponto de vista geol õgi -
co, para a ocupação do mei o fis i co disponivel. Cl aro estã
que essa i ndì cação deve sempre bus ca r o equi I íbrj o homem-

-meio ambiente.

A importância dessa carta no processo do plane;iamento
do uso do mei o fis i co, q uer de ãreas res tri tas , para ocupa-
ção urba na , q uer de grandes extens ões , para os mais variados
fins, 6 fundamental. Tamb6m de ìmportânci a vi tal õ sua apre-
sentação: deve ser simpìes, de fãci I Ieitura a q ual q uer ele
mento de uma equipe de pì anejamento e s ufi cj entemente ¡reci-
sa para ser a bas e de todo o processo posterjor.

Deste nodo, a s uperpos i ção das cartas anteri.ores, embo

ra factível , é de entendinento reservado, poìs somente espe
cialistas estariam aptos a retirar as ìnformações desejadas.
Assim, o autor 'l 

a nçou mão de um arti fici o para a pro¡:sição



do zoneamento final, estabelecendo um coeficiente que repre-
senta essa s uperpos ì ção em termos de uso da ãrea para fi ns

de p1a nej amen to terri tori a l e urbano, Foi , então, calculado
o Coefi ci ente de Potenci al de Uso, tendo em vista os índi ces

Apto, M6dio e Inadequado, sendo ele a somatõria dos valores
atribuidos aos indices, a saber; A = +l; M = 0; e, I = -.|.
(Tabeì a 9, item 4.4.1.).

0s coeficientes assim obtidos foram transferidos para
um mapa-base e, veri fi cada a exj s tênci a real de zonas ma i s

e menos aptas ã ocupação urbana, foì adotada uma simbolog'ia
sinìples e objetiva para caracterizar cada uma deìas, sempre

tendo ern vista a fi nal j dade do trabal ho.
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5,2, A CARTA DE REC0MENDAç0ES DA GE0L0GIA pARA FINS DE

OCUPAÇAO URBANA (MAPA X - AI] EXO -)

0 estabelecimento de urn zoneamento indicando priorr'da
des para a ocupação urbana , sob o ponto de vista geoìógì co ,
não 6 fãcil frente a multipl icidade de fatores a serem consi
derados. Raramente uma região apresenta-se completamente ap

ta ou to ta I men te i nadequada, de modo que mui to dessa reconen

dação de uso tem carãter s ubjeti vo e de pen de da interpreta
ção dos vãri os fatores e apti dões pelo profi ss j onal , apoi ado

pel os da dos I evantados e napas el aborados.

Também na ãrea consi derada essa probl emãti ca se faz sen

tir com insistência e as j n te rpre ta ções aqu i es tabel eci das

es tão sujei tas a reestudo, pois, cono todas as outras f ases

de um projeto de pì anejanento urbano, el as tamb6m são di nâ

mi cas e podem sofrer modi fi cações face ã novos dados, sendo

esta uma das características fundamentais da Geologia de

Areas Urbanas.

0 zoneamento proposto para Rìbeirão Prêto, apresenta uma

subdi vi são em três grandes ãreas:



5.2.1 . AREA I - ZONA DE USO lMEDlATO

Esta região 6 representada pela ãrea do domínio das co

berturas arenosas e predom j nantemente a renos as , que re co

b rem, em grande parte, os arenì tos da Formação Botucatu ' Si

tua-se a NE da fol ha, apres en ta n do ca ra ctãres geol õgi cos e

geotêcnicos bem di ferenci ados.

A ãrea, que reune as mel hores cond.ições de ocupação den

tro do espaço destjnado ao- crescirnento urbano de Ribeirão
Prôto até o ano 2000, foi dividida, face ao Coeficiente de

Potenci al de Uso, en duas subzonas:

l. S ub - zona Ia - Uso i medi ato com poucas res tri ções

A sub-zona Ia, embora apresente coeficiente de poten

ci al de uso rel ati vamente el evado (+4) , face ã pequena ãrea

(5% do total, aproximadamente) e o nível de ocupação atual
do solo (em torno de 65%), não é grandemente signìficativa
no contexto globaì do sitio urbano de Ribeirão Prôto.

Suas prìncipais restrições dizem respeito ã permeabili-
dade dos materi a i s de cobertura aí encontrados , o que ì mpe-

de sua utilìzação como ãrea de instalação de indústri as po

I uentes (enq ua dra da s pel a legislação em vigor em Ribei rão

Prêto como pe rte nce ntes aos grupos Noci vas e Peri goses ' ou

seja, aqueì as que causam dano ã saude da popuiação ou que

pos s am significar ri sco de vida).

Qu.anto ao.que se refere ã utj l i zação do es paço disponí-
vel nessa área para a instalação de zona resi denci al , o prin
cipaì inconveniente ó o da jnadequação dos materiais de co

bertura à recepção de dejetos s épt'i cos, obri gando ã cons tru
ção de rede de es go to antes de sua urbanização.

Nô que diz respeito ã possjbilidade de uso de seus mate

riais para base e sub-base de pistas de rolamento, a etrjbui
ção de indices não qualificativos aos parãmetros cornpr'ess ibj
I i dade, escavabi I i dade e resi stêncì a ã erosão tornam precã

rias as tentativas nesse sentido. Cujdados especiais devem

ser toma dos quando da cons trução de obras vi ãri as , inclusive
cortes e aterros, para que não haja o comprometimento geral
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da obra por aceì eração de processos eros i vos.

2. Sub-zona Ib - Uso inediato, com restríções

A região assim denominada representa a opção para o de

senvolvjmento da ãrea urbana de Ribeirão Prâto a curto prazo
e com pequeno investjmento, Embora a aptidão ã fundações
superfìciaîs de seus terrenos seja relativanente precãr'i a,
os fa to res escavabi I i dade, receptividade ã s i s temas sépti

' lidade natural d;cos, resistencia ao cisalhanento, estabi
seus materi ais, garantem condições minimas para a implanta

ção de vãrios tipos de equìpamentos urbanos.

A as soci ação dos pa râme tros já ci ta dos ã bajxa permeabi

i idade dos materi ajs de cobertura, dj fi cul tando a percoìação
de resîduos indesejãveis e diminujndo os ri s cos de pol ui ção,
ã topogra fì a , s ua veme n te i ncl i nada e ã grande ãrea não ocupa

da, fazem dos setores tlordeste e parte do setor l{orte (limi-
tado pe l a ãrea de ocorrônci a da Formação Botucatu) as me l ho-

res ãreas para a I ocal i zação de dj s tri tos i ndus tri ai s e de

zonas residenciais em toda a regi ão estudada.

A s ì tuação g lobaì , no entanto, i ndi ca o uso preferen

ci al dessa s ub-zona para ãrea industrial , face ãs más condi

ções encontradas no restante da região disponiveì para esse

tipo de us o, Al guns fa tos i mportantes: i. Condi ções de s upor

te de fu n da ções de j ndús tr i as I eves ou semi -pesadas; 2. Ãgua

abundante e a baixo custo (perfurações ras as ); 3. Faci I i dade

de transporte, representada pel o índi ce Mãdi o ã viabilidade
de uti l i zação de s eus rnateniaìs para a construção de pistas
de rolamento, das melhores na região, justificando a impìan

tação do aeroporto nessa ãrea, e a estrada de ferro, cue a

corta total mente, acompanhando . seu I i mi te a S .

Dois fa tores res tri ti vos e de 'i mportâncj a indiscutível,
porém, devem estar sempre em mente quando da eì aboração do

pìanejamento de uso da terra nessa área: I' o t ipo de subs-

trato geológico sotoposto ãs coberturas impermeãveis, o are

ni to Botucatu, ê o aquifero do qual depende o abastecimento

da c.idade e é altamente permeãve1, sendo, por essa razão,
necessãrio protegô-ìo a qualquer custo;2. exìste urn siste

-'112 -



ma ai tamente efi cj ente de fal has e di acl ases, que condi
nam os cursos d' ãgua que drenan a regi ão, inclusive o

Pardo, gra n de responsãve1 pelo reabastecimento da ãgua

terrânea.

Fi ca, então, a recornendação de um control e rigi do sobre
a atividade i ndus tri al a ser desenvol vj da nesses setores,
associ ado ã cri ação e impl antação de ãreas de proteção ao

redor dessas estruturas, ãreas majs susceptíveìs a problemas

de po l uì ção de toda a ordem, aí i ncl ui dos todos os cursos
d'ãgua , especi al mente o ri o Pardo.

- ll3 -

5 .2.?. ÁREA i l

Embora correspondendo ã regiões com grande densidade de

ocupação, graças a sua extensão total aìnda existe muito es

paço disponivel ã utilização, principalrnente a l,l e a i{ll , des

de que respeì tadas s uas caracteristi cas i ntrinsecas.

Pobre quanto ãs propriedades tecnol6gicas (Coefìciente
de Potencial de Uso -5), essa região de domínio das cobertu
ras laterîticas, nateriais colapsiveis, de permeabilidade mé

dia a alta, com substrato geolõgico (Formação Serra Geral )

fraturado e falhado, vertentes bastante incl inadas (todas as

ãreas com decl i vi dade superi or a 20% se acham aqui regi stra
das), não se p res ta a i nstal ação de grandes indÚs tri as, com

portando as pequenas j ndús tri as não pol uen tes em ãreas de né

nor decl i vi dade dos terrenos.

ì\essas ci rcuns tânci as, pala o ti po de uti I i zação acima

exposto, os setores mais indicados são Norte e Noroeste, on

de, al ém dos probl ernas de po lui ção jã exp'l i ci tados , aparece

o fator cus to da ãgua a ser cons j derado, pois para sua ob ten

ção com abundância deve ser perfurada uma espessura de 100m,

ern médi a , de magmati tos bãsjcos para que o aquífero seja g
tingido.

Por outro lado, a tendência do crescinento da ãrea resi
dencjal da cidade parâ H, ocupando as regiões topografièamen

- ZONA DE USO RESTRITO

ci o

ri o

s ub



te rnais aci dentadas ainda disponíveis, õ bastante vi ãve l de

vendo ser precedi da da i ns tal ação de i nfra-estrutura conven-
ci onal (rede de es gotos, principalmente) pel a total 'i nadequa

ção dos terrenos ao uso de fossas s6ptì cas. 0utro cui dado a

ser tomado dìz respeito ãs fundações de res jdônc'ias em

ãreas inclìnadas acjma de 10%, pois, en se tratando de subs-
tra to fis i co sujeì to a ras tej anen tos e a desl i zamentos, ôS

necessãri as prov idânci as deven ser tomadas quanto ã preserva

ção da ì ntegri dade das obras aí construídas,

0utro ti po de utiIização v'iãve:l para es ta grande ã¡"ea,

e que poderi a es tar conjugada ãs zonas de p ro teção especi a l

ao aquifero, 6 a de i ns tal ação de ãreas de l azer para a popu

ì ação, consti tuì das por grandes bosques, parques e jardins.

A di vi são da ãrea iI em duas subzonas obedece ao cri té
rìo .lõgico da estabi l i dade dos terrenos. Assim, a sub-zona

IIa, de mai or vîabilidade ocupaci onal , 6 rep re s en ta da pelos
topos das e l evações e interfl úvi os, enquanto que a sub-zona

IIb, é cons t i tuída pel as vertentes, onde os cui dados quanto

ã fundações, instalaçâo de sistemas viãrjos e outros exigi
rão mai ori nves t j mento ¡ poi s, ob rì gatori amente, deverão ser
maiores.

5.2.3. ÃREA III - ZONA DE USO EXTREMA}4ENTE RESTRITO

Esta ãr'ea ê representada pela região de dominio das alu
vi ões e das coberturas transportadas col uvi ai s argi ì osas de

terraço. Embora seja a faixa de terreno menos recomendãvel ã

ocupação urbana,6 a mais densamente ocupada, atingindo até
100% para os terra ços argi l osos. 0 Coef .i ci ente de PoÈencial

de Uso a ela atribuj do ó -6, o mais baixo para toda a região
estudada.

Essas ãreas não apresentam condi ções razoãvei s de sus

tentação de obras pesadas, a não ser com al tos inves'rjmentos,
especìalmente as aluviões, onde a presença do lenç01 freáti-
co muito prõximo ã superfície, djficulta também sua escavabi
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I j dade por naquinãr'io, em que pes e sua pequena coerônci a.

As regiões mais planas (terraços) ainda oferecem melho
res condiçõ'es gerais, tanto de aceitação de sjstemas sépti
cos como de inclinação dos terrenos, e sua baixa permeab.i I.i-
dade livra a.cidade do incônodo de remover seu cernjtérìo pa

ra outro Ioca1, para evitar probler¡as s6rios de poluiçã0. fl
tas razões justìficam seu enquadramento na sub-zona IIIa.

Na sub-zona 111b os problemas jã expostos se agravam
sobrernaneira, pois, via de regra, as aiuviões mascaran f"i
ções tectônicas (falhas e diaclases) da mais alta ir:iportân
cia na reca rga do aquifero. De rnane j ra geral, todas as ãreas
de domíni o das al uvi ões deveri am es tar j ncl ui das nas reg.i ões
a serem protegi das por 'l egislação especi al de control e de

pol uì ção e preservação da qua li dade da ã9ua no mun icípì o de

Ri bei rão Prôto.

5.3. C0NSTDTRAç0ES FTNAIS

Emb o ra a ãrea, como um todo, não seja e xtrenamenie pri-
vi I egì ada no tocante ãs condi ções gerai s do mei o fis i co d i s

poníveì, desde que essas caracteristicas do meio ambiente se
jam respeì tadas e que seja real i zado un projeto real jsta e

técnico para a ocupação dos espaços existentes e de reorgani
zação das ãreas jã ocupadas a médi o prazo, a c idade de Ribei
rão Prêto terã, por certo, equacionado e resolvido seus p"t
bl emas urbanis ti cos de rnaneì ra satisfatõria.

Pa ra a pl ena execução dessas propos i ções torna-se neces
sãrio: l. a reunìão de uma equipe m u l t i d i s c ì p ì i n a r de pìane
jamento pa ra es tabel ecer as di retri zes dessa ocupação; e, 2.
a i mpl antação de uma ìegislação efi ci ente para permi ti r que

essas djretrizes sejam colocadas em prática no tempo mais
breve possive l .

0 honem, no di zer de R0BERT LEGcET (1973), tem sido até
hoje um agente geoió9ìco al tamente destrujdor. Porém, a par
tir do momento em que sua atenção ê despertada para os pro
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bl emas naturai s dos sítj os urbanos , e1e pode passar a cons
-truir com a natureza e não con tra ela. Corto lembrança para
essa necess idade, o a utor faz s uas, ã semelhança de LEGGET

(op. cii., ), as palavras de John Milton, em po.na-dit e Lo¿t:

" Accu^¿ nol no,l.uttQ., 
^l,Le. 

ha-f.l'L don¿ høtt pa"stÍ.;

Do Í.hou b ul. fltinø, and bø noÍ. di[[idznf.
0 { wíl don, lhz de,^ erLt^ fh.ee noL, i{, ihou
Ði¿mí¿¿ nof høn,

- l t6
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