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RESUlVIO 

Dentre as várias téc1úcas de tratamento e disposição dos resíduos sólidos 

urbanos a disposição em aterros sanitários é a mais usada, devido ao baixo custo e 

relativa simplicidade operacional. No entanto, a falta de estudos para áreas 

adequadas é um dos principais fatores limitantes da aplicação desta técnica. É 

imprescindível o conhecimento dos atributos do meio-físico para avaliar as suas 

várias interações com o aterro sanitário. Essas interações e a variedade de atributos, 

dificultam a seleção do local adequado para a instalação do aterro sanitário. Diante 

disto, há a necessidade de uma metodologia que considere as interações, juntamente 

com os atributos, e se mostre eficaz na seleção do melhor local para o aterro. 

Propõe-se aqui uma metodologia que considera 14 atributos do meio físico, 

referentes ao Substrato Rochoso, Materiais Jnconso/idados, Água e Feições de 

Relevo. Em vista da variedade de atributos, múltiplas alternativas possíveis e 

objetivos muitas vezes conflitantes, a serem considerados, foi aplicada a técnica de 

tomada de decisão denominada processo hierárquico analítico (PHA). O PHA divide 

um problema complexo em problemas mais simples na forma de uma Iúerarquia de 

decisão e, permitiu a obtenção do índice de adequabilidade (l.A.), que representa o 

valor numérico da adequabilidade de uma determinada área para a instalação de 

aterros sa1útários, além de possibilitar a sua hierarquização em relação às áreas 

adjacentes. 

Esta metodologia foi aplicada na região de Araraquara, estado de São Paulo, 

linútada pelos paralelos 2 1° 45 ' e 22° 00' sul e meridianos 48°00' e 48°15' oeste Gr. 

O l.A. possibilitou o zoneamento e a classificação de unidades de combinação em 

favorável , moderada, severa e restritiva para a implantação de um aterro sanitário. 

A metodologia mostrou-se eficaz e permitiu comparar os 14 atributos de 

forma numérica, ao introduzir a técnica de tomada de decisão através do processo de 

hierarquia analítica. Desta forma, apresentou as vantagens de diminuir a 

subjetividade do processo de seleção e ponderar atributos inter-dependentes, 

direcionados ao objetivo de selecionar áreas para a implantação de um aterro 

sanitário. 

Palavms-chave: aterro sanitário, processo hierárquico analítico, atributos do meio

físico 
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ABSTRACT 

Among severa! techniques tor disposition and treatment of urban solid waste, 

sanitary landfill is the most employed, by their low cost and relative operational 

simplicity. However, the lack of research for suitable areas is one of the main 

problems to the application of this technique. lt is necessmy to know the attributes o f 

the environment to assess their numerous interactions with the envirmm~ent sanitary 

landfill. This interactions and the variety of the attributes becomes difficult the 

selection of the most suitable area to the installation of the sanitary landfill. A 

methodology to be efficient in the selection of the best site to this facility, must 

consider the interactions and the attributes ofthe environment. 

This paper proposes a methodology which consider 14 attributes of the 

environment related to the Rocky Subslrate, Unconsolidated Materiais, Water and 

Relief Because the variety of attributes, multiple possible alternatives and competing 

objectives to be consider was applied a decision support system (D.S.S.) technical 

named analytic hierarchy process (AHP) which divides a complex problem in 

simpler ones in the form of a decision hierarchy. The use of AHP reaches the 

numerical suitability index (SI), of the areas to the installation of a sanitaty landfill 

and becomes possible to hierarchy these areas. 

This methodology was applied in an area located in the Araraquara region, 

São Paulo state, limited by the parallels 21°45' and 22°15' South and meridians 

48°00' and 48° 15' West Gr. The use of the suitability index (Sl) permitted the 

zoning and ranking of the sub-areas and their classification in favorable, moderate, 

severe and restrictive to the installation o f a sanitaty landfill. 

The methodology to compare the 14 attributes in a numerical way by the use 

of the making decision technique applied to the AHP. By this way had the advantage 

of less subjectivity of the process of area selection and to weigh inter-dependents 

attributes, addressed to the objective o f to select sites to the sanitary landfill , 

Keywords: sanitary landfill, analytic hierarchy process, attributes o f the environment 
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos e principalmente o crescimento populacional têm 

contribuído para o aumento da produção de resíduos sólidos. Esse aumento aliado à 

falta de cultura e consciência ambiental, por parte da população, além do uso 

indiscriminado do meio físico, representa um dos maiores problemas do mundo 

atual, pois como e onde dispor ou tratar os resíduos sólidos? 

O resultado desta situação é geralmente o acúmulo e a disposição inadequada 

dos resíduos, e conseqüentemente a contaminação do meio ambiente. 

Dados estatísticos (IBGE, 1991) mostram que a disposição de lixo a céu 

aberto (76%), infelizmente ainda é muito comum no Brasil, no entanto, observa-se 

uma crescente conscientização ambiental e preocupação com o lixo e seus impactos à 

saúde humana e ao meio ambiente. 

Existem várias técnicas de tratamento (com postagem, mcmeração, 

reciclagem) e de disposição dos resíduos sólidos (aterro sanitário, aterro controlado) 

ambientalmente corretas. O baixo custo e a relativa simplicidade operacional tomam 

a técnica de disposição em aterros sanitários a mais usada, e também a mais indicada 

em termos de relação custo/benefício. 
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CAPÍTULO 1 -INTRODUÇÃO 

LIMA (1985, 1988) e GEOCITIES (2000) apresentam outras vantagens 

relacionadas à disposição em aterros sanitários, tais como: 

a) disposição do lixo de fom1a adequada; 

b) capacidade de absorção diária de grande quantidade de resíduos; 

c) condições especiais para a decomposição biológica' da matéria orgânica presente 

no lixo; 

d) limitação da procriação de vetores nocivos ao homem e da ação dos catadores de 

lixo; 

e) possibilidade de recuperação de áreas degradadas e de baixo valor comercial para 

fins de lazer e recreação pública; 

f) ausência da obrigatoriedade de pessoal altamente qualificado; 

A utilização do aterro sanitário (AS) como disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos não causa danos à saúde pública, além de minimizar possíveis 

impactos ambientais. É importante ressaltar que a eficácia dessa prática depende da 

seleção da área de implantação, evitando os problemas da poluição do solo e das 

águas, além de problemas construtivos. 

Daí a necessidade de estudos específicos voltados para a boa seleção de áreas, 

que nem sempre estão disponíveis. A escolha de áreas favoráveis reduz custos, 

otimiza o processo de implantação, diminui o potencial quanto à poluição e é 

responsável por 75% do sucesso de um aterro sanitário 1. 

Este estudo propõe uma metodologia quantitativa e específica, com base em 

mapeamento geológico-geotécnico e conceitos de tomada de decisão, voltada para a 

seleção de áreas para a instalação de aterros sanitários. 

1 ZUQUETIE, L. V. 2002. Comunicação Verbal 
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CAPiTULO 1- INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVOS 

Este estudo visa elaborar e aplicar um procedimento metodológico 

quantitativo, que possa ser utilizado na seleção de áreas para implantação de aterros 

sanitários. Além de mapear e hierarquizar áreas que reúnam condições para 

implantação de aterros sanitários, com base na metodologia proposta e em trabalhos 

de mapeamento geotécnico. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O processo de seleção de áreas para aterros sanitários envolve vários 

aspectos, muitas vezes conflitantes entre si, sejam eles ambientais, sócio-econômicos 

ou construtivos. E, considerar todos os aspectos e suas inter-relações, de maneira 

objetiva e não tendenciosa, toma este processo difícil e complexo. 

As metodologias existentes para seleção, geralmente consideram atributos 

relacionados ao meio físico e, até mesmo à aspectos sócio-econômicos. No entanto, 

poucas mostram como hierarquizar os diversos atributos envolvidos, sem que o 

resultado final seja induzido pela subjetividade inerente do processo. Ou tampouco, 

avaliam e anaÍisam a variabilidade desses atributos em diversos níveis de detalhe. De 

fato, a maioria se prende em no máximo dois níveis, o de aspectos e o de atributos. 

Dessas metodologias resultam cartas interpretativas tendenciosas, que nem sempre 

refletem a realidade. 

Diante destas questões, propõe-se uma metodologia quantitativa, que diminua 

a subjetividade do processo de seleção de áreas e oriente seus usuários a ordenar e 

analisar todos os fatores envolvidos em vários níveis de detalhe e de comparação, 

cujo produto final não seja tendencioso, ou seja, não represente apenas um ou outro 

aspecto ou atributo considerado, mas sim a ponderação de todos eles e da realidade. 

A área estudada foi escolhida por abranger pelo menos 5 municípios 

(Araraquara, Ibaté, Guarapiranga, Ribeirão Bonito, Brotas e arredores) e, não 

apresentar documentos cartográficos em escala adequada, que auxiliem no 

planejamento e expansão urbana, especificamente para a instalação de aterros 

sanitários que atendam esses municípios. 
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CAPÍTULO 2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ATERROS SANITÁRIOS 

Segundo BENVENUTO ( 1995) AS é a forma ideal para disposição dos 

resíduos sólidos no meio ambiente, em função da segurança sanitátia e ambiental ser 

garantida diariamente, e durante toda a vida útil do empreendimento, mesmo após 

sua desativação. 

No entanto, alguns dos fatores limitantes desta forma de disposição é a 

escassez de áreas adequadas, próximos aos centros urbanos; a disponibilidade de 

material de cobertura diária e condições climáticas de operação durante todo o ano 

(MENEZES, 1976 e LlMJ\ 1985). 

Mas o que vem a ser "aterro sanitário"? 

Aterro Sanitário (AS) é uma forma de disposição final dos resíduos sólidos, 

que utiliza princípios de engenharia e normas operacionais específicas para confinar 

de maneira segura os resíduos, à menor área e reduzir ao menor volume possível, 

cobrindo-os com uma camada de 15 a 30 em de espessura, ao final de cada dia de 

trabalho. Minimizando-se assim impactos ambientais, e evitando danos à saúde e à 

segurança pública (MENEZES, 1976; IBAM, 1978; ABNT/NBR 8419, 1984; LIMA, 

1985 e 1988; DANIEL, 1993; TCHONBANOGLOUS et a/., 1993; BIDONE & 

POVINELLI, 1999; SÃO PAULO, 1999). 
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CAPÍTULO 2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Alguns autores consideram AS como um local de "purificação do lixo", ou 

seja, local aonde o lixo deve ser tratado, de fom1a que ao ser disposto no meio 

ambiente, riscos de contaminação sejam minimizados e seu volume seja reduzido, 

otimizando desta maneira a utilização do aterro sanitário (NUl\TES, 1994; 

BENVENUTO, 1995; IPT, 1995; ELLUS, 2000). 

Os aterros podem ser classificados, segundo a forma de disposição final , em 

aterros comuns, aterros controlados e aterros sanitários (LUZ, 1981; ELIS, 1998, 

GEOCITIES, 2000). 

).> Aterros comuns: caracterizados pela descarga de lixo, sem qualquer estudo 

prévio, cuidados de proteção ao meio ambiente ou tratamento, também 

denominados lixões, lixeiras, vazadouros. Esse tipo de disposição favorece a 

proliferação de vetores de doenças (moscas, baratas, ratos), geração de odores e 

contaminação de águas superficiais e subterrâneas pelo escoamento superficial e 

infiltração de chorume (líquido gerado pela decomposição da matéria orgânica). 

Além disso, não há qualquer controle sobre os tipos de resíduos recebidos (lixo 

hospitalar, industrial, etc), e ainda há a presença de catadores e às vezes até 

criação de animais. Este método de disposição do lixo é o mais perigoso à saúde 

humana e ao meio ambiente; no entanto é ainda o mais usado no Brasil. 

>- Aterros controlados: assemelha-se com a prática anterior, sendo que o lixo recebe 

uma cobertura diária de material inerte. Esta cobertura, entretanto, é realizada de 

fonna aleatória, não resolvendo satisfatoriamente os problemas de poluição 

gerados pelo lixo, uma vez que não apresentam impermeabilização de base 

(comprometendo a qualidade das águas subterrâneas), nem sistemas de 

tratamento dos gases e dos líquidos gerados (chorume). 

Este método é preferível ao lixão, mas, devido aos problemas ambientais que 

causa e aos seus custos de operação, a qualidade é inferior ao aterro sanitário. 

>- Aterros sanitários: já definidos anterionnente, são executados de acordo com 

critérios e normas de engenharia e atendem padrões de segurança pré

estabelecidos. 
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\ . . CAPiTULO 2- REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1.1 Cal'actel'Ísticas Funcionais 

A boa funcionalidade de um aterro sanitário está diretamente relacionada às 

características do meio-físico, pois dependendo das condições climáticas, 

geomorfológicas, geotécnicas e lúdrogeológicas, esta funcionalidade pode ser 

totalmente inviabilizada, seja pela falta de material de empréstimo ou pela má 

escavabilidade do solo, por exemplo. 

No entanto, mesmo que a escolha do local seJa criteriosa, nem sempre se 

consegue o local ambi~ntal e operacionalmente perfeito. Mas, remediações podem 

ser feitas, como por exemplo, para locais em que há cursos d'água nos arredores do 

aterro sanitário SÃO PAULO ( 1 999) e PIONEIRA (2000) recomendam que seja feita 

a drenagem desses cursos d' água, bem como das águas pluviais. 

- ETAPAS BÁSICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO 
SANITA RIO 

·:~.: 
,..... Drenagem de cursos d'água 

Depois de identificados, os cursos d'água e nascentes são drenados, evitando

se assim, sua percolação para dentro do futuro aterro. Para isso, é feita a escavação 

de uma vala que será revestida com manta de geotêxtil, evitando-se a colrnatação do 

dreno (Figuras I e 2). Em seguida, é colocado um lastro de rachào ou brita para 

preenchimento da vala (Figura 3). Se o volume de água for muito grande, tubos de 

concreto com diâmetro pré-definido devem ser assentados. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

FIGURA I: Escavação de uma vala 
para a execução da drenagem. Fonte: 
SÃO PAULO ( 1999). 

FIGURA 3: Preenchimento da vala com lastro de rachão. Fonte: SÃO. PAULO 
(1999). 

'>i.: 
' Terraplenagem para desmatamento e regularização da área 

É executada com tratores. Consiste basicamente da derrubada de árvores e 

conformação do terreno ao projeto (inclusive com troca de solo quando for de má 

qualidade), deixando-se preparadas as valas da drenagem de fundo do líquido 

percolado (Figura 4). 
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CAPÍTULO 2- REVISÃO BIJJLIOGRAFICA 

FIGURA 4: Execução de terraplenagem. Fonte:S 

'k 
~ Camada de regularização e instalação da manta 

Após a drenagem das nascentes e águas pluviais, ela deve ser isolada do resto 

do corpo do aterro propriamente dito, através de uma camada impenneabiJizante. 

Esta camada pode ser feita com material argiloso e/ou com manta de Polietileno de 

AJta Densidade - PEAD. Esta manta é estendida na base do aterro, até as ombreiras 

das encostas (Figuras 5 e 6) . A manta instalada será coberta com aproximadamente l 

m de solo, que deverá protegê-la contra ação dos tratores. 

"' . ... . . ' I • 
~ ~ \ 

FIGURA 5: Manta estendida na base do ateiTo. 
Fonte: SÃO PAULO, 1999. 

FIGURA 6: Manta cobrindo a ombreira da 
encosta. Fonte: SÃO PAULO, 1999. 

A importância desta manta está no fato da mesma impedir a infiltração e 

contaminação do chomme no solo e principalmente nas águas subterrâneas. 
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CAPÍTULO 2-REVISÃO BIBLIOGilA.FICA 

~ Drenas de fundo do líquido percolado (chorume) 

Essa drenagem tem por objetivo coletar todo o chorume produzido no aterro, 

conduzindo-o a uma caixa de coleta provida de um medidor de vazão e manter a 

estabilidade do mesmo (Figura 7). 

FIGURA 7: Dreno para coleta de chorume. Fome~ SÃO PAULO, 1999. 

Esses drenas são projetados basicamente em forma de espinha de peixe e 

executados nas valas previamente revestidas de manta de PEAD, em camada dupla e 

revestida por uma camada de solo, que receberá uma camada de brita onde será 

assentado um tubo de concreto, completando-se com rachão e lixo permeável até o 

total preenchimentl)o da vala. 

GOMES e/ a/. (1998) em termos de controle e monitoramento de um aterro 

sanitário, recomendam: 

-~ coutrolar as características dos resíduos a serem admitidos no aterro sanitário. 

As informações relativas à matéria orgânica, produtos recícláveís e üxo 

hospitalar são fundamentais para a caracterização dos volumes do chorume 

gerado, bem como da adoção de outros procedimentos de coleta e tratamento do 

lixo (coleta seletiva, compostagem, etc.); 

·~ acompanhar a eficiência dos sistemas de drenagem de águas pluviais e de 

líquidos percolados, pois a drenagem das águas pluviais garante uma redução na 

produção de chorume, enquanto a drenagem de chorume garante a não 

contaminação do lençol freático; 
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~ acompanhar a qualidade dos yfluentes_ a serem gerados pelo sistema de 

tratamento para que quando forem liberados ao meio físico apresentem um 

potencial de contaminação reduzido; 

·i. monitorar a qualidade das águas subterrâneas; 

,....., realjzar estudos geotécnicos complementares, a fim de analisar o 

comportamento do aterro quanto à recalques, deformabilidade horizontal e 

geração de poro-pressões, bem como estabelecer análises de estabilidade das 

massas de solo compactado; 

- COMPONENTES DE UM A1ERRO SANITARIO 

Células Sanitárias 

Segundo IBAM ( 1978) os resíduos sólidos recebidos em um aterro são 

espalhados e compactado? em camadas dentro de uma área confinada. Ao fim de cada 

dia de trabalho é recoberto completamente por uma camada fina e contínua de solo 

que é também compactada. Os resíduos compactados e a cobertura de terra formam 

uma célula sanitária. 

Para BIDONE & POVINELLI ( 1999) a célula sanitária é constmída a partir 

da disposição do lixo em um terreno previamente preparado. A cada três viagens de 

descarregamento, o lixo é empurrado de baixo para cima contra um barranco ou uma 

célula anterior e distribuído pelo seu talude. O talude deve ter inclinação de 1: 1 ou 

1:2 e a altura da célula deve variar de 2 a 4 m. O lixo espalhado é então compactado 

no sentido ascendente, proporcionando maior uniformjdade na compactação. 

Ao final do dia, ou quando a coleta estiver concluída, o lixo deve receber uma 

cobertura ( 15 a 30 em), para evitar a propagação de vetores. Ao final, o aterro 

receberá uma cobertura de 40 a 60 em de argila bem compactada, que servirá de 

"selo", encerrando assim a execução do mesmo ou da célula em desenvolvimento 

(Figura 8). 

10 



CAPiTULO 2- REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

---.. .. _ , -·----------

,_:·;:· ·· .. 
- - ------"---- ----· · - -- . - ·: 

FIGURA 8: Esquema da frente de trabalho de um dia encerrada. Fonte: BIDONE & 
POVINELLI ( 1999). 

Ore nos 

SÃO PAULO ( 1999) ressalta que durante a formação das células sanitárias e 

devido a matéria orgânica se decompor, são produzidos chomme e biogás (metano -

CRt e carbônico - C02) , por isso são instalados no interior dessas células, drenos 

horizontais de chomme e drenos ve1iicais de chomme e gás. 

Drenas Verticais: são fonnados pela superposição de tubos perfi1rados de 

concreto e envoltos por brita n2 4 (figura 9). Na prática os diâmetros desses tubos 

variam de 0,20 m a I ,00 m, em função da altura do aterro. Estes drenos atravessam, 

todo o aterro, no sentido vertical e são colocados em diferentes pontos (Figura I 0) . É 

recomendada a instalação de drenos verticais com espaçamento 30 a 50 m e 

providenciada a queima dos gases na sua extremidade, para evitar o mau cheiro e 

verificar a eficiência do dreno. 

LIXO 

. . . . 
FIGURA l 0: Visão panorâmica da 
disposição dos drenos verticais no aterro 
sanitário. Fonte:SÃO PAULO (1999). 
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O sistema de drenagem do líquido percolado é complementado com os 

Drenas Horizontais, que são valas abe1ias com retro-escavadeira, nas camadas de 

lixo e preenchidas com rachão. 

Os aterros também devem apresentar um sistema de drenagem de nascentes, 

que corresponde ao conjunto de dispositivos de drenagem que visa captar e conduzir 

de forma adequada todas e quaisquer SlJrgências de água existentes na área do aterro ~ 

(LIMPURB, 1996 apud MARQUES, 1999). 

Bermas 

Correspondem às platafonnas e terraços horizontais que são executados ao 

longo das faces dos taludes, normalmente quando as alturas do aterro excedem 15,0 

m. Em aterros de alturas médias e elevadas, tais bermas são implantadas entre todas 

as camadas de resíduos. As bermas têm a função de contribuir para a estabilidade do 

maciço, além de permitir a instalação dos dispositivos de drenagem superficial e os 

instrumentos de drenagem de gases e de monitoração do aterro (LTh1PURB, 1996 

apud MARQUES, 1999). 

Impermeabilização (Liners) 

AJguns aterros operavam com o princípio "dililfe and di!Jperse" (diluir e 

dispersar), onde era permitido que o "percolado" atravessasse o solo até o substmto 

rochoso. Este princípio parte do pressuposto que o solo e o substrato rochoso atuam 

como um filtro e atenuam o percolado antes que ele alcance qualquer corpo de água. 

O princípio também assume que a quantidade de percolado produzida por um aterro 

é relativamente pequena se comparada ao volume de água em um aqüífero, de forma 

que é rapidamente diluído pelas águas (ALKER et ai., 1995). 

No entanto sabe-se que a disposição direta dos resíduos no solo, permite que 

as substância geradas a partir da sua decomposição, sejam solubilizadas pelas águas 

pluviais, resultando na contaminação do terreno e do lençol freático. Assim sendo, é 

de fundamental importância a impern1eabilização (uso de liners) do local de 

disposição. 
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Liners são materiais (naturais ou sintéticos) usados para revestir o fundo de 

um aterro e consistem de camadas de argila compactada e/ou geomembranas, 

projetadas para prevenir a migração do chorume do aterro (TCHOBANOGLOUS e/ 

a/.,1993). 

LEITE ( 1998) acrescenta que /in e r é todo o conjunto sei ante construído a fim 

de separar e proteger o meio fisico de contaminações potenciais. 

Os liners (bases e barreiras protetoras) são utilizados quando se deseja reter 

ao máximo a percolação de um líquido ( chorume, rejeitas líquidos, hidrocarbonetos e 

outros) de fonna que ele não atinja as águas naturais, reduzir poro-pressões na 

porção jusante do dique e prevenir a erosão por infiltração. Essas bases são aplicadas 

no fundo de reservatórios, de lagoas ou aterros, e as ban·eiras representam as paredes 

de contenção (FOLKES, 1982). 

A escolha de um determinado liner é influenciada pelos seguintes fatores 

(LEITE & ZUQUETTE, I 995b ) : 

./ Uso a que se destina~ 

./ Ambiente fisico~ 

./ Química da solução percoladora e da água subterrânea~ 

./ . Vida útil do projeto~ 

./ Taxa de infiltração~ 

./ Restrições fisicas~ 

Para FOLKES ( 1982) os mecanismos primários pelos quais um sistema de 

bases ou barreiras (liners) pode mitigar os efeitos da migração de contaminantes são 

diluição, tempo de pem1anência e retardamento. 

ROWE ( 1988) classifica os liners em 5 categorias: depósitos argilosos 

naturais; liners argilosos cornpactados; paredes de isolamento ~ depósitos rochosos 

naturais e coberturas sintéticas. Com exceção das coberturas sintéticas, todos os 

outros tipos de liners são fonnas naturais de minimizar a migração de contaminantes, 

geralmente através da compactação de argilas. 

Segundo MARQUES (1999) duas alternativas de impem1eabilização podem 

ser consideradas: a utilização de solos argilosos (solos com reduzidas conduthridades 

hidráulicas) e a utilização de geossintéticos (material sintético oriundo da indústria 

petroquínúca), de forma isolada ou combinada. 
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Na área de proteção ambiental, o tipo de geossintético é escolhido em função do 

papel a ser desempenhado, que são basicamente: separação, reforço, drenagem, 

filtração, impermeabilização e proteção (GOMES & PALMEIRA, 1993). 

De acordo com GO.MES & PALMEIRA (1993), AMOCO GEOTEXTILES 

(1994), KA Y ABAH (1996); LEITE (1998) e MARQUES (1999), os principais tipos 

de geossintéticos normalmente utilizados em obras de disposição de resíduos sólidos 

urbanos, são: geotêxtil, geogrell1a, geodreno, geomembrana e geotela. 

Os liners geossintéticos argilosos (GCL's - "Geosynthetic Clay Linners")" 

consistem de uma fina camada de bentonita (material argiloso com elevado potencial 

expansivo e capacidade de absorção de água) solidarizada a uma ou mais camadas de 

geossintéticos (geotêxteis, geomembranas, etc). SHARMA & LEWIS (1994) 

apresentam na Tabela 1, algumas das principais diferenças entre os liners 

geossintéticos-argilosos e os liners de materiais naturais. 

TABELA 1: Principais diferenças entre liners GCL e liners argilosos naturais. 
Fonte: SHARMA & LEWIS (1994). 

- -
Características 

- -
Liners GCL Liners argilosos naturais 

Materiais Bentonita, adesivos, geotêxteis e Solos naturais ou misturas de solo e 
geomembranas bentonita 

- manufaturada em fábricas e construido no campo; Aspectos construtivos instaladas no campo; -
- construção lenta e complexa; - instalação simpJes e rápida 

Espessura Aproximadamente 1 O mm De0,5a1,0m 
Características de condutividade 1 o· 10 a 1 0'8 cm/s (valores ti picos) 1 O-a a 10·7 cm/s (valores típicos) 

hidráulica 
- essencialmente seco; - quase saturada; 

Teor de umidade durante a fase - não produz água de - pode produzir água de 

construtiva consolidação; consolidação; 
- não sofre fissuramento e - sujeito a processos de 

dissecação dissecação e fissuramento; 

De US $ 5,00 a 11,00 por metro 
Altamente variável - estimado em 

Custo US $ 8,00 a 32,00 por metro quadrado 
quadrado 

História de uso Recente Muitas décadas 

Para TSAI & VESILIND (1998) a impermeabilização dos liners pode falhar 

das seguintes maneiras: 
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1. se for perfurado por equipamentos pesados durante a construção ou por 

objetos cortantes (lixo); 

2. a argila pode reagir com certos constituintes do lixo; 

3. o percolado pode modificar a condutividade lúdráulica com o passar do 

tempo; ou 

4. recalques desiguais podem causar ruptura de cisalhamento; 

LANGER (1989, 1994, 1995) enfatiza a importância da análise de segurança, 

este conceito considera as possibilidades de ruptura de um liner (que pode ocorrer 

durante a escavação, operação e pós-operação), e também meios para evitar tais 

rupturas. A análise de segurança inclui os seguintes passos: 

a) análises da efetividade de cada barreira com métodos analíticos apropriados para 

cada sistema de barreira; 

b) análises dos processos fisicos, geoquímicos e hidrogeológicos que ocorrem como 

um resultado da influência dos diferentes sistemas de barreiras, enfatizando a 

influência delas no transporte de substâncias perigosas; 

c) análise compreensiva da segurança do "depósito" no qual a interação de todas as 

barreiras são avaliadas para deternúnados eventos teóricos (acidentes, ruptura de 

uma ou mais barreiras) que podem liberar substâncias perigosas para o ambiente, 

isto é, identificação de possíveis padrões de liberação e os efeitos resultantes 

(análises de ruptura); 

Diante de algumas deficiências associadas aos liners artificiais, como a 

possibilidade de corrosão pelo percolado, e o comportamento incerto dessas barreiras 

diante das elevadas temperaturas geradas por processos exotérmicos no aterro, além 

dos altos custos desta prática, ALLEN ( 1998) defende o princípio di lute e disperse 

(diluir e dispersar) que em condições locais apropriadas, barreiras geológicas 

naturais, investigações cuidadosas do local e de um eficiente sistema de coleta do 

percolado para controlar a sua t~xa de infiltração, pode proteger satisfatoriamente as 

águas subterrâneas. Isto é, um local cujos principais atributos do meio-físico 

(pem1eabilidade, nível d'água, direção de fluxo e etc) estejam em níveis satisfatórios, 

pode dispensar o uso de Iiners artificiais, sem o risco deste tipo de 

impem1eabilização "romper" e provocar um impacto ambiental. 
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- CONCEPÇÕES DE ATERRO SANI7iÜUO 

Para BENVENUTO (1995) e McBEAN et a/. ( 1995) o projeto de aterro 

sanitário deve considerar a concepção bio-fisico-química da disposição, 

estabelecendo-se a maneira pela qual o lixo deverá ser tratado. Assim esses autores 

apresentam três concepções básicas de digestão ou decomposição dos componentes 

orgânicos e velocidades associadas aos processos: anaeróbico, semi-aeróbico e 

biológico. 

A concepção anaeróbica ou metanogênica corresponde ao processo onde as 

bactérias digerem os componentes orgânicos, gerando ao final metano, gás carbônico 

e água, com velocidades, em geral, baixas (USA e Brasil). 

A concepção semi-aeróbica corresponde a uma variação do processo aeróbico 

puro, que significa digerir o lixo em ambiente aeróbico, com recirculação do 

"percolado", produzindo principalmente, gás carbônico e água e em menor tempo do 

que o anaeróbico tradicional (Japão). ANEX ( 1996) apresenta detalhes desta 

recirculação e acrescenta que este processo aumenta a estabilização do aterro, em 

termos de: controle na produção de gás metano (recuperação de energia), redução do 

percolado e. aceleração do recalque do lixo, que provavelmente aumenta o volume 

útil do aterro. 

A concepção biológica está relacionada ao ambiente anaeróbico com a 

introdução de bactérias aceleradoras do processo de digestão, gerando metano, gás 

carbônico e água, com digestão em um intervalo de tempo menor do que o 

anaeróbico tradicional, porém com maiores custos (Europa e Brasil). 

A importância dessas concepções está no fato de que cada uma exige projetos 

diferentes com peculiaridades inerentes a cada tipo de tratamento. Assim, um aterro 

sanitário deve ser constituído dos seguintes componentes: 

Sistema de tratamento: dos resíduos a serem dispostos; de base (fundação); dos 

líquidos percolados e de gases; 

Sistema de drenagem: de fundação; das águas pluviais; dos líquidos percolados e 

de gases 

Sistema viário intemo; 

Cobertura; 
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Operação e disposição 

Análise da estabilidade dos maciços de terra, fimdações e dos resíduos sólidos; 

Monitoramento; 

Fechamento final ou término de operação do aterro 

2.1.2 Características Operacionais e Construtivas 

Segundo BIDONE & POVINELLI (1999) quando se dispõem os resíduos 

sólidos de forma adequada em aterros sanitários, evita-se problemas como a 

proliferação de vetores (ratos, moscas, mosquitos, baratas); espalhamento de papéis, 

plásticos e outros materiais leves nas redondezas do local ele disposição; a 

possibilidade de alimentação de animais na área (suínos, principais hospedeiros da 

cisticercose), a fixação de fanúlias de catadores; e a poluição das águas (superficiais 

ou subsuperficiais) pelo lixiviado (mistura do chorume com a água de chuva). 

Nos aterros, de um modo geral, os resíduos são depositados em camadas que 

são cobertas com areia ou argila ao término de cada dia de trabalho. Os gases 

provenientes da decomposição da matéria orgânica são coletados e queimados, 

enquanto o líquido percolado (chorume mais água da chuva) é drenado e removido 

para tratamento adequado (Figuras 11 , 12). Sua vida útil é determinada por vários 

condicionantes, tendo como principais, a área de implantação, o relevo e o material a 

ser depositado (SÃO PAULO, 1999; SANTEK, 2000, GEOCITIES, 2000). 

FIGURA 11: Esquema dos principais constituintes de um aterro sanitário: 1) liner; 2) 
geotêxtil; 3) percolado; 4) paredes do aterro; 5) argila compactada; 6) dreno de coleta 
de percolado; 7) camada de solo; 8) lagoa; 9) células antigas; I O) construção da 
célula. Fonte: SANTEK, 2000. 
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FIGURA 12: Panorama de um aterro sanitário. Fonte: GEOClTIES, 2000. 

De acordo com IBAM (1978); TCHOBANOUGLOUS e/ a/. (1993); 

BIDONE & POVINELLI ( 1999), OLIVEIRA (1999) e IPT (2000) os métodos 

operacionais mais conhecidos são: método da tiincheira, método da área e método da 

rampa. 

a) MÉTODO DE TRINCHEIRA 

Este método é recomendado para áreas que apresentem material de cobertura 

disponivel e nivel d'água (NA) distante da superticie, bem como em casos onde o 

local do aterro é plano ou levemente inclinado, e quando a produção diária de lixo 

não ultrapassar 1 O t. Sendo assim, é apropriado para pequenas comunidades, cujas 

quantidades de resíduos geradas levam à execução de trincheiras de pequeno porte, e 

que são normalmente abertas com equipamentos de uso em escavação. No entanto, o 

método de trincheira também pode ser aplicado para grandes comunidades geradoras 

de lixo. 
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Segundo MARQUES (1999) este método de disposição é também 

recomendado quando: 

• não se deseja alterar a topografia original~ 

• busca-se otimizar a área, a pat1ir da construção de outras camadas de aterro sobre 

aquelas já enterradas~ 

• pretende-se aterrar os resíduos específicos, seja pela dificuldade de compactação, 

seja por outros fatores como composição química ou biológica indeterminada~ 

Esse método fundamenta-se na abertura de trincheiras no solo, onde o lixo é 

disposto no fundo, compactado e posteriormente recoberto com terra (Figura 13). 

~""' "'"-'.: - · ..... .r .• . • " - · ,..+.!'* ~{'·..,-J·7.t"·c:<.,. 

' ? '-- -"'~')utura tri.1cooim 

Solos coesivos são os mais desejáveis para este método, porque as paredes 

entre trincheiras podem ser finas e praticamente verticajs. Devem ser consideradas 

no projeto as condições meteorológicas, o período durante o qual a trincheira 

pennanecerá aberta, a inclinação do talude das trincheiras e o sentido das trincheiras 

em relação ao vento, devido aos resíduos esvoaçantes. 

Os fatores limitantes deste método são as posições do lençol freático e do 

topo rochoso, as quais não devem estar próximas das cotas previstas para o fundo dos 

depósitos. 
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• Operação 

Em trincheiras de pequeno porte os resíduos são descatTegados no seu lado 

livre, sem o ingresso do caminhão coletor em seu interior. Normalmente o 

espaU1amento dos resíduos é realizado manualmente, sem compactação, com a 

utilização de equipamentos manuais, e sem a entrada de tratores na parte interna da 

trincheira propriamente dita. O material oriundo da escavação é utilizado na 

cobertura dos resíduos, que é feito, preferencialmente, a cada dia. Preenchida a 

trincheira, com a parte superior devidamente nivelada, passa-se à escavação da 

trincheira seguinte, adjacente à anterior. A sobra da escavação pode ser utilizada na 

melhoria das vias de acesso para o parque do aterro. É necessário depositar o 

material escavado sobre a trincheira aterrada, pois acelera os recalques e compacta a 

massa de lixo. 

As Figuras 14 e 15 mostram os estágios de implantação/operação de uma 

trincheira de pequenas dimensões, para comunidade de pequeno porte . 

. ,·· · .. ·~· ·p --'-"-;. ·.·. --;:-

FIGURA 14: Escavação de trincheira de pequeno porte com a utilização de 
retroescavadeira. Fonte: BIDONE & POVINELLI ( 1999). 
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.. . ...... 
.. · - · 

FIGURA 15: Resíduos sendo descarregados em um trecho de trincheira. Fonte: 
BIDONE & POVTNELLI (1999). 

Em trincheiras de grande porte, os resíduos são descarregados no interior da 

mesma e um trator de esteira empurra o lixo de baixo para cima, passando de três a 

cinco vezes sobre o mesmo para a compactação em uma rampa de aproximadamente 

1:3. Ao fim do trabalho de cada dia~ o lixo compactado é coberto de argila e/ou 

saibro, confeccionando-se dessa forma as células sanitárias. Após as células 

atingirem a altura máxima inclusive com a sobreposição de camadas, essas são 

"seladas" com uma cobertura de 60 em a 1,0 m de espessura. A compactação no 

sentido ascendente reduz consideravelmente o volume do lixo, aumenta a capacidade 

de carga e permite o tráfego imediato de veículos sobre a célula construída. As 

Figuras 16 a 18 mostram estágios da execução/operação de uma trincheira de 

grandes dimensões, passível de utilização como solução para resíduos de 

comunidades de médio a grande potie. 
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~- ~ 

FlGURA 16: Trincheira de grande porte aberta. Fonte: 
(1999). 

FIGURA 17: Descarga dos resíduos no interior da trincheira. Fonte: BIDONE & 
POVfNELLI (1999). 

de uma das extremidades da 
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b) MÉTODO DA ÁREA 

Este método é indicado para terrenos planos ou levemente inclinados (onde o 

lençol freático está no limite máximo), ravinas, vales ou outras depressões. Os 

desníveis para a disposição dos resíduos são criados com um dique de terra ou com o 

próprio lixo. Neste método os resíduos são inicialmente depositados e compactados 

junto ao dique de terra ou em outro lugar pré-definido, formando uma célula mãe, 

que servirá para a construção das demais. Essas células recebem o recobrimento com 

solo ao final da operação de um dia (Figura 19). A formação da célula do ateJTO por 

este método exige o transporte e a aquisição de terra para cobertura. 

FIGURA 19: Visão esquemática do método da área. Fonte: IBAM (1978). 

Em função da falta de locais apropriados, as grandes cidades aproveitam 

áreas baixas e úmidas, esse procedimento não é correto pois requer cuidados 

especiais, como constante rebaixamento do lençol freático, construção de diques ao 

longo da linha costeira ou dos rios, para evitar a contaminação das águas pelo 

chorume, além do bombeamento das águas antes do início da construção do aterro. 

OLIVEIRA (1999) acrescenta que este método pode ainda ser executado de 3 

formas, em cava, em meia encosta e em pilha (Figura 20). 
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c) 
FIGURA 20: As formas de execução do método da área. a) em cava; b) em pilha; c) 
em meia encosta. Fonte: OLIVEIRA (1999). 

c) MÉTODO DA RAl\'lPA 

Este método também é conhecido como método da escavação progressiva 

(Figura 21) e pode ser considerado como um tipo de combinação dos dois métodos 

anteriores. É fundamentado na escavação da rampa, onde o lixo é disposto e 

compactado pelo trator e posterionnente coberto pelo solo. Utiliza áreas secas e de 

encostas, normalmente aproveitando-se o material escavado do próprio local na 

cobertura do lixo, que é uma vantagem do método. 

Cort<Hncnlo 

Drcrm!JCrn 
supcrticiol 

Sislcnra ele coberlura 
lnlcrmcDària 

Dreno de (>-ÍS 

l ldOIÍIIÍ$11\IçâO 

c conlrote 

Sislcmil da lmpormcabilizilçâo basal 

!{t;i• ~ Dreno <1e porcoliloo 

:r~~ 

Dreno de águ::1s s~b~11ânoas 

Figura 21: Perfil esquemático de aterro sanitário em rampa. Fonte: IPT (2000). 

f'orttso 
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• Operacão 

O aterro é executado depositando-se um certo volume de lixo no solo, que é 

compactado por um trator de esteira em várias camadas. Em seguida, o trator 

empuna o material para a cobertura do lixo compactado, formando as células 

sanitárias. 

Após a conclusão do aterro, com o "selamento" superficial e a reconstituição 

da morfologia local, a área pode ser utilizada em atividades ambientalmente menos 

restritivas. As Figuras 22 e 23 mostram os resíduos sólidos compactados contra uma 

encosta e a formação de uma célula de aterro sanitário, respectivamente. 

contra uma encosta. Fonte: BIDONE & 

. 
FIGURA 23: Execução de uma célula de ateiTO sanitário contra uma encosta, com o 
recobrimento dos resíduos com solo local. Fonte: BIDONE & POVINELLl (1999). 
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A opção por um método depende das características fisicas e geográficas da 

área e da quantidade de lixo a dispor (IPT, 2000). 

2.1.3 Problemas Associados aos Aterros Sanitários 

O maior impacto ambiental de um aterro é originado pelo processo de 

degradação biológica dos resíduos aterrados, que gera líquidos e gases, podendo 

provocar a poluição do ar, das águas superficiais e subterrâneas, pela ação do 

chorume, além da formação de gases nocivos, odor desagradável e comprometer o 

aspecto estético da paisagem. Contudo, nem todos os aten·os apresentam tais 

possibilidades, p1incipalmente aqueles em que os líquidos e gases são monitorados 

continuamente (CHRISTENSEN, 1989; OGATA, 1983; LIMA, 1985). 

Segundo informações de MORELI (2000), especialistas apontam a 

contaminação dos cursos de água e do lençol freático como os principais problemas 

ambientais causados por aterros sanitários, principalmente aqueles irregulares. 

Os métodos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos são utilizados 

com o intuito de degradar os mesmos, transformando-os em substâncias mais simples 

e inertes ao Homem e ao meio ambiente. No entanto, esses processos de tratamento 

acabam gerando efluentes que podem estar na forma líquida, sólida ou gasosa, 

causando impactos ambientais e portanto requerendo medidas mitigadoras 

(BALDERRAMA, 1993). 

BALDERRAMA (op. cit .) mostra alguns efeitos desfavoráveis que podem 

advir de aterros sanitários e algumas medidas mitigadoras utilizadas (Tabela 2): 

TABELA 2: Impactos Adversos e algumas medidas mitigadoras para aterros 
sanitários. Fonte: ROBINSON, 1986. 

IMPACTO ADVERSO • MEDIDA MITIGADORA 

Poeiras Umedecimento periódico do solo. 

Odores 
Garantir uma rápida e segura cobertura dos resíduos, manter uma distância adequada entre as 

residências e o aterro, levando em conta a direção e a velocidade dos ventos. 

Chorume (percolados) Sistema de drenagem e captação dos líquidos resultantes da decomposição dos resíduos. 

Geração de gás metano Instalação de um sistema de captação 

Tráfego de veículos Assegurar acesso adequado ao aterro 

Oposição pública Desenvolver programas educacionais sobre a necessidade e o funcionamento do aterro sanitário. 
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CUNHA & CONSONI (1995) apresentam na Tabela 3 os problemas mats 

freqüentes observados em aterros sanitários, que estão ligados a fatores como: 

a) imperfeito conhecimento das caracteristicas do meio fisico (rocha, solo, água, 

etc.) e dos resíduos ali dispostos, resultando num projeto inadequado; 

b) negligência no motútoramento das condições ambientais e operacionais do aterro; 

c) sobrecarga da capacidade inicial do projeto; 

Uma instalação criteriosa, seja do ponto de vista ambiental ou construtivo, 

impede ou mininúza grande parte dos problemas observados em aterros sanitários. 

TABELA 3: Problemas produzidos pela instalação não criteriosa de aterros. 
Fonte: CUNHA & CONSONI, 1995. 
TIPO ORIGEM CAUSA 

"'"' 
Falha na impermeabilização - Impermeabilização (solo/manta) incompatível com os percolados; 

"' "' de base (aterronagoa de 
-o~ tratamento de chorume) Má compactação; 
O <IV 
"~~I: 
C>G) 

Solo natural com propriedade inadequada; "'- Recalques (aterronagoa de c ..o ·- ~ - Recalques devido às alterações (carga, aumento da umidade, 
E"' tratamento de chorume) 
~~ aaressão ao solo, etc.); 
c~ - dados insuficientes (nível piezométrico, pluviometria, vazões, OCl Elevação do nivel d'água 0 •IV 

acima da base do aterro etc.); 
maldimensionamento do sistema de drenao em; 

o cortes nas encostas em allos ângulos; ·a; cortes contra a follação ou rraturamentos; E Escorregamentos I erosão -
- alterações na vegetação marginal; o 

-o o - deficiências de compactação dos aterros e resíduos dispostos; 
"' 

u 
o ·u; 

"' 1;::: 

"' Gl - erosões dos cortes (solos de fácil alteração/instabilização); u o Assoreamentos carreamentos devido à deficiência na drenagem superficial; ... 
o. - 9en.!!_dªção da vegetação I allerações nas áreas marginais; 

Restrições ambientais utilização de áreas com restrições ambientais diversas {APAs, 
Gl o áreas de mananciais, etc.); 1111 o C> proximidade de núcleos populacionais/habitações; "' & -
~ problemas advindos de má operação (odores, moscas, etc.); Gl ~ Desconforto à população -o u sobrecarga da infra-estrutura local. o 

- Subestima da eXPansão urbana 
necessidade de desapropriação de áreas de terceiros, devido à 
não-existência de áreas do empreendedor, aptas às instalações 

Desapropriações do aterro; 
necessidade de remoção de pessoal, com possíveis 
indenizações; 

"' - necessidade de medidas de engenharia para corrigir deficiências 
o naturais do local escolhido; .. 
"' ~ Implantação - deficiência de materiais de empréstimo e de construção; u 

necessidade de infra-estrutura {estradas, energia elétrica, etc.); Gl -
-o necessidade de detalhamentos de estudos mal realizados o -
'"' anteriormente; 
C> 

"' - ausência de solo adequado para a cobertura das células de > 
Gl resíduos; jjj - elevadas distâncias a ser percorridas diariamente no transporte 

Operação e encerramento dos resíduos, entre a área geradora e o local de disposição; 
- escolha de local com baixa vida ú!il para a Instalação; 

ações corretivas para eventuais problemas na operação; 
- sistemas de monitoramento necessários, conforme o local 

escolhido; 
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ZUQUETTE et a/. ( 1997) apresentam um fluxograma (figura 24) que mostra 

os aspectos de um aterro sanitário que interferem no meio físico, orientando assim, 

os estudos destinados à elaboração de cartas derivadas para o zoneamento de uma 

região quanto ao comportamento diante da instalação de aterros sanitários. É válido 

ressaltar que a partir das informações da Figura 24, esses autores definiram os 

atributos para análises do meio ambiente, nos procedimentos de seleção de locais 

para implantação de aterros sanitários. 
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.. _j 
FIGURA 24: Fluxograma que representa as interações técnicas entre os aterros 
sanitários e o meio ambiente. Fonte: ZUQUETTE et ai. (1997). 

l\TUNES (1994) e IPT (2000) apresentam as atividades potencialmente 

causadoras de impactos ambientais, de acordo com as etapas em que se encontre o 

empreendimento: implantação, operação e desativação. 

a) Etapa de Implantação 

Essa etapa apresenta as seguintes atividades, potencialmente causadoras de 

impactos ambientais, sobre o meio físico: 

+ Geração de gases, material particulado e ruído (a partir de equipamentos); 

+ Erosão pela água; 

• Assoreamento do corpo d'água; 

+ Morte/incômodos à fauna; 

+ Remoção /degradação de cobertura vegetal; 
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+ Poluição do solo com óleos e graxas; 

+ Incômodos devidos à desapropriação de imóvel; 

+ Poluição de solo e águas pela disposição de águas residuárias; 

+ Alteração da percepção da paisagem; 

+ Intensificação do trânsito em vias de acesso; 

+ Degradação de áreas de empréstimo de solo/descatte de solo excedente; 

+ Geração de resíduos sólidos (domiciliares: nas edificações diversas; e não inertes 

e/ou perigosos: na estação de tratamento de efluentes e nas oficinas da Central de 

tratamento) 

b) Etapa de operação 

)> Saída de material esvoaçante (a partir de veículos transportadores de lixo e da 

frente de operação do aterro, etc.); 

);:> Geração de gases, material particulado e ruído (pelos equipamentos fixos e 

móveis); 

)> Intensificação do trânsito em vias de acesso; 

)> Remoção/degradação de cobettura vegetal (área de disposição, área de 

empréstimo/descarte de solo); 

)> Poluição do solo com óleos e graxas; 

)> Geração de gases e odores (decomposição do lixo, sistema de tratamento de 

efluentes ); 

)> Espalhamento de lixo ao longo das vias de acesso à estação de tratamento (perdas 

e lançamentos clandestinos); 

)> Alteração do escoamento superficial; 

};> Proliferação de vetores; 

)> Assoreamento de corpo d'água; 

)> Morte/incômodos à fauna; 

);:> Alteração da percepção da paisagem; 

)> Depreciação de imóveis lindeiros; 

)> Erosão pela água; 

)> Poluição do solo e das águas subterrâneas e compostos produzidos pelo lixo, 

devido à recepção de resíduos incompatíveis com a central de tratamento; 
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)> Degradação da área de empréstimo/descarte de solo excedente; 

)> Geração de resíduos (inertes, domiciliares e não inertes e/ou perigosos); 

c) Etapa de desativação 

•!• Morte/incômodos à fauna; 

•!• Geração de gases, material particulado e ruído (pelos equipamentos fixos e 

móveis); 

•!• Geração de gases e odores (pelo aterro e sistema de tratamento de efluentes); 

•!• Poluição do solo e das águas subterrâneas (percolados); 

•!• Deteriorização das estruturas do aterro; 

•!• Erosão pela água; 

•!• Assoreamento do corpo d'água; 

•!• Poluição de solo e águas subterrâneas (águas residuárias); 

•!• Geração de resíduos (não ine1ies e/ou perigosos); 

•!• Uso futuro incompatível. 

Dos impactos causados por um aterro, a ação dos gases e dos percolados são 

os mais significantes, assim sendo, uma descrição sucinta é apresentada abaixo. 

Q GASES 

A matéria orgânica em decomposição produz gás, sendo a quantidade e a 

composição gerada dependente do tipo de resíduo decomposto e das condições 

climáticas. Os produtos gasosos mais comuns no aterro são o metano, explosível e de 

difícil detecção, pois é inodoro e incolor; os compostos sulfurados (gás sulfidrico 

. H2S; sulfeto de metil (CH3)2S; meti! mercaptana CH3SH), que produzem odores 

desagradáveis, gás amoníaco (NH4) e o dióxido de carbono (C02), que pode 

aumentar a dureza da água (LIMA, 1985). 
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Os gases gerados pela decomposição da maté1ia orgânica, além de serem 

nocivos à saúde humana, são perigosos para a segurança do próprio aterro sanitário, e 

de podem infiltrar-se no subsolo e atingir rede de esgotos, fossas, poços e até 

garagens de edifícios. No caso do metano, ele é inflamável e passível de explosão 

espontânea (quando em concentração de 5% a 15% no ar), daí a importância do 

sistema de drenagem vertical, para controlar a geração e migração desses gases em 

aterros sanitários (BOGNER e/ ai., 1998 e BIDONE & POVINELLI, 1999). 

FL YNN (1998) alerta para os problemas causados pelo H2S (figura 25), cuja 

fonte geralmente é o gipso - CaS04.2H20 (oriundo de resíduos de construção e 

demolição, como o concreto, o cimento portland, o gesso, etc). O autor ressalta ainda 

o risco de incêndio provocado por este gás, que apresenta um limüe explosivo menor 

e mais amplo ( 4,3 - 45,5% no ar) que o do metano (5- 15% no ar). 
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Colapso imediato com paralisia respiratória 

- Forte estimulação do sistema nervoso - APNEA 

- Edema pulmonar 

- Conjuntivi te e irritação respiratória 

- Paralisia olfativa - perda do olfato ( l OOppm) 

- Sérios danos aos olhos (750 ppm) 

- Irritação na garganta e nos olhos 

- En:xaquccas e náuseas 

- Valor do limiar para a conjtmtivite e irrita~~ão respiratória ( I O 

ppm) 

Odor - "cheiro de ovo podre" 

Limiar do odor (0,05- 0,1 ppm) 

Figura 25: Lista de riscos à saúde e à segurança causadas pelo H2S. Fonte: FL YNN 
(1998). 
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LIMA (1988) relaciona a produção de gás com o aumento da altura da célula 

de lixo, e afirma que células de 4 metros de altura, sobrepostas, produzem gás mais 

rapidamente do que células isoladas. Em estudos realizados na cidade de Praia 

Grande, o autor confirmou que quanto maior for a altura da célula, ou seja, o grau de 

compactação ou adensamento, maior será a produção de gás. 

Um estudo de caso da interferência de gases na reutilização de um aterro é 

apresentado por WOJCIK & HAUSMANN (1993), que analisaram a implantação do 

Sydney Park - Austrália. 

Os estudos mostraram que os pnnc1pals gases existentes eram metano e 

dióxido de carbono e foi obsetvado que, durante a reabilitação e desenvolvimento do 

parque, as árvores de grande porte selecionadas apresentavam crescimento atrofiado 

quando alcançavam aproximadamente 2 m e morriam logo em seguida, enquanto que 

a grama e outras vegetações rasteiras pareciam não ser afetadas. Como análises 

microbiológicas do solo não indicaram contaminação por substâncias tóxicas, tais 

como metais pesados, a morte da vegetação foi atribuída aos gases do aterro. 

Quanto ao efeito dos gases na vegetação FLOWER et ai. ( 1981 apud 

WOJCIK & HAUSMANN, 1993) explica que o metano não é diretamente tóxico à 

vegetação, entretanto em grandes quantidades ele deslocará o oxigênio da zona de 

raízes, induzindo condições anaeróbicas que podem afetar adversamente a maior 

parte da vegetação. A falta de oxigênio pode estimular a produção de compostos 

tóxicos que afetam as raízes. Quanto ao dióxido de carbono, ele é diretamente tóxico 

às plantas. 

WOJCIK & HAUSMANN (op. cit.) concluíram que as árvores e outras 

vegetações não foram afetadas somente pelo gás do aterro, outros fatores ambientais 

também contribuíram para a morte da vegetação, incluindo: forte intensidade dos 

ventos, ausência de nutrientes no material de cobertura, sua localização em um 

subúrbio industrial próximo à rodovias principais, dificuldade de irrigação, 

vandalismo e outros. 

NAGL & CANTRALL (1 996) mostram os vários problemas causados pela 

alta concentração de H2S no aterro sanitário do município de Broward, próximo à 

praia de Pompano (Flórida), cuja possível fonte seria o gipso usado em muitas 

construções. 
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Para este caso o processo de dessulfurização aplicado foi o ARI LO-CAT II, 

que é um processo de oxidação do sulfeto de hidrogênio, e consiste da 

oxidação/redução líquida do H2 S para partícula de enxofre elementar inócua. 

~ PERCOLADO 

A infiltração de água pluviaJ nas células de lixo produz o perco!ado que 

compreende materiais dissolvidos na água e outros líquidos do lixo, como o 

chorume. O percolado consiste de uma mistura de substâncias químicas, muitas delas 

tóxicas para a vida humana, animal e vegetal. Alguns dos fatores que interferem na 

composição do percolado são idade, pH, composição do lixo, teor de umidade e 

temperatura (ALKER et ai. 1995, BUCKLEY & LOWRY, 1996). 

Segundo P ARISOT et a!. (1985), SILVA et a!. (1999) e BIDONE & 

POVINELLI (1999) o processo da decomposição predominantemente anaeróbica em 

ate1Tos sanitários gera como subproduto da atividade bacteriana, o chomme (líquido 

negro, de odor desagradável gerado pelos resíduos orgânicos durante sua 

degradação). O principal problema está nas águas pluviais não desviadas da área do 

aterro e na precipitação prolongada sobre os mesmos, pois essas águas podem 

infiltrar-se no aten·o e, após atingirem o ponto de saturação da massa de lixo, 

escorrerem arrastando o chorume e outros elementos nocivos tanto para o lençol 

subterrâneo como para as águas superficiais próximas ao aterro. 

Para esses autores a descarga de chorume nas águas provoca a elevação da DBO 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio), isto é, o oxigênio dissolvido na água, 

necessário às formas de vida aquática, passa a ser consumido pelos microorganismos 

durante a decomposição da matéria orgânica, tornando o ambiente impróprio para a 

sobrevivência de peixes e outros organismos que necessitam de oxigênio para 

desenvolverem suas atividades básicas. Além disso, esses efluentes apresentam 

grandes concentrações de nitrogênio amoniacal, solúvel em água e tóxicos a partir de 

determinadas concentrações. 

Adicionalmente GRIFFIN et ai. (1976 apud ZUQUETTE, 1987) apresentam íons 

que podem fazer parte do chorume: 
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Cromo, mercúrio e chumbo, pouco móveis, sob algumas condições 

Arsênio e Cr+<i, móveis sob certas características químicas dos terrenos~ 

Amônia, ferro e sódio, muito comuns, são considerados relativamente móveis~ 

Íon "cloreto, não sofrem qualquer atenuação pelos materiais terrosos. 

Além dos cátions mais comuns, tais como, Na++, Ca++, Mg++ e outros sais 

ligados aos alimentos. 

Um exemplo da influência de um aterro sanitário nas águas é apresentado por 

P ARJSOT et ai. (1985), que ao monitorarem a qualidade das águas nas vizinhanças 

do aterro sanitário de Taubaté, observaram que a influência do aterro sobre as águas 

subterrâneas e superficiais, atingia 200 m de distância na superficie. 

Resultados analíticos mostraram que os principais indicadores da poluição 

das águas pelo lixo eram a condutividade elétrica (diretamente relacionada com os 

sólidos totais dissolvidos), o sódio, os cloretos e o nitrogênio amoniacal. 

Esses autores explicam que a dissolução dos compostos inorgânicos do lixo e 

a degradação biológica dos seus compostos orgânicos são os principais processos 

responsáveis pela introdução de elementos químicos no ciclo hidrológico. Essa 

degradação em meio redutor é responsável pelo aumento das concentrações de 

carbono orgânico total e do oxigênio consumido, além das fortes concentrações dos 

íons amônio e bicarbonato, encontradas nas águas. 

P ARJSOT et ai. (op. cit.) acrescentam ainda que sais muito solúveis (sulfatos 

e cloretos) contidos no lixo são rapidamente dissolvidos pela infiltração da água no 

aterro, e os elementos mais solúveis (C!, Na, K, Ca, Mg) são lixiviados até o 

aqüífero. A troca iônica das argilas, juntamente com a dissolução dos sais, também 

pode ser responsável pelas baixas concentrações desses elementos mais solúveis, nas 

águas. 

HEITZMANN JR et a/. ( 1996) fazem uma primeira avaliação do potencial de 

poluição do aterro do Pau Queimado, onde foram realizadas várias análises do perfil 

do solo no entomo do aterro. Esses autores comprovam a influência do aterro 

sarútário, pelo aumento das concentrações dos metais pesados no solo, embora essa 

influência seja localizada. Mas apesar de localizada, o aumento das concentrações 

desses metais e compostos orgâtúcos, continua através da lixiviação e transporte de 

poluentes dos resíduos, o que impossibilitará o uso fi1turo do solo, além de trazer 
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conseqüências nos custos de tratamento de águas da região, uma vez que o aqüífero e 

as águas superficiais também estão sendo contaminados. 

Além dos problemas ambientais, não se deve esquecer dos imobiliários. 

Diante disto, BORBA & ZMITROWICZ (1993) apresentam um modelo para 

avaliação do impacto ambiental nos valores das propriedades, onde partem do 

princípio de que se uma moradia tem mais atributos desejáveis - entre eles a 

qualidade ambiental - do que outra, esta avaliação será refletida em um preço mais 

alto no mercado. Os autores validam o modelo a partir de um caso real na 

estruturação urbana da cidade de São Paulo: a Usina de Compostagem de lixo da 

Vila Leopoldina, com os efeitos de seu impacto ambiental nos valores das 

propriedades residenciais vizinhas. 

2.2 METODOLOGIAS PARA A AVALIAÇÃO DE ÁREAS PARA - , 
INSTALAÇAO DE ATERROS SAJVITARIOS 

Na escolha de área(s) para aterro(s) sanitário(s), deve-se sempre considerar a 

importância das características do meio físico. Uma área adequada significa menores 

riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Assim, uma boa escolha de área, pennite 

que o empreendedor se previna contra os efeitos da poluição dos solos e das águas 

superficiais e subterrâneas, além de eventuais transtornos decorrentes de oposição 

popular (IPT, 1995). 

As metodologias podem ser tanto qualitativas, quanto quantitativas. As 

qualitativas consistem basicamente da avaliação de atributos do meio-fisico e 

produzem uma carta de zoneamento geotécnico para a instalação de aterros 

sanitários. As quantitativas avaliam os atributos para o zoneamento de urna área, 

baseadas em princípios matemáticos ou numéricos. 

Dentre as Metodologias Oualitativas propostas destacam-se: 

ZUQUETTE & GANDOLFI (1987 a,b; 1990; 1991 a,b) propõem uma 

metodologia para áreas municipais, que pode ser aplicada na seleção de áreas, para 

implantação de aterros sanitários. Essa metodologia confronta as formas de ocupação 

do meio físico com seus atributos, que podem ser quali- e quantitativos. 
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Os principais objetivos dessa metodologia são: apresentar o menor custo 

possível; aplicar-se à diversidade do meio físico e à grande extensão territorial; 

fornecer dados úteis (por exemplo, a profundidade do substrato rochoso); e permitir o 

acréscimo de itúormações (ZUQUETTE & GAJ\lDOLFI, 1990). 

Considerando os recursos técnicos disponíveis para a obtenção dos referidos 

atributos, a seleção de qualquer local para a instalação de aterros sanitários deve 

obedecer basicamente os estágios da Tabela 4: 

Tabela 4: Etapas de identificação do meio físico. Fonte: ZUQUETTE & 
GANDOLFI (199lb) 

Estágio Procedimento de engenharia Investigação do melo flslco 

Seleção das empresas que Mapeamento geotécnico em escala 1 :SO.<XXJ I escolha das áreas que 
Inventário da região reunem condições para a 

realização do projeto. reunem potencial 

Pré-planejamento 
Análise das variáveis que serão Mapeamento geotécnico das áreas escolhidas I definição dos locais mais 
consideradas no projeto favoráveis - 1 :1 O.CXXl ou maior 

Análise dos focais Estudo de viabilidade Definição dos diferentes materiais e/ou condições características de cada 
local (no máximo 5 - investigação de cada focal) 

. Layout do projeto; - Mapeamento dos focais selecionados, na escala 1 :500 ou 1:1 .CXXl; 

Projeto construtivo 
. Definição dos lndices de · Caracterizações e investigações "in situ"; 

estabilidade e de segurança - Amostragens para análises em laboratório (escolha dos 2 locais mais 
exigidos. adequadoS); 

• Observações "in situ· das variações do meio físico, com a definição dos 
Implementação do Gerenciamento e pontos onde o monitoramento será necessário; 

Projeto acompanhamento das obras - Definir um sistema de pesos para as situações negativas, considerando 
os aspectos em escala real; 

Verificar o funcionamento dos Análise dos diferentes aspectos do local para conhecimento do seu 
Pré-estocagem 

equipamentos de maneira geral ' background", através de geofísica (método eletromagnético), análises 
geoquímicas, etc. 

Estocagem Verificar o funcionamento dos Análises rotineiras dos atributos, propriedades e parâmetros pré-definidos 
equipamentos em geral ("background") 

Monitoramento Verificar o funcionamento dos Acompanhamento por um período superior ao definido como de risco equipamentos em geral 

Na etapa "análise dos locais, os atributos do meto físico a serem 

considerados, devem estar relacionados aos materiais inconsolidados; aos aspectos 

geomorfológicos, às águas superficiais e subterrâneas, às condições climáticas, além 

de considerar os níveis de prioridades de cada atributo. 

De acordo com esta metodologia após a análise dos atributos geológico

geotécnicos as áreas são classificadas quanto a implantação do aterro satútário em: 

a) Adequadas; 

b) Inadequadas: devido à ocorrência de pelo menos um atributo fortemente 

limitante como por exemplo, profundidade das águas subterrâneas, espessura 

do substrato rochoso, textura do material inconsolidado, talude); 
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c) Inadequadas: devido à ocorrência de dois ou mais atributos desfavoráveis, 

mas não fortemente limitantes, com a possibilidade de correção através de 

recursos tecnológicos. 

ZUQUETTE ( 1987) e ZUQUETTE e/ a/. ( 1994, 1997) apresentaram uma 

metodologia modificada e específica para a seleção de áreas, visando a disposição de 

resíduos em aterros sanitários e, voltada para as condições brasileiras (áreas extensas, 

com custos baixos para sua caracterização), na qual trabalhos preliminares de seleção 

produzem uma carta geotécnica específica em escalas entre 1:100.000 e 1:25.000. 

Essa metodologia apresenta uma tabela que orienta a obtenção dos atributos 

com relação à escala de trabalho (Tabela 5) e propõe uma lista de 34 atributos 

(Tabela 6), que devem ser considerados na instalação de aterros sanitários. Para cada 

atributo são definidos intervalos de variação de acordo com a adequabilidade das 

áreas para aterros sanitários. Também objetiva a orientação dos usuários no sentido 

de melhor selecionar os locais passíveis à disposição e classificar as zonas quanto à 

possibilidade de maiores impactos ambientais. 

TABELA 5: Seqüência de atributos fundamentais, secundários e 
complementares em termos de obtenção e de acordo com a escala mais 
adequada. Fonte: ZUQUETTE et ai., 1994. 

ATRIBUTOS Escalas mais adequadas 

Fundamentais 
Secundários 

Complementares 

·Zona de Inundação 
-Zona úmida . Unid. Básica do controle dos 
-Feições de trabalhos de foloinlerpretação 
escorregamentos e de campo (landform) 
• Prof. do substrato rochoso . Variação do per1il de materiais . Mata cão 1 : 100.000 
- Prof. do nivel d'água inconsolidados 
-Condições de . Feições de erosão 
drenabllldade . Texi\Jras de materiais 
- Declividade inconsolidados 
- Lltologla 

-/vea de recarga 
- pHJt.pH dos mat. 
lnconsolldados . Descontinuidades . Pluviosidade 
- Mineralogia dos mat. . Localização de poços e fontes. . Evapotransplração 

1:50.000 
lncons. e rocha . Balanço hídrico . Direção dos ventos 
- C.T.C dos mat. 
lnconsolldados 
-Escoamento superficial 

-Fator de retardamento 
-Coeficiente de . Potencial de colapsividade permeabilidade 
- Direção do fluxo 

. Compressibilidade . Condições de Compactação 1 : 25.000 ou maior 

subterrâneo 
. Salinidade 

- Erodlbllldade 
·Fator de retardamento 
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TABELA 6: Atributos e níveis usados na definição e delimitação de unidades de 
favorabilidadade, apresentand~ heterogeneidade mínima. Fonte: ZUQUETTE 
et a/. (1994). 

COMPONENTES Atributos/Classes 
ATERRO SANITÁRIO 

FAVORÁVEL r~ODERADO SEVERO RESTRITIVO 

jlo ( 1) Uto!ogia Arenito Calcário 

" " ... o 
"'.J:. Aqüiferos Aqüiferos "v .O o 
ó\ ct (2)Profundidade (m) > 15 5- 15 <5 <3 

(3) Descontinuidades l~uito fraturado Nuito fraturado 

(4) Textura Argílo-arenoso Arena-argiloso Arenoso Muito Arenoso 

(5) Var iação do perf1l de Heterogêneo Heterogêneo Homogêneo Homogêneo 
alteração 

(6) Mineralogia lloineral argiloso do ~1ineral argiloso do 
l~inera is inertes Minerais inertes tipo 2 X 1 tipo 1 X 1 

... 
(7) B!ocos de rocha Poucos e pequenos Poucos e pequenos l~uitos e pequenos Muitos e grandes o , 

" ~ (8) pH I llpH ( ' ) > 4 I negativo > 4 I negativo > 5/ negativo < 4/ positivo 
õ .. 
c: (9) Salinidade (mhoslcm) < 16 < 16 > 16 Alto o u 

~:o> c.E.~~r·> c: .... > 15 5- 15 <6 <2 ... meq/100 
'ii ( 11) Condições de Não Não 

Ocorre na camada Ocorre na camada 
'I: Compressibilidade suoerficial superficial 
~ 

" (12) l~aterial colapsível Não ocorre Na camada superficial Na cama1
4
a,;

1
uperficial Na camada 

:t (2m)- superficial (6m) 

{13) indice de erodibilidade Baixo Baixo Alto l~uito alto 

(14) Fator de retardamento Alto Intermediário Baixo Baixo 

(15) Características para Bom Bom Inadequado Inadequado 
compactacão 
(16) Nível da água 
subterrânea ( m) > 10 > 6 < 4 <2 

(17) Direção de Ouxo da 1 1 2 ou 3 >3 áoua subterrânea 

(18) Escoamento superfiCial Laminar Laminar (baixo) Laminar (alto) Concentrado 

" ( 19) Condutivid:}de ::s 10'. 10-' 3 - 10'. > 10'' l"ulto alto(> 10'2) ... hidráulica (cm/ s ·< 
(20) Área de recarga Não Não Não Ocorre 

(21) ~iC~lncia de poços e 
fontes m > 500 400 > 300 < 300 

(22) Condições de Boa Boa Inadequada Inadequada 
dnenabilidade 

(23) Erosão Não N~o Intenso potencial Alto potencial 
111 o 
111 (24) Escorregamento Não Não Potencial Ocorre 111 
Qj 
u (25) Subsidência Não Não Não Ocorre o ... 
D. 

(26) Cavernas Não Não Não Ocorre 

o (27) Declividade(%) 2 - 5 > 5 < 2 > 15 > 20 > 
Qj 

~ Encostas íngrimes Encostas muito 
c:t (26) Landform Encostas suaves íngrimes. Zona de .. zonas de inundação inundação 

o 
(29) Distancia entre os oO 

(> 200m) (> 200m) "' limites das badas de Próximo Coincidente 'ii Distante {200m) Distante (100m) 
1&- drenaoem 

(30) Zona úmida Não Não Não Ocorre 

( 31) Zona de inundação Não Não Tempo de retomo Tempo de retomo 
> 20 anos < 20 anos 

111 
(32) Evapotranspiração Alta Intermediária Baixa t~uito baixa 

~ 111 ( 33) Direçllo do Vento 
Em direção à área 

'ti ~ Urbana 
~ -...... 
., ~ 

... E 
~ = {34) Precipitação (mm) > 2000 por ano > 3000 por ano ; v 
u 
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A análise desses atributos permite classificar uma determinada área quanto às 

características necessárias para a disposição em: 

a) Fm1orável: os atributos apresentam condições que facilitam e favorecem a 

implantação de aterro sanitário para disposição de resíduos, e que exigirão 

investigações rotineiras de baixo custo e reúnem condições de baixa 

probabilidade de problemas ambientais; 

b) Moderada: existem alguns atributos, que não apresentam niveis adequados para 

disposição de resíduos, e as investigações geológico-geotécnicas devem ser 

cuidadosas. Porém correções tecnológicas para sua utilização podem ser 

realizadas com baixos custos e recursos tecnológicos comuns. 

c) Severa: os atributos não apresentam niveis adequados para disposição de 

resíduos. Neste caso há a necessidade de recursos tecnológicos especiais para a 

mjnimização ou proteção de impactos ambientais. 

d) Restritiva: a maioria dos atributos da área não apresentam níveis adequados para 

a disposição de resíduos. Recursos tecnológicos muito especiais e altos custos 

são necessários para a adequação da área. Sua ocupação pode provocar 

desastrosos impactos ambientais. 

Em função do risco de contaminação dos aqüíferos, ZUQUETTE et ai. ( 1993) 

analisam a região de Rjbeirão Preto quanto às possibilidades do aqüífero Botucatu 

ser contaminado, visto que os centros urbanos, as indústrias e as necessidades da 

população rural são supridas pelas águas deste aqüífero. Desta forma elaboraram 

uma carta de risco de contaminação, baseados em um grupo de atributos 

considerados fimdamentais, dentre eles áreas de recargas, msumos químicos 

(fertilizantes), práticas agrícolas e constituição do meio físico (perfil de alteração dos 

materiais inconsolidados) de cada unidade entre o nível d'água (aqüífero) e a 

superfície. Baseados nos perfis dos materiais inconsolidados e nos atributos, 

zonearam a região quanto às possibilidades de contamjnação das águas subterrâneas 

e observaram que pelo menos 30% da região apresenta alto potencial à contaminação 

das águas subterrâneas. 
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LEITE (1995) apresenta uma metodologia baseada em um sistema de 

algorítmos compostos por fluxogramas e tabelas. Estes fluxogramas direcionam a 

análise da área com relação aos diversos atributos que influenciam no processo de 

seleção. As tabelas identificam as áreas quanto aos atributos restritivos e indicam as 

recomendações necessárias. Neste trabalho a autora alerta que os mapas e dados 

obtidos devem ser cuidadosamente analisados, e que a análise de uma série de 

atributos condicionam a favorabilidade ou não de um local para a instalação de um 

aterro sartitário. 

Segundo LEITE (op. cit.) e LEITE & ZUQUETTE (1996) para uma área ser 

utilizada como sítio de disposição de resíduos sólidos, é necessário que satisfaça as 

seguintes condições: 

~ O risco iminente de uma contaminação ambiental seja minimizado; 

~ O equilíbrio ecológico da região seja preservado ao máx imo; 

-$- A comunidade esteja de acordo com a instalação do sítio; 

tf Satisfaça as exigências legais quanto ao uso da terra; 

(ft Tenha uma vida útil a mais longa possível e que necessite, para o irúcio das 

operações, um mínimo de obras; e 

~ Não se assente em áreas de recarga de aqüíferos; 

LEITE & ZUQUETTE ( 1995a) apresentam uma carta de susceptibilidade à 

contaminação e poluição das águas subsuperficiais de Ribeirão Preto, SP, onde 

aplicam a metodologia de LEITE (op. cit.) e os dados geotécnicos de ZUQUETTE 

(1990) e ZUQUETTE et ai. (I 994). Neste estudo os autores alertam que além da 

carta gerada, é também necessário um mapeamento em escalas maiores (1: 10.000, 

1 :50.000) como parte da escolha do sítio de disposição de resíduos, para que 

informações mais detalhadas sobre o comportamento do material geológico, sejam 

obtidas. 

LEITE & ZUQUETTE ( 1996) acrescentam que a possibilidade de acerto na 

escolha de um local de deposição de resíduos, depende da quantidade de atributos 

analisados. Para a seleção de áreas com diferentes níveis de susceptibilidade, de 

forma que as águas superficiais e subten·âneas sejam protegidas, é necessária a 

análise criteriosa de mapas topográficos, geológicos, geotécrticos, hidrológicos e 
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hidrogeológicos, além de informações obtidas a partir de fotografias aéreas, de 

observações de campo, da análise de perfis de sondagens e dos dados obtidos em 

poços e cisternas. 

Para DANIEL ( 1993) a seleção de áreas consiste na caracterização e análise 

de determinados problemas geotécnicos, tais como: a definição da estratigrafia de 

subsuperficie, identificação das condições da água subterrânea (incluindo 

identificação de aqüíferos e aqüitardes, medidas do nível piezométlico em aqüíferos 

e caracterização do background da qualidade da água e condições geoquímicas), a 

determinação das propriedades das principais unidades de subsuperficie (com ênfase 

particular na condutividade hidráulica, características de atenuação geoquímica e 

resistência), a avaliação da disponibilidade de materiais de construção (por exemplo, 

argila para os liners e material granular para os drenos), e análise do provável 

desempenho do lugar, incluindo avaliação dos prováveis impactos na água 

subterrânea e análise da estabilidade do aterro. 

CUNHA & PARZANESE (1993) propõem uma metodologia para aterros 

industriais, que prevê 5 etapas, a saber: 

f) diagnóstico de situação atual dos resíduos sólidos industriais na região de 

estudo e prognóstico da situação futura; 

2) estudo hldrológico, geotécnico e de uso e ocupação para seleção de áreas; 

3) Estudo de Impacto Ambiental (ElA) e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA); 

L/) projeto de viabilidade técnica e econômica do aterro; 

5) estudo e defirução do órgão gestor do empreendimento; 

A etapa "2" inicia-se com o reconhecimento regional de uma determinada 

área, onde predomjnam trabalhos de geologia e hidrogeologia, realizados a pa11ir da 

interpretação de fotos aéreas, compilação e elaboração de mapas geológicos, 

geomorfológicos, de solos e vulnerabilidade de aqüíferos, além de estudos 

climatológicos. Esta fase também envolve considerações de ordem legal, tais como 

eliminação de locais em áreas de proteção ambiental e de proteção de mananciais. 
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Após os estudos regionais iniciam-se os locais, que são baseados em três tipos 

de critérios: 

a) Gerais: tem caráter mais estratégico e físico do que geológico, cuja. classificação 

é adaptada para cada local; 

b) Meio físico: consideram fundamentalmente os aspectos hidrogeológicos e 

geotécnicos. Fornecem parâmetros qualitativos que subsidiam a priorização de 

uma área; 

c) Uso/ocupação do solo e soc1a1s: esses critérios, junto com os ac1ma citados, 

representam situações que podem inviabilizar o empreendimento. 

A avaliação destes critérios permite uma classificação das áreas em: 

•!• Adequadas: quando pode ser utilizada atendendo às normas vigentes, com baixo 

investimento; 

•!• Possível: quando só pode ser utilizada, se medidas complementares de alto 

investimento forem aplicadas; 

•!• Inviável: quando não pode ser utilizada; 

A partir desta classificação há uma hierarquização das áreas para que estudos 

mms detalhados e de forma dirigida, sejam realizados para indicar a melhor 

alternativa. 

CUNHA & CONSONI ( 1995) propõem uma metodologia composta por três 

fases em que o túvel de detalhe aumenta sucessivamente. Cada fase tem sua 

dimensão geográfica característica, seus próprios critérios de seleção e grau de 

detalhe. Subseqüentemente, a área analisada torna-se cada vez menor, os critétios 

mais específicos e os locais susceptíveis menos numerosos, concluindo com a 

indicação final da área. 

Segundo SAMPURNO (1994) a principal consideração quanto a localização 

de um aterro sanitário é o fator geológico, além de outros itens, tais como a distância 

de transp01te do lixo e critérios estéticos e ambientais. 
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Para NUNES (1994) devem ser realizados os seguintes estudos: -

levantamentos topográfico e/ou aerofotogramétrico das áreas; - levantamentos 

geológicos; - estudos de viabilidade; - estudo preliminar de impactos ambientais; -

tendência de ocupação da área; - estado atual. Após a realização destes estudos, a 

escolha da área mais adequada para implantação do aterro sanitário, poderá então ser 

feita. 

Os procedimentos adotados por CANTISANO, et a/. (1994) e GOMES et a/. 

(1998) para implementação do aterro sanitário de Ouro Preto/MG envolveram 

análise preliminar das áreas potencialmente disporúveis, valendo-se de mapas 

regionais na escala 1:25.000, de onde delimitaram a área de interesse e descartaram 

outras (parques, reservas, nascentes, maciços fraturados e zonas de materiais 

francamente permeáveis). As áreas potencialmente favoráveis foram caracterizadas 

segundo atributos pré-estabelecidos que foram aferidos «in loco". 

CARVALHO (1999) destaca que a seleção do local para instalação de um 

aterro sanitário envolve não só fatores ambientais, mas técnicos, econômicos, legais 

e sociais. Condicionantes topográficos, hidrogeológicos e geotécnicos devem ser 

investigados, bem como a distância de transporte dos centros geradores de lixo, 

capacidade de disposição, condições de acesso e trafegabilidade, susceptibilidade de 

contaminação do lençol freático e disponibilidade de solos para recobrimento e 

proteção, dentre outros fatores. Para a autora, não há dúvida que informações 

geológicas, hidrogeológicas e geotécnicas são muito importantes na análise 

ambiental da área, pots a partir dessas infonnações as medidas de projeto e 

monitoramento do aterro, serão estabelecidas. Onde os dados geológicos e 

geotécnicos referem-se aos parâmetros de resistência, deformabilidade e 

condutividade hidráulica dos terrenos de fimdação e, os de hidrogeologia, referem-se 

ao comportamento das águas subterrâneas, dentre outros. 
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Dentre as Metodologias Quantitativas pode-se destacar as propostas por: 

DIAMANTIS & SKIAS (1994) que apresentam um sistema de critérios de 

seleção chamado DRASTIC, desenvolvido pela U.S Environmental Protection 

Agency (EPA) e pela National Water Well Association (EPNNWWA 1985), para 

avaliar o potencial de poluição das águas subterrâneas, usando critérios geológicos e 

hidrogeológicos. 

Este sistema é assim chamado por comparar áreas e atribuir valores e pesos 

para sete parâmetros, a saber: 

D - profundidade do nível da água 

R- recarga 

A - aqüífero 

S- solo (superficie dos solos) 

T - topografia (declividade) 

I - impacto da zona não saturada 

C - condutividade hidráulica do aqüífero 

Cada parâmetro é avaliado um em relação ao outro para determinar a sua 

impo11ância relativa e atribuir um peso que varia entre 1 e 5, representando os 

parâmetros menos importantes e os mais imp011antes, respectivamente. Por sua vez, 

para cada uma dessas variações uma categoria é fixada, variando entre 1 e 1 O. Esse 

sistema permite ao usuário determinar um valor numérico para qualquer local, 

usando um modelo aditivo. A equação para determinar o Índice DRASTIC é: 

DR . Dw + RR . Rw + ... + cll . Cw = potencial de poluição 

Onde o subscrito r e w indicam respectivamente a categoria e o peso, 
identificada para cada valor do índice DRASTIC. 

BAASCH (1995), SIDDIQUI et a/. (1996) e CHARNPRATHEEP et ai. 

( 1997) utilizam o sistema de suporte multicritério AHP (Analytic Hierarchy Process) 

para identificar e ordenar áreas potenciais para a instalação de aterros sanitários. 

Nessa análise, problemas complexos são divididos na forma de uma hierarquia de 

decisão, ou seja, organização das preferências feita numa perspectiva hierárquica. 
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Para GAL VES et a/. ( 1997) a seleção de um local para disposição de resíduos 

é um problema de decisão com objetivos múltiplos e conflitantes, pois envolve, por 

exemplo, aspectos econômicos e ambientais. Diante disto é necessária uma 

ferramenta que direcione a decisão para que os conflitos sejam resolvidos de maneira 

racional e não passional, essa ferramenta é a teoria de multiatributo utilitário. Nesta 

teoria o vetor conseqüência x = (xl, x2, ... , xn), implementa uma altemativa 

particular, que pode ser descrita em termos dos níveis xi dos atributos Xi. 

A função utilitária do tomador de decisão deve ser calculada para quantificar 

as suas preferências, que assumem um número u (utilitário) para cada uma das 

conseqüências possíveis. Isto pode ser feito deduzindo a função utilitária do tomador 

de decisão para cada atributo e então combinando esses utilitários isolados em uma 

função utilitária multiatributo. O local que apresentar o mais alto utilitário, com 

relação a todos os atributos, é a alternativa indicada. 

MAHLER & LEITE (1998) destacam que algumas metodologias são 

baseadas em critérios, cujo enfoque é tecnológico, e dependente de sucessivos 

ensaios e avaliações laboratoriais, sendo assim, muitos critérios conduzem em geral a 

uma avaliação "qualitativa" de cada aspecto, ficando difícil "quantificar" e relacionar 

tais avaliações. Diante disto os autores propõem uma metodologia que permite 

correlacionar entre si, os aspectos técnicos quantitativos e fatores qualitativos, como 

clima, hábitos sócio-culturais, interesses sociais e/ou políticos, etc, através da 

combinação da Análise do Valor e a lógica Fuzzy. Essa metodologia procura 

sintetizar em um único número final, todos os fatores condicionantes, uma vez 

estabelecidos os pontos de partida, impondo-se apenas a adequada definição prévia 

dos diversos critérios de avaliação. 

OLIVEIRA (1999) cita algumas características importantes que uma área 

para implantação de aterro sanitário, deverá conter: 

• Quanto à poluição ambiental as áreas devem possuir características 

,geomorfológicas que diminuam os riscos de contaminação da água, ar e solo. 

Destaca-se que qualquer que seja o local, estes riscos podem ser evitados, desde 

que cuidados especiais durante o projeto e a operação sejam adotados; 
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• Quanto à vizinhança, é conveniente que as áreas estejam protegidas e afastadas 

de edificações, a fim de impedir o acesso indiscriminado de pessoas e diminuindo 

os riscos à saúde pública; 

• Quanto à duração da atividade, é conveniente que o local apresente condições de 

maior vida útil possível, reduzindo o custo/tonelada das obras de infra-estruturas; 

• Quanto ao acesso, é conveniente que a área apresente um bom acesso, evitando

se a execução de novas vias de ligação, o que acarretaria um acréscimo no custo 

final por tonelada; 

• Quanto à disponibilidade de solo para cobertura do lixo, é fimdamental que a área 

disponha, de jazidas apropriadas, evitando-se custos adicionais devidos à compra 

e transporte deste material; 

• Quanto à distância, é fundamental que a área se localize nas proximidades do 

centro urbano, contribuindo para a diminuição dos custos e dos tempos de 

transporte dos resíduos; 

Esse autor observa que algumas características possuem aspectos 

quantitativos (capacidade de vida útil, distância, custo da terra) e outras têm aspectos 

qualitativos, tais como potencial poluidor, vizinhança, faci lidade de acesso, 

disponibiJjdade de solo, etc. Para tais aspectos, de dificil mensuração pode-se atribuir 

notas para cada um deles. Além disso, apresentam uma tabela de pontuações (Tabela 

7) para os ctitérios julgados importantes. 

TABELA 7: Tabela de Pontuações. Fonte: OLIVEIRA (1999) 

Locallzacão Pontuacão máxima de 60 pontos 
Dentro do município 50 oontos 
Fora do municlpio O pontos 
Area dispanlvel Ponluacão máxima de 60 pontos 
Acima de 50 ha 56i:>ontos 
Entre 50 e 10 ha ~oontos 

Menos de 10 ha 10 oontos 
Uso da terra Pontuacão máxima de 100 pontos 
Terra sem uso definido 100pontos 
Terra dedicada a pastaoem 50 pontos 
Terra dedicada à agricultura ~oontos 

Terra dedicada à Indústria 10 pontos 
Terra urbanizada O pontos 
Titulação da área Pontuação máxima de 50 pontos 
Pertencente à prefeitura 50 oontos 
Pertencente à instituições ~oontos 

Pertencente à particular 10pontos 
Preço da terra Pontuacão máxima de 50 pontos 
Preço acima da média do mercado 10oontos 
Preço na média do mercado ~oontos 

Preço abaixo da média do mercado 40 oontos 
Sem custo para o munlcfpio 50 pontos 
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TABELA 7 C f . on muaçao . 
Disponibilidade de material de cobertura Pontuação máxima de 200 pontos 
Material disponlvel no local da obra 2CX> pontos 
Material dispo11ível num raio de 10 km 100pontos 
Material disponível a mais de 10 km &>pontos 
VIas de acesso Pontuação máxima de 200 pontos 
Condições gerais Total de pontos: 100 pontos 
Via ampla !:Qpontos 
Via pavimentada !:Qpontos 
Exigência de mellrorfas Total de pontos: 00 pontos 
Via atual em boas condições &>pontos 
Via atual necessitando melhorias ~pontos 

Via inexistente necessidade de construir acesso ao local O pontos 
Condições geométricas Total de pontos: 00 pontos 
Via sem rampas fortes fQ pontos 
Via com rampas suaves ~pontos 

Via com ré!IlJpaS médias 10pontos 
Via muito íngreme) O pontos 
Condições climatológicas Pontuação máxima de 100 pontos 
A direção dos ventos afeta os núcleos urbanos O pontos 
Não afeta os núcleos urbanos 100 J>O_ntos 
Distância do local ao centro produtor de resíduos Pontuação máxima de 100 pontos 
Maior do que 20 km O pontos 
Entre 10 e 20 km !:Qpontos 
Menor do que 10 km 100pontos 
Disponibilidade de Infra-estrutura Pontuação máxima de 100 pontos 
Serviço de água «J pontos 
Serviço de esgoto ~pontos 

Luz e força 20 pontos 
Telefone 10pontos 
Penneabllidade do solo no local do aterro Pontuação máxima de 100 pontos 
Muito permeável O pontos 
Média (entre 10·• e 10" cm/s) fQ pontos 
Baixa(< 10· cm/s) 100pontos 
Existência de nascentes no focal 
Sem nascentes fQ pontos 
Poucas nascentes e com baixa vazão ~pontos 

Muitas nascentes O pontos 
Desmatamento 
Exige desmatamento de mata nativa O pontos 
Não exige desmatamento de mata nativa ~pontos 

Profundidade do lençol freático 
Acima de!:Qm &>pontos 
Entre 20 m e 00 m ~pontos 

Entre 5 m e 20m 10pontos 
Abai)(Ode5m o pontos 
Distância do aterro até o primeiro ponto de utilização de água àjusante 
Acima de 7fiJ m &>pontos 
Enlre 7f:IJ m e :n> m ~pontos 

Entre :n> me 100m 10pontos 
Abaixo de 100m O pontos 
Estimativa do gradiente hidráulico e direção de nuxo 
Gradientes menores que 1% fQ pontos 
Gradientes entre 1 e 2 % ~pontos 

Gradientes maiores que 2 % O pontos 
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CAPÍTULO 3 l\1ETODOLOGIA PROPOSTA PARA 

AVALIAÇÃO DE ÁREAS PARA ATERROS SANITÁRIOS 

O processo de seleção de áreas para instalação de aterros sanitários deve 

envolver desde aspectos ambientais e construtivos até aspectos sociais e econômicos. 

Neste trabalho o processo de seleção consistirá da análise e avaliação dos 

atributos do meio fisico, de maneira quantitativa, considerando a variação e 

importância dos mesmos entre si e com relação ao objetivo proposto, neste caso, 

adequabilidade de áreas para aterros sanitários. De fonna que as áreas possam, 

posterionnente, ser comparadas em termos sociais e econômicos. 

3.1 ETAPAS METODOLÓGICAS 

A seqüência metodológica aqui adotada para a análise e a avaliação de 

atributos do meio-fisico, frente às necessidades da instalação de um aterro sanitário, 

corresponde às etapas de caracterização (Figura 26A) e de seleção de áreas (Figura 

26B). 

As etapas de caracterização consistem em: 
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1 . Levantamento e análise das informações existentes 

Consistiu no levantamento de estudos (sobre mapeamento geotécnico, perfis de 

alteração, avaliação de terreno e outros), compilação e digitalização de mapas (geológico e 

topográfico), obtenção de fotografias aéreas, perfis litológicos de poços profundos e outras 

informações da área estudada. O levantamento das informações pennitiu a definição dos 

procedimentos para o mapeamento geotécnico, voltado para seleção de áreas e, para o 

zoneamento das mesmas. Simultaneamente, realizou-se a primeira fase de 

fotointerpretação, que consistiu em traçar os canais de drenagem, os limites das unidades 

de terreno (landjonn) e observar os acessos dentro da área estudada. 

2. Elaboração do mapa de unidades de terreno (landforms) e geológico 

A partir dos procedimentos definidos e informações obtidas na etapa anterior, 

elaborou-se os mapas preliminares das unidades de terreno (landjorms) e geológico. 

Paralelamente, a carta de declividade foi feita a pat1ir da metodologia de DE BIASI (1970). 

3. Trabalho de campo I 

Esta etapa compreendeu a checagem dos limites dos landforms, dos contatos 

geológicos e caracterização de diferentes materiais inconsolidados por: identificação táctil 

e visual, observação quanto aos graus de seleção, arredondamento, esfericidade e 

mineralogia dos grãos. Além do reconhecimento dos níveis de alteração (SOUZA, 1992) a 

que os materiais inconsolidados pertenciam. 

lf .. Elaboração de Perfis 

Nos locais considerados mais representativos foram elaboradas seções cruzadas e, 

perfis geológico-geotécnicos, onde as informações de campo foram incluídas de forma a 

facilitar o entendimento da área estudada e definir os perfis de alteração mais completos, 

para posterior amostragem. As escalas verticais usadas nestas seções foram 1:750 e 1:2500, 

para melhor visualização da variação vertical dos perfis de alteração com as unidades de 

terreno. Simultaneamente realizou-se a segunda fase de fotointerpretação, que consistiu em 

possíveis correções dos limites entre os Jandforms, contatos geológicos e indicação dos 

pontos para amostragem. 
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5. Elaboração do mapa de materiais inconsolidados 

A partir das infonnações obtidas nas etapas 3 e 4 foi gerado o mapa preliminar de 

materiais inconsolidados. 

fi. Trabalho de campo ll 

Consistiu na delimitação mais precisa dos contatos e na coleta de amostras 

defonnadas (30kg) e indeformadas (anéis) de cada nível de material inconsolidado 

previamente definidos, a partir da descrição adotada por SOUZA (1992). 

7 . Ensaios 

O objetivo de ensaiar as amostras coletadas, foi a melhor diferenciação e 

individualização dos perfis de alteração. Os dados obtidos em laboratório e por fónnulas de 

correlação forneceram informações do material geológico quanto à textura, granulometria, 

massa específica seca de campo e dos sólidos, índice de vazios de campo, porosidade, grau 

de saturação e permeabilidade. 

O processo de seleção de áreas consistiu na ordenação e análise hierárquica dos 

ahibutos do meio-fisico, obtidos nas etapas de caracterização. A seqüência metodológica 

para seleção de áreas consistiu do: 

* Ordenamento dos resultados 

Nesta etapa houve a associação entre os perfis (de materiais inconsolidados, 

geológicos e das unidades de terreno), resultando na definição de padrões de ocorrência, 

isto é, na definição do comportamento dos materiais inconsolidados com relação aos 

/andforms. Houve também o ordenamento dos atributos do meio-físico obtidos em campo 

e/ou em laboratório, para posterior análise multicriterial. 

A Análise Multicriterial- Aplicação da técnica ABP 

Esta etapa compreendeu a aplicação da técnjca AHP, que é um tipo de análise 

multicriterial e um recurso de tomada de decisão, a fim de priorizar os vários atributos 

obtidos, ou seja, atribuir pesos aos atributos com vistas à instalação de aterros sanitários. 

~ Hierarquização 

Consistiu na integração das informações, de fonna a permitir o zoneamento e a 

classificação das unidades da área mapeada em favorável, moderada, severa e restritiva. 
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3.2 ASPECTOS DO MEIO FÍSICO 

Os aterros sanitários apresentam várias interações ambientais e construtivas com o 

meio físico (atmosfera, água, rocha e solo) e, para melhor avaliar essas interações (Figura 

24), é imprescindível o conhecimento de como os atributos do meio físico são afetados por 

essas interações. A importância dessa avaliação é evitar efeitos indesejáveis de poluição 

dos solos e das águas (superficiais e subterrâneas) e/ou problemas construtivos que possam 

potencializar processos de degradação do meio-físico (escorregamentos I erosão) ou causar 

danos à obra propriamente dita. Por exemplo, recalques na fundação que possam 

comprometer não só a estabilidade do aterro sanitário, mas os elementos de drenagem e 

impermeabilização, e desta forma causar acidentes. Essas interações e a diversidade de 

atributos, muitas vezes dificultam a análise do local mais favorável à instalação do aterro 

sanitário. Diante disto há a necessidade de uma metodologia de seleção de áreas que 

considere essas interações, juntamente com os atributos. 

3.2.1 Atributos do Meio-físico 

ZUQUETTE (1987) refere-se a atributo, como as qualidades dos componentes do 

meio físico, utilizadas para caracterizá-lo. Segundo a IAEG (1976) atributo é a qualidade 

ou propriedade inerente de algum objeto, ou ainda seria a característica qualitativa ou 

quantitativa que identifica um elemento de um conjunto observado (meio-físico). 

Considerando as interações da Figura 24, a análise da lista de atributos do meio

físico (Tabela 6) torna-se fundamental no ato da seleção de locais para a disposição de 

resíduos e na organização do conhecimento de zonas, onde haja a possibilidade de maiores 

impactos ambientais, pois ela reúne os atributos que podem, de forma direta ou indireta, 

influenciar nas interações aterro x meio-físico. 
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Esses atributos fazem parte da metodologia específica para seleção de áreas 

favoráveis à disposição de resíduos sólidos voltada para as condições brasileiras, proposta 

por ZUQUETTE et a/. (1994), em que as características do meio fisico são classificadas de 

acordo com seu grau de adequabilidade em intervalos definidos de variação. 

A seleção dos atributos a serem considerados seguiu o princípio de hierarquização 

que segundo ZUQUETTE el a/. (1997) é um procedimento fundamental que pennite a 

definição e a delimitação de zonas com grande segurança, e que deve obedecer aos 

seguintes princípios: 

·*- seleção criteriosa dos atributos que deverão ser tratados e quais têm significado 

para a região em análise; 

,._ consideração sobre quais atributos são ç_o_yariantes, e, caso ocorram, quais são os 

principais controladores; 

_._ definição da real importância dos atributos e seus limites para os fins em análise; 

3.2.2 Atributos Adotados 

Os atributos da Tabela 6 foram analisados para selecionar aqueles que poderiam ser 

considerados controladores na seleção de áreas e que melhor caracterizassem a área de 

estudo. Desta forma, selecionou-se 14 daqueles 34 atributos propostos por ZUQUETTE et 

ai. ( 1994). São eles: litologia, profundidade, textura de materiais inconsolidados, 

mineralogia, blocos de rocha, pHJ ~pH, capacidade de troca catiônica (C.T.C), material 

colapsível, características de compactação, nível da água, direção do fluxo da água 

superficial, permeabilidade, declividade e landjorm. 

Entre os atributos não selecionados a análise identificou atributos que não poderiam 

ser empregados, tais como aqueles que não foram observados na área mapeada 

(subsidência, cavernas, zonas de inundação, salinidade e compressibilidade), atributos 

homogêneos, que seriam incapazes de distinguir as variações da área (dados climáticos, 

descontinuidades e variação do perfil) e atributos interdependentes, relacionados com 

o~tros já selecionados. 

Dentre os atributos interdependentes, a área de recarga não foi selecionada por estar 

diretamente relacionada aos atributos landfgun e direção de fluxo superficial. Condições de 

drenabilidade não foi incluída por estar relacionada à declividade, aos landjorms e direção 
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de fluxo superficial. Limites de bacias foi desconsiderada por estar relacionada com 

landforms e direção de fluxo superficial. Zona úmida não foi selecionada por estar 

relacionada com o nível da água. E escoamento superficial não foi incluído por estar 

diretamente relacionado com os atributos, já considerados, litologia, profundidade, textura, 

pem1eabilidade, direção de fluxo superficial e declividade. 

Os atributos índice de erodibilidade e erosão não foram empregados em função das 

feições erosivas serem raras e não apresentarem alto potencial de evolução, de acordo com 

o mapeamento. Os atributos distância de poços e fontes apesar de terem sido levantados, 

foram descartados pela insuficiência de dados, que não permitiram uma boa caracterização 

da área, além dos registros estarem desatualizados. 

Os 14 atributos selecionados são descritos segundo ZUQUETTE & GANDOLFI 

(1987 a,b; 1990; 1991 a,b), ZUQUETTE (1987) e LEITE & ZUQUETTE (1996): 

1. Substrato Rochoso (SR) 

A profundidade e as características do substrato rochoso são de grande importância, 

· para que possíveis direções preferenciais de fluxo sejam determjnadas, assim como o 

contato entre o material inconsolidado e o substrato, e algumas descontinuidades do maciço 

Qualquer Litologia que apresente alto coeficiente de permeabilidade deve ser 

evitada. O tipo de substrato é importante por indicar a ocorrência da real ou potencial 

existência de um aqüífero livre e a sua espessura, quando possível. Áreas descobertas de 

material inconsolidado devem ser rigorosamente analisadas, principalmente com relação à 

permeabilidade. Rochas calcárias ou com cimento carbonático não são indicadas por 

apresentarem um elevado potencial de dissolução, podem conter grandes espaços vazios e 

poros que se comunicam. Rochas de granulação grossa não são adequadas por condições 

óbvias de pem1eabilidade e porosidade, com exceção às rochas que apresentem curva 

granulométrica bem graduada com pedregulho, areia e finos, que se comportam como 

filtros naturais de poluentes. Rochas pelíticas são as mais indicadas, pois devido à presença 

relativamente grande ·de finos, a permeabilidade terá valores muito baixos, como também 

haverá um retardamento da solução percolante devido à adsorção de íons pelas partículas 

de argilas, e pela dispersão hidrodinâmica. No entanto, rochas com porcentagens elevadas 

do argilo-núneral 2:1 (esmectitas) podem sofrer fenômenos de contração possibilitando o 

aparecimento de fendas que resultam em maior permeabilidade, porém essas argilas 
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apresentam alta capacidade de troca catiônica (CTC), que resulta na remoção eficaz de 

alguns cátions contaminantes. 

A Profundidade mats favorável deve ser mator que 15m. Espessuras menores 

devem ser evitadas; 

2. Materiais lnconsolidados (.MI) 

Este componente do meio-fisico relaciona os atributos textura; capacidade de troca 

catiônica (C.T.C.); pH; mineralogia, material colapsível, compactação e permeabilidade 

dos materiais inconsolidados. 

~ Textura: o M.I. deve ter ao menos 25% de finos. Os solos finos são os mats 

adequados, principalmente se apresentarem baixa permeabilidade (k < I o-5 cm/s ou < 

10-8 cm/s) e os argilo-minerais apresentarem CTC > 10 Cmol(+)/kg de argila. Solos 

grossos (pedregulhos e areias) não são indicados por serem muito porosos e 

penneáveis, porém solos areno-argilosos bem graduados com baixa penneabilidade 

podem ser utilizados. Solos com alto teor de matéria orgânica são totalmente 

descartados, devido à alta compressibilidade, à baixa resistência ao cisalhamento e por 

estarem sujeitos à redução de volume decorrente dos processos de degradação da 

matéria orgânica. 

ZUQUETTE & GANDOLFI (1987a) apresentam na Tabela 8, as características de 

adequabilidade de vários tipos de solo para recobtimento de aterros sanitários. 
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TABELA 8: Adequabilidade de diferentes tipos de solos para recobrimento de atel'ros 
sanitários. Fo11te: ZUQUETTE & GANDOLFI (1987 a). 

FUNÇÃO 
SEIXO SEIXO SIL TO- AREIA LIMPA 

AREIA SIL TO-
SILTE ARGILA 

LIMPO ARGILOSO ARGILOSA 

EVITAR A AÇÃO E A 
RAZOÁVEL A PROLIFERAÇÃO DE ANIMAIS E BOA BOA MEDÍOCRE MEDÍOCRE MEDÍOCRE 

ROEDORES, DE ESBURACAR O BOA 
ATERRO 

EVITAR INSETOS MEDÍOCRE RAZOÁVEL MEDÍOCRE BOA BOA EXCELENTE 

MINIMIZAR A ENTRADA DE RAZOÁVEL A 
ÁGUA OU DE UMIDADE NO MEDÍOCRE BOA 

MEDÍOCRE BOA BOA EXCELENTE 
ATERRO 

MINIMIZAR A SAlDA DE GÁS MEDÍOCRE RAZOÁVEL A MEDÍOCRE 
BOAA BOAA EXCELENTE · 

BOA EXCELENTE EXCELENTE 

DAR ASPECTO AGRADÁVEL AO 
ATERRO E EVITAR O 

EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE 
ESVOAÇAR DE PAPÉIS OU 
PLÁSTICOS 

CRESCIMENTO DE VEGETAÇÃO MEDÍOCRE BOA 
RAZOÁVEL A EXCELENTE BOAA RAZOÁVEL 

BOA EXCELENTE ABOA 

~ C.T.C: é a capacidade de carga negativa de um material. Para um mineral argjloso é 

a quantidade máxima de cátions que ele pode trocar. Também é um fator primordial na 

retenção dos poluentes orgânicos e outros íons menos móveis, assim como das 

bactérias, dos vírus e microorganismos na zona aeróbica, comuns aos rejeitas. A C.T.C. 

reflete as características dos minerais encontrados na fração fina e da matéria orgânica 

que compõe o material, ou seja, através do C.T.C. pode-se inferir qual o tipo de argilo

mineral presente no solo (argilas do tipo I: 1 ou 2: I). 

~- pH: fator importante na precipitação de componentes insolúveis e nas reações que 

induzem a retenção e deposição de certos poluentes. LEITE & ZUQUETTE (1996) 

explicam que através deste atributo é possível monitorar o comportamento que alguns 

poluentes terão em função do grau de acidez ou de alcalinidade do material 

inconsolidado. Com os valores obtidos de pH em solução de KCI e em água é calculado 

o ilpH (pHKcl - pHmo). Valores negativos de ilpH indicam que o material 

inconsolidado possui capacidade de retenção de cátions; valores positivos mostram 

capacidade de retenção de ânions. 
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~ Mineralogia: Este atributo está relacionado com argilo-núnerais e núnerais inertes, 

que são comuns nos solos de alteração, sejam eles oriundos de rochas ferro

magnesianas (basaltos) ou rochas sedimentates (arenitos), respectivamente. A 

existência de pequenas quantidades (< 5%) de argilo-rninerais do tipo 2:1 e/ou 

interestratificados são muito favoráveis se as condições texturais do solo são 

devidamente consideradas. Minerais inertes devem ser evitados devido sua evidente 

baixa capacidade de troca iônica; 

:~ Presença de Blocos: está relacionado com a operacionalidade de obras de 

engenJ1aria. Áreas com ausência ou presença de blocos pequenos e poucos, são as 

melhores para terraplenagem, por exemplo. Enquanto que áreas com blocos grandes e 

abundantes pod.em até inviabilizar uma obra, pois dependendo da situação podem até se 

tornar um risco geológico . 

.{( Material Colapsível: é recomendado que a área de disposição apresente material 

não colapsível, de fonna a prevenir uma eventual instabilidade da obra durante a sua 

existência. 

Neste trabalho considerou-se a colapsividade dos materiais a partir do seu índice de 

vazios de campo ( eo). Observações de campo na área estudada, permitiram considerar que 

materiais com e0 < 0,85 apresentam baixo potencial, enquanto e0 > 0,85 apresentam alto 

potencial. 

~ Característica de compactação: Ensaios de compactação Proctor Normal e Mirú

MCV são necessários na seleção de áreas que apresentem material inconsolidado a ser 

utilizado no recobrimento do resíduo sólido ou como substrato para fundação dos sítios 

de disposição. 

A partir dos dados de compactação (NISHY AMA~ 1991; LEITE, 1997 e BOFF, 

1999) adotou-se que os materiais residuais das formações Botucatu e Pirambóia são 

inadequados para compactação, por apresentarem valores de pd altos, indicando sua 

constituição arenosa, e os da Fom1ação Serra Geral por apresentarem valores de pd bajxos, 

indicando sua constituição argilosa, dificultando assim sua trabalhabilidade na 

compactação. Desta forma os retrabalhados foram os mais adequados, por apresentarem 

uma constituição mais areno-argilosa. 
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* Permeabilidade (K): reflete a velocidade com que os líquidos fluem em materiais 

porosos. Está relacionada com a granulometria, mineralogia, gênese do material e 

características do líquido. Valores de K maiores que 10-2 cm/s devem ser evitados por 

facilitarem o rápido movimento dos poluentes líquidos, neste caso haverá a necessidade 

de se buscar uma solução técnica que minimize a infiltração, por exemplo, o uso de 

revestimentos de liners. Solos com K menor que 1 o-5 cm/s, também devem ser 

evitados, pois eles podem retardar o movimento e produzir a saturação do solo nas 

vizinhanças do aten·o. O coeficiente K entre l o·3 e 1 o·5 cmls são os mais indicados por 

permitirem a velocidade condutiva do fluxo, para a degradação do poluente. LEITE 

(1995) considera que este atributo permite conhecer o comportamento dos materiais 

frente às soluções contaminantes. 

A permeabilidade, neste trabalho, foi obtida através da fónnula de correlação (1) 

proposta por POULSEN et ai. (1999), que a conelaciona com a porcentagem de argila do 

M.I. 

K = 729exp(- 0,144CL) 
86400 

onde: CL = porcentagem de argila e K é dado em cm/s 

3. Feições de Relevo (FR) 

(1) 

Esse componente do meio-físico envolve os atributos "landfonm/' e declividade. 

Em se tratando de landforms, deve ser evitada a instalação de aterros sanitários no limite 

ou nas proximidades de dois lm~dforms diferentes, pois, essas áreas representam anomalias 

que podem alterar significativamente os outros atributos. Os platôs e as encostas suaves são 

favoráveis por geralmente apresentarem uma considerável espessura de cobertura 

inconsolidada. Relevos escarpados, as cristas, os interflúvios estreitos e as encostas 

íngremes são desconsiderados por apresentarem pouca ou nenhuma espessura de material 

inconsolidado. Planícies de inundação e terraços fluviais são inadequados devido sua 

localização (próximo às drenagens), a declividade quase sempre inferior a 2% e por 

geralmente apresentarem nível d' água muito raso . 

Com relação às Declividades, áreas com 2-5% e secundariamente com 5-l 0% são 

consideradas favoráveis. Enquanto que áreas com menos de 2% devem ser evitadas, pois 

aumentam a infiltração das águas pluviais, o escoamento superficial dessas águas não é 
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eficiente, formando-se áreas alagadiças e a captação do chorume não é favorecida. 

Declividades superiores a 10% são susceptíveis à erosão, movimentos de massa 

gravitacional, percolação de chorume e são menos favoráveis ao movimento das máquinas. 

4. Água (AG) 

« Nível da água (N.A.): A profundidade do nível da água é a distância máxima que o 

contaminante terá de percorrer até atingir a zona saturada. Envolve também o 

conhecimento da oscilação sazonal da água, bem como o gradiente espacial, velocidade 

e direção do fluxo. É recomendável que a base do aterro deva estar ao menos 15 m 

acima do NA mais alto, sendo que para materiais inconsolidados que não tenham a 

capacidade de retenção é recomendável o uso de uma base protetora (liner) . A mesma 

recomendação é feita para situações onde o material inconsolidado não é adequado e 

possui espessura inferior a 10 m. As flutuações do N.A. devem ser consideradas, pois 

quando a água atinge profundidades inferiores àquelas estabelecidas no nível mínimo, 

pode diluir e transportar os compostos que se encontravam na zona não saturada, 

causando a contaminação do lençol freático e em situações que os solos inadequados 

apresentam espessura inferior a 1 O m e N.A. infelior a 40 m, é necessário que as 

flutuações não atinjam valores superiores a 5m. 

A escassez de dados de N.A na área estudada dificultou a obtenção deste 

atributo, sendo necessário considerar que, nos locais onde a espessura do Ml fosse 

maior que I Om e, estivesse próximo de drenagens, o NA estaria a menos de 5m de 

profundidade, caso contrário o NA estaria a mais de I Om de profundidade. Nos locais 

onde a espessura do M1 estivesse entre 5-l Om e, estivesse próximo de drenagens, o NA 

estaria entre 2-5m de profundidade, caso contrário o NA estaria a mais de 5m de 

profundidade. Nos locais onde a espessura do l\11 estivesse entre 2-5m e, estivesse 

próximo de drenagens, o NA estaria a menos de 2m de profundidade, caso contrário o 

NA estaria entre 2-5m de profundidade. 
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Para os locais de ocorrência de aluviões e onde a espessura do MI fosse menor 

que 2m, admitiu-se que o NA também poderia estar a menos que 2m de profundidade. 

:~ Direção e sentido de fluxo da água subteiTânea e/ou superficial são importantes, 

tendo em vista a previsão de qual direção e sentido se deslocará uma pluma 

contaminante, para que medidas sejam tomadas para a redução do impacto da 

contaminação, bem como a aplicação de barreiras protetoras. O conhecimento de 

contaminações prévias das águas subsuperficiais e materiais inconsolidados são 

necessários para que os dados de contaminação obtidos não sejam enganosos. 

ZUQUETTE & GANDOLFI (1990) e ZUQUETTE et a/. (1997) orientam a forma 

de obtenção de vários atributos, dentre eles os atributos descritos acima (Tabela 9). 

TABELA 9: Formas de obtenção dos atr·ibutos selecionados. Fonte: ZUQUETTE & 
GANDOLFI (1990) e ZUQUETTE et a/. (1997). 

ATRIBUTOS FORMAS DE OBTENÇÃO 
1. Litotipo/grupo litológico Fotointerpretação; Trabalhos de campo 

Trabalhos de campo: cortes, tradagens; 

2. Profundidades/espessuras fotointerpretação; Sondagens alternativas: 
penetrômetro simples do tipo Borro; Irado mecânico-
manual; geofisica 

3. Textura Trabalhos de campo; Ensaio de granulometria 
4. Mineralogia Laboratório; Campo 
5. Blocos de rocha Trabalhos de campo 
6. pH/ôpH Laboratório 

7. C.T.C (capacidade de troca catiônica) Ensaio químico; Ensaio de absorção de azul de 
metileno 

8. Colapsividade (potencial) Estimativa 
9. Características de comgact<!ção Ensaios 
10. Profundidade do N.A. Idem ao item 2; trabalhos prévios 
11. Direção de fluxo da água subterrânea Fotointerpretação; escritório 

Trabalhos prévios; Estimativas/analogias; 
12. Permeabiliade Observações de campo; Investigações em 

laboratório (ensaiosJ 
Mapa topográfico; Trabalhos de campo 

13. Declividade (inclinômetro); Fotogrametria/fotointerpretação; 
escritório 

14. Landforms Fotointerpretação (fotos antigas) 

61 



CAPÍTULO 3-METODOLOGIA PROPOSTA PARA SELEÇÃO DE AREAS PARA A TERROS SANITARIOS 

Os intervalos de variação dos atributos considerados neste trabalho foram baseados 

nos da Tabela 6, no entanto, algumas modificações foram feitas (em cinza), como visto na 

Tabela 10. 

TABELA 10: Atributos selecionados e suas classes de adequabilidade para a 
instalação de aterros sanitários, na área mapeada. Foute: Modificado de ZUQUETTE 
et a/. (1994). Modificações em cinza. 

COMPONENTES Atributos/Classes ATERRO SANIÜRJO 

o o FAVORÁVEL MODERADO SEVERO RESTRITIVO 
... I/) Arenito Arenito ~o (1) Litologia Basalto Arenito Bauru ... .c Pirambóia Botucatu 
1/) u 
.Co (2)Profundidade .. ,, ::So:: > 10 5 - 10 2- 5 . < 2 (/) (m) 

Argilo-slltosa (3) Textura ou argilosa Arena-argilosa Silte-arenosa Arenosa 

Mineral Mineral argiloso Minerais Minerais ( 4) Mineralogia argiloso do 
1/) tipo 2 x 1 do tipo 1 x 1 inertes inertes 
o 

Poucos e "C (5) Blocos de Poucos e Muitos e Muitos e C'O pequenos ou !! rocha pequenos pequenos grandes 
õ ausentes 
1/) > 4 I > 5 I <4 I positivo c (6) pH I ôpH (*) > 5 I negativo o negativo negativo e >41positivo u 
c (7) C.E.C. (**) 

> 15 5- 15 < 5 < 2 .... 
(meql100g) .!!! 

C'O 
(8) Material Na camada 

Na camada Na camada 
'i: Não ocorre superficial superficial Q) colapsível superficial (2m) ... (4m) (6m) C'O 
~ (9) Características 

Q_ara compactação Adequado Adequado Inadequado Inadequado 

(10) Muito alto 
Permeabilidade 10-4 10-3 - 10-4 > 10-3 

(> 10-2) 
(cmls) 
(11) Nível da 
água subterrânea > 10 > 5 2- 5 <2 

C'O 
Jm) I• ::s 

C'l (12) Direção de ": ·c( 
tluxo da água 1 ·;, 2 3 > 3 
superficial 
( 13) Declividade 2-5% 

~: 

5 - 10% 10 - 15% > 15% e · 
Q) (%) ' < 2% 
"Co 
1/)> 
CIIQ) 
tO-
u-CII (14) Landform Landform 1. Landform 2 Landform 2 Landform 3 'Qj o:: 
u. . . '·;: 
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3.3 A TÉCNICA AHP-ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

Como já mencionado, a tarefa de selecionar áreas para disposição de resíduos 

sólidos, não é simples, nem fácil. Seja pela dificuldade de considerar todos os aspectos 

inerentes ao processo e suas inter-relações, seja pelos tipos e a variabilidade de atributos ou 

critérios (que podem ser mensuráveis ou não, diretos ou indiretos, quali- ou quantitativos). 

Diante da diversidade desses atributos, algumas questões surgem, do tipo "como 

ordená-los, objetivamente?"; "como quantificá-los?"; "como avaliar a importância e a 

influência de cada um deles, com relação ao objetivo proposto e aos demais atributos?". 

AJém disso, a preocupação em não acumular erros super-valorizando um atributo em 

relação a outro, como poderia ocorrer em uma metodologia qualitativa, tornou inevitável a 

aplicação de um método multicriterial, que envolve a tarefa de avaliar e escolher uma entre 

múltiplas e conflitantes alternativas. 

Neste sentido, adota-se a filosofia da "Escola Européia" (ZUFFO, 1998) que utiliza 

os métodos multicriteriais como ferramentas de auxílio à decisão. E que critérios ou 

atributos constituem a tradução dos objetivos em características, qualidades ou medidas de 

performance diante das altemativas. Para BAASCH (1995) a análise multicritério sempre 

opera segundo um esquema seqüencial de fases, que pressupõe realimentações, revisões e 

reformulações no decorrer de todo o processo decisório. 

Dentre os diversos métodos multicriteríais1
, o AHP (Analytic Hierarchy Process) 

foi o mais indicado para este trabalho por: 

~ Permitir comparações em vários 1úveis e ser flexível quanto à entrada e retirada de 

dados; 

~ Integrar dados e ser eficaz na combinação dos vários atributos obtidos a partir de 

mapas; 

~ Pernútir a estruturação hierárquica do problema e poder avaliar um grande número 

de fatores quantitativos e qualitativos, de maneira sistemática, sob critérios múltiplos e 

conflitantes (BADRI, 1999 e YUSUFF, e/ ai., 2001); 

~ Ser matematicamente simples, o que facilita a multidisciplinaridade (HARRIS & 

SINGER, 1991); 

1 Para maiores esclarecimentos sobre os diversos métodos multicriteriais consultar ZUFFO (1998). 
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~ Ser recomendado pela EP A ([invironmenla/ f_roleclion dgency) e ser o método 

multicriterial geralmente usado para seleção de áreas para aterros sanitários (BAASCH, 

op. cit.~ SIDDIQUI el ai., 1996~ ERKUT & MORAN, 1991, apud SIDDIQUI ela/., op. 

cif. ); 

É válido ressaltar, que uma decisão implica na escolha entre alternativas, baseadas 

em alguns atributos ou num conjunto de critérios (ZAHIR, 1991 ). 

O método AHP çonsiste basicamente na criação de uma hierarquia de decisão, ou 

seja, o processo de seleção é organizado em níveis hierárquicos, para uma visão global das 

relações inerentes ao processo, e na construção de matrizes pareadas para cada nível da 

hierarquia, onde os resultados das matrizes são ponderados entre si. O AHP tem a 

vantagem de ponderar atributos interdependentes, direcionados ao objetivo de selecionar 

áreas para a implantação de um aterro sanitário, diminuindo assim a subjetividade do 

processo. 

A aplicação da técnica AHP, introduzida por SAATY em 1977, permite que uma 

decisão seja tomada, baseada em critérios quali- e quantitativos, ao mesmo tempo que, 

admite pontos de vista diferenciados e contraditórios, além de ser simples, fácil e rápida de 

ser entendida e desenvolvida. Um dos princípios da técnica é dividir um problema 

complexo em problemas mais simples, na forma de uma hierarquia de decisão. 

O modelo hierárquico de SAATY (1977) consiste basicamente num processo de 

escolha baseada na lógica de comparação pareada, ou par a par (pailwise comparison), em 

que diferentes fatores que influenciam na tomada de decisão são organizados em um 

modelo hierárquico, e comparados entre si, e um valor de importância relativa é atribuído 

ao relacionamento entre estes fatores, conforme uma escala pré-definida. Essa escala indica 

a intensidade com que um fator predomina sobre o outro, em relação à decisão a ser 

tomada. 

Este modelo busca refletir o que parece ser um método natural de funcionamento da 

mente humana, ou seja, ao defrontar-se com um grande número de elementos, controláveis 

ou não, que abranja uma situação complexa, a mente humana os agrega em grupos, 

segundo propriedades comuns (BAASCH, 1995). 
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Assim sendo, o "problema" é estruturado em um modelo hierárquico, que é 

composto por níveis de hierarquia, e cujos elementos são comparados par a par, por 

importância relativa, organizados em uma matriz pareada. Com base na comparação, esta 

técnica pondera todos os elementos e seus respectivos níveis, calculando um valor de razão 

de consistência entre [O e 0.1 ], com "zero" indicando a completa consistência do processo 

de julgamento (CÂMARA et a/., 2001). 

O processo de tomada de decisão do AHP compreende duas fases: projeto 

hierárquico e avaliação. O esboço da hierarquia requer experiência e conhecimento do 

problema. A fase de avaliação é baseada no conceito de comparações pareadas. 

Segundo VARGAS (1990) os axiomas desta técnica são: 

Axioma 1: (Comparaçcio recíproca) . O tomador de decisão deve ser capaz de fazer 

comparações e manifestar suas preferências. A intensidade dessas preferências deve 

satisfazer a condição recíproca: Se A é x vezes preferível a B, então B é 1/x vezes preferível 

que A. 

Axioma 2: (Homogeneidade) . A preferência é representada por meio de uma escala 

limitada. 

Axioma 3: (Independência) . Quando as preferências são expressas, critérios são assumidos 

independente das propriedades das alternativas. 

Axioma 4: (E'<pectativa) . Com a finalidade de tomar decisões, assume-se que a estrutura 

hierárquica está completa. 

O não cumprimento do ax10ma 1 indica que a questão usada para deduzir os 

julgamentos ou as comparações pareadas não estão clara ou corretamente formuladas. Se o 

axioma 2 não for satisfeito, então os elementos comparados não são homogêneos e novos 

agrupamentos devem ser fonnados. O axioma 3 implica que os pesos dos critérios devem 

ser independentes das alternativas consideradas. Finalmente, se o axioma 4 não for 

satisfeito, então o tomador de decisão não está usando todos os critérios e/ou alternativas 

dispo!Úveis ou necessárias para satisfazer a suas expectativas e conseqüentemente a decisão 

está incompleta. 
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ROSENBLOOM (1996) e ZAHEDI (1986) apresentam 5 passos para resolver 

problemas de decisão pelo AHP (Figura 27): 

f) Criar uma hierarquia de decisão dividindo o problema em elementos de uma 

hierarquia. 

2) Obter os valores de importância relativa dos elementos de decisão por meio de 

comparação pareada (paitwise comparison). 

3) Determinar se os dados injciais sat isfazem um teste de consistência. Se não, voltar 

para o passo 2, e refazer a comparação pareada; 

L/) Calcular os pesos relativos dos elementos de decisão; 

5) Agregar os pesos relativos para obter pontuações e, assim priorizar as altemativas 

de decisão. 

Passo l 

DEFINIÇÃO DO 
MODELO 

HIERARQUICO 

Posso 4 

PESOS 
RELATIVOS 

Posso 5 

PRIORIZAÇÀO 
DAS 

ALTERNATIVAS 

F\Jsso 2 

CON STRUÇÃO DA 
MATRIZ DE 

COMPARAÇÃO 

I 
Posso 3 

VERIFIC A Ç ÃO 
I DE 

CONSISTÊNCIA 

FIGURA 27: Fluxograma esquemático com os 5 passos para resolver um problema através 
da técnica AHP. 
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-ESTÁGIOS DA TÉCNICA AHP 

Os passos supracitados (Figura 27) integram três estágios a saber (SIDDIQUI et a/., 

1996): estruturação da hierarquia, construção e operacionalização da matriz pareada, e 

agregação das preferências. 

1. Estruturação Hierárquica 

Segundo BAASCH (1995) hierarquia pode ser definida como um sistema de níveis 

estratificados, cada um consistindo em tantos elementos ou fatores, quanto necessários para 

resolver o problema. É, também, uma abstração da estrutura de um sistema para estudar as 

interações funcionais de seus componentes e seus impactos no sistema total. 

Para SAATY (1990 b) uma hierarquia não é a decisão em árvore tradicional. Cada 

nível pode representar uma parte diferente do problema. Além disso, o decisor pode inserir 

ou eliminar níveis e elementos, tantos quantos forem necessários, para tornar a tarefa de 

organizar as prioridades mais fácil, ou enfatizar a abordagem em uma ou mais partes do 

sistema. 

Nesta etapa o decisor divide o problema em uma hierarquia composta por 

elementos de decisão interrelacionados. O aspecto significativo deste método é que ele 

permite estruturar hierarquicamente qualquer problema complexo, com múltiplos critérios 

e múltiplos decisores. No tqpo da hierarquia fica o objetivo. Os níveis inferiores da 

hierarquia contêm atributos que contribuem para a qualidade da decisão. Detalhes desses 

atributos aumentam para os níveis mais inferiores da hierarquia. O último nivel contém 

?lternativas de decisão ou escolhas de seleção. Isto significa que elementos com 

_ çaracteríst ica~globais podem ser representados em níveis mais superiores, enquanto que 

outros que caracterizam especificamente o problema, em niveis mais de base. Na 

construção da hierarquia, o número de níveis depende da complexidade do problema e do 

grau de detalhe que o analista necessita para resolver o problema (ZAHEDI, 1986; 

BAASCH, op. cit.; ZAHIR, 1991; SCHONER & WEDLEY, 1989; YUSUFF et a!., 2001). 

SAA TY ( 1990b) recomenda que ao montar uma hierarquia deve-se incluir detalhes 

relevantes a: 
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+ representar o problema da forma mais completa possível, de forma a não 

perder a sensibilidade de mudar os elementos se necessário; 

+ considerar as situações que envolvem o problema; 

+ identificar os problemas ou atributos que contribuem para a solução; e 

+ identificar os fatores associados ao problema. 

Urúa das utilidades da hierarquia é que ela permite centralizar os julgamentos 

separadamente sobre cada uma das várias propriedades essenciais para uma tomada de 

decisão sólida. 

A organização do problema em hierarquia ajuda o decisor a avaliar se os assuntos 

em cada nível são da mesma ordem de magnitude, assim ele pode comparar elementos 

homogêneos mais precisamente (SAA TY, 1990 a,b ). 

SAA TY (1990 a,b) cita as seguintes vantagens das hierarquias: 

~ a representação hierárquica de um sistema pode ser usada para descrever 

como mudanças nas prioridades de níveis mais altos afetam a prioridade 

dos rúveis mais baixos; 

~ fomecem maiores detalhes de informação sobre a estrutura e as funções 

de um sistema nos rúveis mais baixos, permitindo uma visão geral do (s) 

decisor (es) e de seus propósitos nos níveis mais altos; 

~ o desenvolvimento dos sistemas naturais montados hierarquicamente é 

muito mais eficiente do que os montados de forma geral; 

Uma hierarquia de decisão pode ser esquematicamente representada como no 

exemplo da Figura 28, com o objetivo principal no nível I e nos niveis subseqüentes, os 

atributos (rúvel 2) relacionados ao objetivo e detalhes (nível 3) dos atributos. No último 

rú~el (nivel K) estão as possíveis alternativas de decisão. 
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NNel2 

Altemattva de 
DeclsOo 1 

FIGURA 28: Esquema de uma matriz de decisão no processo hierárquico analítico: uma 
lúerarquia com K níveis. Fonte: ZAHEDI (1986). 

2. Construção e Operacionalízação da Matriz Pareada ou par a par (matrix of pairwise 

comparisons) 

Segundo SAA TY (1977) matrizes de comparação pareada são compostas d~ 

elementos que representam as razões entre os JJesos atribuídos a cada componente da linha 

e da coluna correspondentes. 

De uma maneira geral, matrizes de comparação devem ser positivas (se aij>O), 

recíprocas (aj; = 1/aif) e consistentes, isto é, satisfazer a propriedade de transitividade, 

que significa que se i é preferível a j e j é preferível a k, então i é preferível a k e 

satisfazer a propriedade de consistência, onde a(iJ}.a(j,k) = a(i,k}, respectivemente. 

O estabelecimento da intensidade, ou prioridades de cada um dos rúveis da 

lúerarquia é realizado por um processo de comparação par a par, entre os elementos de 

cada nível, através de matrizes. Por exemplo, na figura 28 o "Atributo de Decisão I'' 

(Nível 2) relacionaria, numa matriz, os atributos de decisão mais detalhados "A, e "B,, 

de forma que o (s) decisor (es) avaliasse (m) dois elementos de cada vez, e encontrasse 

(m) o grau no qual um predominaria sobre o outro, contribuindo para alcançar o 

objetivo do rúvel mais alto da hierarquia. 
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Diante da preocupação com o problema de escala e, que tipo de número usar, e 

como combinar corretamente as prioridades resultantes dele, SAA TY ( 1977; 1990 a,b) 

propôs uma escala (relativa) de referência de 1 a 9 (Tabela 11 ). 

TABELA 11: Escala de importância relativa AHP para comparação pareada ou par a 
par. Fonte: SAATY (1977; 1990 a,b). 

INTENSIDADE DE 
IMPORTÂNCIA 

3 

5 

7 

9 

2,4,6,8 

DEFINIÇÃO 

Importância igual 

Pequena importância de uma sobre a 
outra 

Importância grande 

Importância muito grande 

Importância absoluta 

Valores intermediários entre 
julgamentos 

EXPLICAÇÃO 

As duas atividades contribuem igualmente para o 
ob"elivo 
O julgamento favorece levemente uma atividade em 
relação à outra. 

O julgamento favorece fortemente uma atividade em 
relação à outra 

Uma atividade é muito fortemente favorecida em 
relação à outra 
Mais alto grau de certeza de favorecimento de uma 
atividade sobre a outra. 
Quando se procura uma condição intermediária entre 
duas definições. 

SAATY (1990 b) apresenta vários exemplos que mostram a importância de escalas 

relativas e aletia para a atenção a ser tomada ao interpretar dados de escalas. Escalas 

padrões (polegadas, libra, angstrom e dotar), por exemplo, não são aplicáveis para medidas 

relativas ou propriedades intangíveis para as quais não há escala de medidas (amor, 

influência política, honestidade). Enquanto escalas relativas são essenciais para representar 

prioridades ou importâncias e, conhecimentos subjetivos. 

9: 

SAA TY ( op. cit.) destaca quatro razões para o limite superior da escala ser igual a 

t~) as distinções qualitativas são significativas na prática e têm uma característica de 

precisão quando os itens comparados apresentam a mesma ordem de magnitude ou 

estão próximos com relação à propriedade usada para fazer a comparação; 

b) a habilidade para fazer di stinções qualitativas é bem representada por cmco 

atributos: igual, fraco, forte, muito forte e absoluto. Assim, pode-se estabelecer 

atributos adjacentes quando uma precisão maior for necessária. A totalidade 

requererá 9 valores e eles podem ser consecutivos, desta forma a escala resultante 

seria validada na prática; 
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c) com a finalidade de reforçar o item anterior, um método prático usado para avaliar 

itens, é a tricotomia de sentimentos: rejeição, indiferença e aceitação. Para melhor 

classificação, cada um destes será dividido em uma tricotomia: baixo, médio e alto. 

Ao todo são indicados nove áreas de distinções significativas 

d) O limite psicológico de 7 ± 2 itens em uma comparação simultânea sugere que se 

tomarmos 7 + 2 itens satisfazendo a piimeira descrição (a), e, se eles difeiirem entre 

si levemente, precisaremos de 9 pontos para distinguir estas diferenças. 

O item (d) é baseado no estudo de MJLLER (1956 apud SAATY, 1977), que é um 

experimento na área da psicologia, em que um indivíduo não consegue fazer comparações 

simultâneas entre 7 objetos (mais ou menos 2), sem ficar confi1so. 

A comparação de alternativas relativas a um determinado critério resulta em 11 

matiizes, que se apresentam na forma: 

al2 aln 

A= 
1 I a 12 0 211 

Onde A (nxn) é uma matriz de comparação e aij indica o grau de superioridade da 

alternativa i sobre a alternativa j. 

wi 
Aij = -. , onde ~~'!i = peso da alternativa 

WJ 

Os elementos aij são definidos pelas seguintes condições: 

• se aij = x, então aji = 1/x, sendo x ~O. 

• se uma alternativa Ci é julgada de igual importância relativa que outra Cj, 

de acordo com a Tabela 1 O, então aij = I e aji = I, e especificamente aü = 1, 

para todo i. Um elemento é igualmente importante quando comparado com 

ele própiio, portanto, a diagonal principal da matiiz consiste em números 1. 
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O questionamento que o tomador de decisão deve fazer no momento da comparação 

par a par é do seguinte tipo: "Qual destes dois atributos é mais importante, e quanto mais 

importante"? (SAATY, 1990 b; POYHONEN & HÀMÃLÂINEN, 2001). 

ZAHEDI (1986) mostra um exemplo de dados de entrada numa matriz pareada. 

Seja uma competição internacional de xadrez, a conduta de um jogador é duas 

vezes mais importante que a sua técnica na conquista da vitória. Neste caso a matriz é. 

Técnica Conduta 

Técnica 1 

Conduta 2 

O valor 2, na linha 2 e coluna 1 (a21 ) da matriz, indica que a conduta é duas vezes 

mais importante que a técnica do jogador para o objetivo do nível mais superior: neste 

caso, vencer a competição. Na linha 1, coluna 2 (a12), o inverso de 2 (l/2) indica a 

importância relativa da técnica comparada com a conduta do jogador. Quando comparada 

com ele mesmo, cada elemento tem igual importância. Os elementos da diagonal principal, 

portanto, sempre são iguais a l , e os elementos do triângulo inferior da matriz são o 

recíproco dos elementos do triângulo superior. Assim, os dados da comparação pareada são 

obtidos apenas para a metade da matriz, excluindo os elementos da diagonal. 

3. Agregação das Preferências 

De acordo com HARRIS & SINGER (1991) no método analítico lúeqírquico_Q_ 

valor dos pesos dos atributos é menos passível de matúpulação, porque ele é a síntese de 

_uma matriz de comparação sob a forma de um autovetor. Desta forma, através do 

algoritmo do método AHP pode-se determinar menos subjetivamente a hierarquização dos 

critérios. 

Esta etapa consiste no cálculo dos pesos dos componentes dentro de cada nível da 

lúerarquia e da consistência dos julgamentos do (s) decisor (es). A partir dos dados 

inseridos na matriz, pode-se encontrar os autovetores (eigenl'ectors) e os autovalores 

(eigen11alue) da matriz. O autovetor fornece a ordem de prioridade e o autovalor é a 

medida de consistência do julgamento. 

72. 



CAPITULO 3- METODOLOGIA PROPOSTA PARA SELEÇÃO DE AREAS PARA ATERROS SANITÁRIOS 

1 > I ,..._ 

) . J .l \ ) > < 
O cálculo do autovetor (W) e do autovalor (À) segundo SAATY (1977, 1990 a,b) é 

dado por r- j ~· 1 r <J,; j DN: J-I ~D 
AW = uv L ;;,, l I ) J ........ l, /)\I-( 

( , A~ 

(A- ÀI)W·= O, onde A é uma matriz qualquer e, I é ~~a t~atriz identidade 

O autovalor utilizado nas matrizes pareadas é o autovalor principal, representado 

por Àmáx, que corresponde ao autovalor de maior valor numérico. 

A obtenção do autovalor (Àm:íx) corresponde às raízes do polinômio característico 

para cada matriz pareada. 

O autovetor é calculado e normalizado para tornar-se o vetor prioridade. SAA TY 

(op. cit.) propõe 4 maneiras de obtenção do autovetor. A escolhida para ser empregada 

neste trabalho, consiste na multiplicação dos 11 elementos de cada linha e obtenção da raiz 

11-enésima, em seguida os resultados são nornalizados. Este método foi escolhido por ser 

recomendado pelo próprio autor, como o melhor para casos de inconsistência. 

Para exemplicar a obtenção e normalização do autovetor, seja uma matriz A de 

ordem 4, representada pelas alternativas A, B, C, D. Multiplica-se todos os elementos da l l! 

linha e obtém-se a raiz enésima do resultado. E assim sucessivamente para cada linha (2). 

autovetor = Vl· 5 · 6 · 7 = 3,81 (2) 

Em seguida faz-se a normalização através do somatório dos resultados de cada linha 

e, depois se divide cada linha pelo somatório. Os autovalores obtidos para esta matriz 

foram: 4.39; -2. 16; -2.16; -0.35, para este caso o Àm:ix = 4.39. 

A B c D autovetor Vetor rioridade 
A l 5 6 7 3,81 0,61 
B 1/5 4 6 1,48 0,24 
c 1/6 Y4 I 4 0,64 O, 10 
D 1/7 1/6 Y4 1 0,28 0,04 
~ 6,20 l 

Àmãx 4,39 
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Quando os elementos de "A" forem obtidos, através das preferências do (s) decisor 

(es), é possível que os resultados não sejam consistentes e transitivos (HARRIS & 

SINGER, 1991). 

A consistência de preferências é importante em situações onde o número de 

alternativas é grande. Neste caso é possível que a transitividade de preferências seja 

violada. Um exemplo de violação de transitividade seria urna situação em que o decisor 

prefere a alternativa 1 à alternativa 2, a alternativa 2 à alternativa 3 e, em seguida, expressa 

preferência da alternativa 3 à alternativa 1. Evidentemente, esta é uma situação inaceitável 

do ponto de vista racional, mas que pode ocorrer na prática. Como as comparações da 

matriz acima são feitas aos pares, esta consistência geral é muito importante (BRAGA & 

GOBETTI, 1997). 

Para uma matriz ser considerada consistente é necessário que seu autovalor 0\.Jn;íx) 

seja aproximadamente igual a sua ordem n. Quanto mais próximo for À-m:íx de 11, melhor 

será o seu resultado. 

Para este trabalho considerou-se que À-máx não deveria ultrapassar 5% de 11, pois foi 

observado que a partir deste limite o autovalor (ÀnüJ passa a desequilibrar a consistência 

da matriz (Figura 29). Essa condição foi imposta para manter um maior grau de segurança 

quanto à consistência. 

Segundo SAA TY (1977, 1990 a,b) para se avaliar o grau de consistência de uma 

matriz, acha-se o Índice de Consistência (IC), na equação (3). 

onde: 

!C = (J.máx - 11) 
(11 - 1) 

Àmáx = o maior autovalor encontrado e 
11 = ordem da matriz 

(3) 

Quanto mais próximo de O o valor de IC, maior é a consistência da matriz de 

comparação. 
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A partir de vários estudos, SAA TY (1990a) encontrou um índice randômico (ffi.) 

médio para as matrizes da ordem de 1-15. O autor observou que quanto maior a ordem da 

matriz, maior a possibilidade de inconsistência. O índice randômico (IR) é encontrado na 

Tabela 12, para matrizes de diferentes ordens. 

TABELA 12: Relação da ordem da matriz (1!! linha) e o IR médio determinado (2!! 
linha). Fonte: SAA TY (1990 a) 

Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
IR O O 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

A relação entre o índice de consistência (IC) e o índice aleatório ou randômico (IR) 

é chamada de razão de consistência (RC), que deve ser < O, I O. Esta razão permite avaliar o 

grau de violação da proporcionalidade e transitividade dos julgamentos do (s) decisor (es). 

Quando o grau de consistência é "pobre" , é necessário obter mais informações nas 

comparações dos critérios. Tal ação envolve coletar informação a partir de uma reavaliação 

de julgamentos. 

Além das condições supracitadas, propõe-se neste trabalho, como dito 

anteriormente, que Àmáx < n+5%, pois se ela for atendida, IC sempre terá um valor próximo 

de O e RC sempre será < O, I O. Para exemplificar, seja uma matriz com 11 = 5 (Figura 29), se 

l~máx ultrapassar 11 em 5% (Àmâx = 5,25), IC = 0,06 e RC = 0,05 . No entanto, se Àmãx 

ultrapassar 11 em I 0%, o resultado de IC e RC será O, 13 e O, 11, respectivamente. 

ERRO(%) lm.tx IC RC 

1 5,05 0,01 0.01 

2 5,10 0,03 0,02 

3 5,15 0,04 0,03 

4 5,20 0,05 0,04 

5 5,25 0,06 0,05 

6 5,30 0,07 0,06 

7 5,35 0,09 0,08 

8 5,40 O, 1 0,09 

9 5,45 O, 11 0,1 

10 5,50 0,13 O, 11 

FIGURA 29: Quadro de erros para uma matriz de ordem n = 5 
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A Figura 29 reforça que, quanto mator o erro assumjdo para Âm:lx, mator é a 

possibilidade de inconsistências numa matriz pareada. E, o erro de 5% é o limite 

admissível. 

Em síntese pode-se afirmar que para uma matriz ser considerada consistente, deve

se atender as seguintes condições: 

:··· ································: 
.,:················1/. Â.n:lx := 11 . . 

··.. : 
l 2. Amáx < 11 + 5% 

~· ····· ········ ·.::: 

j lf. RC ::; O, 10 

i········:···· .. ············:········i 
...... ··..: ~···· ·· .. 

,·, ••• o ••• o •••• ••• o...... .... ~ ...... o •••• ••••••• •• ••• • :~ 

Se a matriz não atingir um nJvel aceitável de consistência, deve-se obter ma1s 

informações ou reexaminar o arranjo da hierarquia (SAATY, 1994). 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDADA 

4.1 LOCALIZAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A área estudada, com cerca de 1056 km2
, localiza-se na _gor_ção centro-norte 

do Estado de São Paulo. Está compreendida entre os paralelos 21 o 45' - 22° 15 'S e 

os meridianos 48° 00' - 48° 15'WGr, correspondendo às Folhas Topográficas de 

Araraquara (SF-22-X-D-VI-4) e Ribeirão Bonito (SF-22-Z-B-III-2) (Ii3GE, 1971), na 

escala de 1:50.000 (Figura 30). A organização das fotografias aéreas, na escala 

1:60.000, que cobrem a área, pode ser visualizada na Figura 3 1. 

O local enfocado abrange grandes partes dos municípios de Araraquara, Ibaté, 

Guarapiranga, Ribeirão Bonito, Brotas e arredores. Araraquara é o principal centro 

urbano da região. Os acessos mais importantes são as rodovias SP 310- Washington 

Luiz, SP 255- Antônio Machado Sant ' Ana, SP 257 - Dep. AJdo Lupo e SP 215, e a 

estrada de ferro da FEPASA. 
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...... 
~ 

~ '-- ... Rodovia Estadual 

"- Rodovia Princ ipal 

v 
D 

Limite entre Municípios 

Área Estudada 

FIGURA 30: Mapa de Localização da região estudada 

4~ 

~~~~~~--~-21 
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· ' 

• 22·'1 5' 

4s•1 5' -_ ·''. 4s\Jo' 
FIGURA 31: Mosaico mostrando a organização das fotografias aéreas (escala 
1:60.000). 
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4.2 ASPECTOS SÓCIO-ECONÔA1ICOS 

Até 1930, na região de Araraquara, predominava a cultura do café. A partir 

desse ano, as fazendas produtoras de café foram, gradativamente, sendo substituídas 

pela cultura da cana-de-açúcar. A partir da década de 70, com o advento do programa 

Pró-Álcool, a cana-de-açúcar teve seu grande impulso. Os últimos censos 

econômicos mostraram que esta cultura passou a responder por mais de 60% da 

transformação industrial do Município, atualmente é o segundo maior produtor do 

estado em volume de produção. 

A vocação agrícola de Araraqura e região se divide, predominantemente, 

entre cana-de-açúcar e a laranja. Têm valor representativo, também, as culturas de 

soja, milho, amendoim e os cítricos tangerina e limão. 

Destaque na estrutura industrial de Araraquara, a agroindústria representa um 

decisivo fator de desenvolvimento das bases produtivas. O setor suco-alcooleiro 

conta com três usinas de açúcar e álcool no município de Araraquara e quinze num 

raio de 80 km. Essas usinas formam uma fatia significativa do sistema produtivo no 

Estado. Está em Araraquara a maior empresa do país na produção de suco cítrico, e 

também, uma das maiores exportadoras no mundo. Junto com as outras quatro 

produtoras dos municípios vizinhos, responde por 96% da produção brasileira de 

suco de laranja. 

No futuro próximo, Araraquara, também se transformará num pólo 

tecnológico, peta implantação de empresas dos setores da química fina, da 

bioquímica e de alimentos . 

. A poderosa alavanca para o desenvolvimento dessas áreas vem, sem dúvida, 

das universidades instaladas na região (UNESP, USP e UFSCar), com expressiva 

produção do conhecimento. 

Araraquara dispõe atualmente de oito distritos industriais, distribuídos 

~strategicamente e dotados de infraestrutura necessária para bem abrigar os novos 

investimentos. 
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- Aterro Sanitário do }vfunicípio de Araraquara3 

A prefeitura de Araraquara realizou um trabalho muito importante no aterro 

sanitário (Figura 32) que serve o município. O aterro sanitário, próximo ao Parque 

Pinheirinho, era um lixão parcialmente controlado. Até 2000, toda coleta era 

depositada em uma cava (local que foi usado para a retirada de argila), e não havia 

um controle eficiente para evitar contaminações do solo. Foi necessário, então, re

adequar essa área através da implantação de drenos para a coleta e tratamento do 

chorume, com isso o fluxo de chorume foi reduzido consideravelmente. Esse 

processo de drenagem trouxe outro beneficio, que foi a diminuição de gases 

poluentes (produzidos pela decomposição do lixo), que poderiam até provocar 

explosões. 

A vida útil prevista para este aterro é de mais 3 anos (até 2005), enquanto 

1sso, outra área vizinha é estudada e preparada para um novo aterro, que terá 

condições de receber toneladas de lixo por pelo menos mais 30 anos. 

Além do trabalho de drenagem, a prefeitura passou a destinar metade das 130 

toneladas de lixo produzidas por dia em Araraquara para a usina de compostagem. 

Na usina, é feita a separação do lixo orgânico (que será transformado em adubo), do 

lixo seco de material reciclável (papel, papelão, lata, vidro e plástico) e dos resíduos 

que, por não terem aproveitamento, vão para o aterro. 

As melhorias trazidas pelas re-adequações do aten·o, também incidiram nas 

questões sociais, gerando empregos e renda para 3 5 pessoas que sobreviviam como 

catadores de lixo. 

Todo o lixo reaproveitado para reciclagem é vendido para indústrias. De tudo 

o que é arrecadado, 60% do lucro são rateados entre os cooperados (catadores), 20% 

se transformam em investimentos e o restante vai para o fundo de reservas, para 

garantir os gastos com saúde e outras necessidades desses trabalhadores. 

AJém do aterro sanitário, o município de Araraquara conta com uma usina de 

reciclagem de entulho, que reprocessa o entulho e transforma essas sobras em 

bloquetes para calçadas, nivelamento de estradas e pavimentação de estradas de terra, 

e um depósito de defensivos agrícolas. 

3 Informações obtidas na REVISTA CIDADES DO BRASIL (2002) 
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FIGURA 32: Vista panorâmica do aterro sanitário de Araraquara. 

4.3 ASPECTOS DO MEIO FÍSICO 

4.3.1 Vegetação e Pedologia 

A vegetação original é representada pelos campos de cerrados, cerradões e 

mata tropical sub-caducifólia (MURO, 2000). Mas, praticamente toda esta vegetação 

foi devastada e substituída pela atividade agropastoril, tais como a cana-de-açúcar , 

seguida das plantações de cítricos e florestas ele eucaliptos. As áreas de pastagens 

também são extensas. 

Os cerrados são caracterizados por plantas de pequeno porte, bastante 

desuniformes, associados aos solos arenosos. Por sua vez , os cerradões e as matas 

tropicais sub-caducifólias, compostas de árvores de médio po11e e arbustos, estão 

associados aos solos argilosos da Formação Serra Geral. Essa vegetação foi melhor 

preservada nos terrenos mais acidentados e com dificuldades de prese1vação e nas 

margens dos principais rios (Figura 33). 
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Figura 33: Vegetação original preservada nas margens do Rio Jacaré Guaçu. 

4.3.2 Clima 

Segundo a classificação climática de Kõppen o cljma da região mapeada é 

tropical úmido do tipo Cwa, ou seja, mesotérrnico de inverno seco com estação 

chuvosa no verão. Temperatura média anual de 21,70° C a 22,0° C e precipitação 

média anual entre 1.445nm1 e 1.293 mm. 

De acordo com DAEE (1 974) o clima é influenciado por massas de ar 

marítimas e massas de ar continentais. Essas massas de ar são responsáveis pelas três 

grandes correntes de perturbação do clima. 

No verão, devido ao aquecimento, a massa Tropical Atlântica provoca 

instabilidades. Durante o inverno, pelo resfi·iamento, toma-se estável, contribuindo 

para o bom tempo. 

A massa de ar Equatorial Continental é responsável pelo aquecimento e no 

verão, juntamente com a massa de ar Tropical Continental são responsáveis pelo 

calor e aumento da umidade, e conseqüentemente, aumento da precipitação. 

No inverno, a massa Polar Atlântica entra em contato com massas 

intertropicais e produz descontinuidades, constituindo as "ondas de frio". 

A circulação dessas diferentes massas de ar implicam numa pluviosidade 

durante todo o ano, na área de estudo. 
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4.3.3 Geomorfolo~:ia 

A caracterização geomorfológica da região foi baseada nos trabalhos de IPT 

(198la) e ROSS & MOROZ (1997) 

De acordo com a divisão geomorfológica do Estado de São Paulo a área 

estudada pode ser dividida em: Planalto Centro Ocidental, Planalto Residual de São 

Carlos e Platúcies Fluviais. 

O Planalto Ocidental Paulista é essencialmente suportado por rochas do 

Grupo Bauru (Formação Adamantina). Os basaltos são expostos nos vales dos 

principais rios em ocorrências descontínuas. O relevo desta morfoescultura é 

levemente ondulado com predomínio de colinas amplas e baixas com topos 

aplainados. Neste planalto são identificadas variações fisionômicas regionais, tais 

como o Planalto Centro Ocidental e o Planalto Residual de São Carlos. 

O Planalto Centro Ocidental limita-se ao norte com o Estado de Minas 

Gerais, a noroeste com o Estado de Mato Grosso do Sul, a sudoeste com o Estado do 

Paraná e ao sul e leste com a Depressão Periférica Paulista. Nesta unidade 

predominam fonnas denudacionais, cujo modelado constitui-se basicamente em 

colinas amplas e baixas, com topos convexos e topos aplanados ou tabulares. As 

altimetrias variam de 400 a 700m e as declividades médias entre 2% e l 0%. 

Por apresentar fonnas de dissecação baixa e vales pouco entalhados e com 

densidade de drenagem baixa, esta unidade apresenta baixo potencial de fragilidade, 

nos setores aplanados dos topos das colinas. Entretanto, diante das características 

texturais dos solos (textura média a arenosa), os setores mais inclinados são 

extremamente susceptíveis aos processos erosivos, principalmente quando 

desenvolvem escoamentos concentrados. Esta unidade corresponde à região de 

Ribeirão Bonito. 

O Planalto Residual de São Carlos, corresponde ao reverso da Cuesta no 

interflúvio Tietê/Mogi-Guaçu. Localiza-se entre o Planalto Centro Ocidental e a 

Depressão Periférica Paulista. Predominam formas denudacionais, cujo modelo 

constitui-se por colinas de topos convexos e tabulares. As altimetrias predominantes 

são de 600 e 900m, as declividades variam de 2 a 20%, podendo atingir 30% nos 

setores mais dissecados. As litologias que prevalecem são basicamente constituídas 

por depósitos arenosos e argilosos. 
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A densidade de drenagem é média a alta, o que implica, em um potencial de 

fi·agilidade média a baixo, para os terrenos pouco dissecados e alto a muito alto para 

os terrenos muito dissecados. 

As Planícies Fluviais são terrenos planos, de natureza sedimentar fluvial 

quaternária, geradas por processos de agradação. Encontram-se junto às margens dos 

rios e por serem áreas baixas e planas estão sujeitas às inundações periódicas. Essa 

múdade apresenta declividades inferiores a 2% e posicionam-se em diferentes níveis 

altimétricos. São formadas por sedimentos fluviais arenosos e argilosos 

inconsolidados. Possuem potencial muito alto de fragilidade por estarem sujeitas às 

inundações periódicas, terem lençol freático pouco profundo e apresentarem 

sedimentos inconsolidados sujeitos à acomodações constantes. 

4.3.4 Caracterização Hidrológica 

Conforme visto anteriormente, a região estudada localiza-se na parte elevada 

dos Planaltos da Bacia do Paraná, em altitudes que chegam a superar os 750 m, que 

resultam em formas de relevo mais aplainadas (onde estão as rochas sedimentares) 

ou mais onduladas, formando espigões alongados (rochas basálticas) e favorecendo o 

desenvolvimento de uma rede lúdrográfica muito numerosa. 

Segundo DAEEARARAQUARA (2002) e CÔRREA (1996) os cursos d'água 

existentes na área estudada, estão inseridos nas bacias do Rio Jacaré-Guaçu, a oeste, 

afluente do Rio Tietê, e do Rio Mogi-Guaçu, a leste, afluente do Rio Pardo. 

A Bacia do Rio Mogi-Guaçu é mais significativa na região de Araraquara, 

onde seus cursos d'água abastecem a cidade, como é o caso do Ribeirão das 

Anhumas. As nascentes e os altos cursos dos afluentes do Rio Mogi-Guaçu são: 

Ribeirões das Cabaceiras (com seus afluentes Córrego Olhos D'Água e Córrego Boa 

Vista)~ Ribeirão das Anhumas~ do Rancho Queimado, do Cruzeiro, do Monte Alegre 

e os Córregos da Pindaíba, da Trela, do Boi, da Ponte, além de outros menores. Esses 

afluentes seguem geralmente a direção SW-NE (DAEEARARAQUARA, 2002). 

A importância da Bacia do Rio Jacaré-Guaçu sobressai pela extensão banhada 

por seus afluentes. Seus principais afluentes são Ribeirões das Cruzes e do Ouro, que 

atravessam a zona urbana de Araraquara. Os principais afluentes do Ribeirão do 
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Ouro são os Córregos Capão do Paiva, do Vieira, Água Branca, da Servidão 

(totalmente canalizado) e do Pinheirinho, entre outros pequenos cursos d'água. 

Como afluentes do Ribeirão das Cruzes, os mais importantes são o Córrego Águas 

do Paiol (com sua estação de tratamento de água), Córrego do Laranjal e o Ribeirão 

do Lageado. Outros principais afluentes do Rio Jacaré-Guaçu são Rio Itaquerê, Rio 

do Monjolinho, Ribeirão São João e Rio Chibarro, com um dos vales mais bonitos 

por sua topografia, e outros córregos - da Mulata, do Bebedouro, do Tanque, da 

Lagoa, do Banhadinho. Pela margem esquerda, Ribeirão Bonito, Ribeirão da Onça, 

Córrego Santa Joana ou Aterradinho e Rio da Boa Esperança do Sul (CÔRREA, 

1996; DAEEARARAQUARA, 2002). 

Muitos cursos d'água citados, por atravessarem uma região de planalto, 

apresentam corredeiras, saltos e cachoeiras, formadas em rocha basáltica, mais 

resistentes à erosão. Alguns desses cursos são aproveitados para a produção de 

energia hidrelétrica, de pequeno porte, ou para aproveitamento da água represada, 

para irrigação, abastecimento urbano, etc. 

4.3.5 Substrato Rochoso 

O substrato rochoso é constituído pelas Formações Pirambóia, Botucatu e 

Serra Geral, do Grupo São Bento e Formação Adamantina, do Grupo Bauru. 

O estudo dessas unidades foi realizado com base em mapas pré-existentes 

(PEJON, 1987; CORRÊA, 1996; DAEE/Ul\TESP, 1984), fotointerpretação e 

observações de campo. 

- FORMAÇÃO PJRAMBÓIA 

A base do Grupo São Bento é representada pela Formação Pirambóia. 

Segundo SOARES et ai. (1973) e SOARES & LANDIM (1973) esta formação 

constitui-se de arenitos finos a médios, com matriz silto-argilosa e cores amarela 

esbranquiçada e avermelhada. Os grãos são sub-arredondados a angulosos e mal 

selecionados. Estes arenitos apresentam acamamento plano-paralelo e estratificação 

cruzada planar de pequeno a médio porte, tangencial na base. 
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IPT ( 1981 b) atribui a esta formação ambiente continental úmido, oxidante, 

fluvial em canais meandrantes e planícies de inundação, com pequenas lagoas 

esparsas. 

De acordo com FRANZfNELLI ( 1973) a textura dos sedimentos da 

Formação Pirambóia está condicionada à topografia da época de sua deposição. Nos 

baixos estruturais foi favorecida a sedimentação de arenito mais grosseiro, friável, 

avermelhado e melhor selecionado. Nas áreas topograficamente mais altas, 

predominam arenitos finos, argilosos, esverdeados, pouco selecionados. 

De uma maneira geral, não existem bons afloramentos dessa formação, na 

área estudada. No entanto, algumas das melhores exposições estão na região de 

Ribeirão Bonito, onde foi possível observar estratificação cruzada ele pequeno porte e 

tangencial na base (Figura 34). Os arenitos dessa fom1ação são lavrados para 

extração de areia para construção civil (Figura 35). 

FIGURA 34: Estratificação cruzada de pequeno porte da Formação Pirambóia . 
. ·.· -:-·-::·:: -:-:-.- -:·.·-;-·.··-·. 

FIGURA 35: Jazida de areia sobre exposição da Formação Pirambóia. 
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- FORMAÇÃO BOTUCATU 

A ongem desta fonnação está relaciot)ada a uma sedimentação eólica de 

areias de granulometria fina a muito fina, produzindo corpos de arenitos com boa 

seleção, com estratificação cruzada planar tangencial (Figura 36), de médio a grande 

porte. Na parte basal, localmente ocorrem arenitos conglomeráticos. Os grãos têm 

bom arredondamento, boa esfericidade e nonnalmente são foscos. Os grãos 

grosseiros ocorrem em níveis descontínuos salientando a estratificação (SOARES et 

a/., 1973; SOARES & LANDIM, 1973). 

Comumente os arenitos da Formação Botucatu apresentam cimento silicoso 

na parte superior. Este processo é considerado recente e a cimentação é efetivada por 

precipitação da sílica em solução na água subterrânea. A silicificação ocorre mais 

comumente em camadas de arenitos com pouca espessura, intercalados entre corpos 

magmáticos (derrames ou sills). 

Segundo SOARES et a!. (1973) esta fonnação foi depositada pelo vento em 

extenso deserto com campos de dunas. E este ambiente se manteve até as 

manifestações vulcânicas. Após os primeiros derrames as areias continuaram a ser 

movimentadas, recobrindo-os com fmos e às vezes extensos lençóis de areia 

formando os arenitos interderrames. 

O contato inferior da Fonnação Botucatu com a Formação Pirambóia é 

geralmente concordante, com modificação gradual do conteúdo sedimentar. 

Localmente, a mudança do tipo sedimentar pode ser brusca, apresentando na base da 

Fom1ação Botucatu, camadas com lentes de arenito conglomerático com 

estratificação cruzada (IPT, 1981 b) 

Na área de trabalho, as exposições da Fom1ação Botucatu são freqüentes. Os 

arenitos silicificados, que são extraídos em blocos e paralelepípedos para calçamento 

(Figura 3 7) e os arenitos friáveis, que servem também como areia para construção 

civil, são muito comuns. O tipo silicificado é mais característico na região de 

Araraquara, enquanto o fiiável é comum na região de Ribeirão Bonito. 
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FIGURA 36: Estratificação cruzada tangencial de médio porte da Formação Botucatu. 

FIGURA 37: Pedreira São Bento localizada na região de Araraquara . De onde os arenitos 
são lavrados em blocos e paralelepípedos. Observa-se estratificação cruzada de grande p011e. 
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- FORMAÇÃO SERRA GERAL 

Segundo SOARES & LANDIM (1973) o vulcanismo basáltico recobriu com 

numerosos derrames as áreas de sedimentação e áreas fontes do arenito Botucatu. 

Com a continuidade do processo eólico junto às primeiras manifestações vulcânicas 

produziu numerosos corpos de arenitos inter-derrames com espessura de até 40 m. 

Associado a este ciclo vulcânico numeroso~ "sills" foram introduzidos no pacote 

sedimentar. Assim, SOARES et ai (1973) incluem nesta fom1ação os derrames 

basálticos e arenitos eólicos inter-derrames. É dificil distinguir-se derrames de 

intrusivas. 

A dificuldade de mapear o contato entre as fom1ações Botucatu e Serra Geral, 

é ressaltada por SOARES e/ ai. (op. cit.) que aponta três razões principais: (a) 

ocorrência de "sills" dentro da Fom1ação Botucatu e dificuldade de distinguir corpos 

intrusivos tabulares de derrames; (b) existência de grandes campos de arenito 

Botucatu entre derrames; e (c) presença de material coluvionar provenjente do 

Grupo Bauru, do próprio basalto, arenito inter-trapeanos, e do Botucatu nas frentes 

das cuestas. Os autores orientam que o critério operacional para definir o contato é 

estabelecer, da base para o topo, onde os arenitos passam a ser subsidiários com 

relação aos corpos magmáticos. 

Na região estudada ocorrem extensos sills, como por exemplo no vale do Rio 

Jacaré-Guaçu, desde a base do Pirambóia até a base dos derrames. O contato 

intrusivo da Formação Serra Geral com a Formação Botucatu pode ser visualizado na 

Figura 38. Várias pedreiras, na área, exploram os derrames basálticos (Figura 39) 

para a produção de brita. 
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FIGURA 38: Relação intrusiva entre a Formação Serra Geral e a Formação Botucatu. 

FIGURA 39: Pedreira da Usina Tamoio, região de Araraquara. Extração de brita para 
calçamento das estradas de serviço. 
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- FORMAÇÃO ADAMAN11NA (GRUPO BAURU) 

De acordo com SOARES & LANDIM (1973), o ciclo Bauru corresponde a 

uma sedimentação fluvial com arenitos imaturos textura! e mineralogicamente. Os 

arerútos são raramente calcíferos, ocorrendo restritamente na base, leitos de 

conglomerado polimítico, com abundantes seixos de basalto. A parte superior é 

caracterizada por abundante cimento calcífero em arenitos finos a conglomeráticos. 

SOARES et a/. (1973) ressalta a grande dificuldade no mapeamento desta 

unidade, pois salvo raras exceções, pode ser confundida com os sedimentos 

cenozóicos, que a recobrem em grandes extensões. 

Na área de estudo, a escassez de afloramento de rocha dificultou o 

mapeamento desta formação. Na região de Ribeirão Borúto, ela foi caracterizada por 

alguns afloramentos de rocha alterada na Serra do Dourado. Na região de 

Araraquara, sua caracterização foi feita a partir de mapas pré-existentes (PEJON, 

1987~ CORRÊA, 1996) e registro de poços artesianos. Pois, a maior parte desta 

região é recoberta por Sedimentos Cenozóicos que dificultam o mapeamento desta 

formação. 

Através dos afloramentos da região de Ribeirão Bonito, foi observado que a 

Formação Adamantina é pouco espessa e, geralmente recobre os basaltos da 

Formação Serra Geral em uma superficie irregular. 
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4.3.6 Materiais Inconsolidados 

A necessidade de caracterizar as unidades de material inconsolidado (residual 

e transportados) de forma ágil e com baixo custo, tem sido uma das principais 

preocupações em mapeamento geotécnico, de forma a reduzir gastos e tempo nas 

etapas de trabalho de campo e de ensaios de laboratório para a caracterização 

geotécnica dos materiais. A utilização de perfis de ·alteração tende a otimizar a 

caracterização e a amostragem desses materiais. 

- PERFIS DE ALTERAÇÃO 

Em regiões tropicais o intemperismo químico prevalece sobre o fisico, e as 

transformações dos minerais primários são mais intensas e ocorrem a maiores 

profundidades do que em regiões temperadas. 

O processo de desenvolvimento de um perfil de alteração em regiões tropicais 

se dá pela cristalização de óxidos de ferro como hematita (a.Fe203), quando o solo é 

sazonalmente dissecado, ou como goethita (a.F~03 .H20), em um ambiente 

constantemente úmido. A gibbsita (yAh03.3H20) é o principal óxido de alumínio 

fonnado. A sílica é perdida em solução ou combina-se com outros produtos de 

intemperismo para fonnar principalmente esmectita, ou mais freqüentemente 

minerais deficiente em sílica, como a caolinita. Bases (K, Na, Ca, Mg) são perdidas 

em solução ou incorporadas nos minerais como a esmectita (2: 1) e caolinita (I : 1) que 

aceita pouca ou nenhuma base. Os minerais 2: 1 podem descer no perfil como 

partículas argilosas dispersas em suspensão (iluviação) gerando horizontes 

superiores pobres e inferiores enriquecidos em argila, mas os óxidos e minerais 1: 1 

.são menos susceptíveis a esse processo (GEOLOGICAL SOCIETY ENGINEERING 

GROUP, 1990). 

Além da textura e da estrutura, a constituição mineralógica da rocha 

condicionam os processos de alteração, pois é o grau de estabilidade dos minerais 

frente às condições climáticas reinantes que define a maior ou menor resistência da 

rocha quanto aos processos de alteração e erosão (PIRES NETO, 1991 ). 
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f Assim, perfil de alteração pode ser definido como uma seqüência de mateiiais 

com diferentes propriedades fisicas que se desenvolveram in sittt, através de 

processos de alteração fisica ou química, e se acham recobrindo a rocha sã (DEERE 

& PATTON, 1971). 

De acordo com NOGUEffiA (1988) após a alteração da rocha e formação dos 

sedimentos, estes poderão ser levados para outros locais, por diferentes agentes da 

natureza, com modificação na forma e nas dimensões iniciais, originando os solos 

transportados ou pennanecerem em seu local de origem, originando os solos 

residuais. 

Neste trabalho o tenno material inconso/idado será utilizado, segundo 

ZUQUETTE (1987), como todo perfil incluindo-se os retrabalhados (transportados) 

e os residuais (solo residual maduro, jovem e saprólito). 

• Classificações Existentes 

Segundo GEOLOGICAL SOCIETY ENGINEERING GROUP (1990) rochas 

intemperizadas são difíceis de classificar, a menos que uma parte fresca seja vista, 

particulannente em rochas frágeis e, as classificações mais usadas tendem a ser 

baseadas em simples critérios observacionais ou de resistência, e podem ser divididas 

em 4 tipos: 

a) Aquelas que dependem de um critério ambiental e são portanto úteis no sentido 

distributivo geográfico, especialmente para mapeamento de sistema de terreno. 

b) Aquelas que empregam critérios pedológicos rígidos, tais como a taxa de sílica

sesquióxidos. 

c) Aqueles que somente estendem as classificações de solos geotécnicos padrões, 

tais como as classificações USCS ou HRB, pot1anto, admitindo completamente 

solos tropicais como uma categoria especial. 

d) Aqueles que desenvolveram um parâmetro especial de relevância particular para 

um uso específico de solo tropical como um material para engenharia. 

Nenhum dos métodos fornecem uma abrangência satisfatória da variedade 

dos solos que podem existir. 
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Para RITTER et a/. (1995) os solos são descritos e classificados de acordo 

com o seu perfil. A característica do perfil de solo varia de acordo com o material 

original, clima, biota, topografia e o tempo de duração envolvido na sua formação. 

Para finalidade de engenharia o perfil de alteração é tratado como uma 

entidade única, desde o solo evoluído, propriamente dito até o material inconsolidado 

residual de alteração incipiente da rocha (SOUZA & ZUQUETTE, 1991). 

Perfis de intemperismo tropical podem ser representados quanto à engenharia, 

por uma série gradacional de zonas de intemperismo (Figura 40), passando da rocha 

fresca em profundidade para material intensamente intemperizado (solo residual) na 

superficie (GEOLOGICAL SOCIETY ENGINEERING GROUP, 1990). 

Dentro deste perfil intemperizado, certas divisões podem ser feitas. Acima do 

"substrato rochoso" fresco (Grau 1), as zonas levemente e moderadamente 

intemperizadas (Grau 11 e 111) tendem a se comportar quanto à engenharia como 

rocha, e foi definida como "substrato rochoso intemperizado". Em zonas altamente 

intemperizadas (Grau IV) o material tende a se comportar como um solo. Grau 111 e 

IV representam uma importante zona de transição quanto ao comportamento na 

engenharia; a mudança de uma rocha, cujo comp01tamento podia ser controlado pelo 

movimento ao longo das descontinuidades, para um solo, cujo comportamento é 

controlado pela deformação da massa. A função das descontinuidades é 

particularmente influenciada no regime tropical pela presença de material alterado 

como uma camada. 
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A. P~s de lntemperismo ldelli:zedos ·sem 
malae&.s (coruConu) (Hqo.Hrda) • com 
maCacões (drdtll) 

B • Eremplo de um perfil 

complexo com màlacões 
(tmltacóes} 

FIGURA 40: Perfil de alteração mostrando os vários níveis passíveis de ocorrer. Fonte: 
GEOLOGICAL SOCIETY ENGINEERING GROUP, 1990. 

Becker (1985 apud GEOLOGICAL SOCIETY ENGINEERING GROUP, 

1990) definiu «saprólito" como aquela parte do manto de intemperismo 

(comportamento de solo) que mostra feições tex'turais e estruturais da rocha original, 

para que a identificação da rocha original seja feita. Isto é aplicado para os Graus IV 

e V. No grau VI a assembléia de tex1ura e estrutura originais foi perdida. Este grau 

inclui os horizontes de solo pedológico A e B. Solos tropicais residuais são definidos 

como graus IV, V e VI. 

Existem várias outras tentativas de classificação de perfis de alteração, dentre 

elas DEERE & PATON (1971), PASTORE (1992), GEOLOGICAL SOCIETY 

ENGINEERING GROUP (1995), VARGAS ( 1985) e muitos outros. 

Para este trabalho foi escolhida a classificação adotada por SOUZA ( 1992), que 

individualiza 4 níveis de alteração (Figura 41 ). 
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COLÚVIO LATERÍTICO 
Transportado, are1a argilosa ou argila arenosa, 
ve1·melho amarelado escuro a marrom claro, 
heterogêneo, sem estrutura original, com fragmentos 
de quartzo, a fração areia é composta por gTãos 
arredondados de qurutzo 

LATERÍTICO 
Residual, evoluído pedogeneticamente, argila 
siltosa/ru.'gila ru·enosa/ areia siltosa, marrom escuro, 
vermelho escuro, vermelho tijolo, roxo, amarelo, 
homogêneo, grãos de argila agregados em grumos, 
estrutura micro-agregada com muitos macroporos, 
maciça ou maciço porosa. Laterização com concentração 
de sesquióxidos de Fe e Al, lixiviação de bases, 
eventualmente formação de crostas duras. 
Mineralogia: fi· ação ru·gila: caolinita, gibbsita; fração 
ru·eia: goethita, hematita, magnetita. 

SOLO RESIDUAL JOVEM SAPROLÍTICO 
Residual, pouco evoluído, início do processo pedogenético, 
silte argiloso, ru·gila siltosa, ro·gila arenosa dura, vermelho 
ama1·elo mosqueado, com manchas brancas, heterogêneo, com 
estrutura incipiente da rocha original, cerosidade, alteração 
de feldspatos em caolinita, manchas brancas, micas alteradas 
ou não, fragmentos de quartzo (gi·ãos residuais de cristais), 
eventualmente ru·gilas expansivas. 
ivlineralogia: fi·ação argila: illitas, vermiculitas, 
montmorilonitas, caolinitas; Fração areia: qurutzo e micas 

SAPRÓLITO SAPROLÍTICO 
Residual, primeu·o nível de alteração do solo a partil· 
da rocha, máximo gi'au de alteração da rocha, areia 
siltosa, areia fina a média, silte a1·enoso, branco cinza 
a vermelho clru·o (róseo). Heterogêneo, estrutura 
original da rocha preservada, gi'ãos de feldspato, blocos 
e matacões de rocha alterada a sã. 
Mineralogia: fração argila: illita, ve1·miculita, caulinita 

fi·ação areia e silte: quartzo, feldspato, 
micas, minerais pesados 

OBSERVAÇÃO:- o colúvio geralmente está lateritizado, tendo sofrido o mesmo processo de 
evolução pedogenética do solo residual subjacente. 
-Qualquer nível de alteração pode ocorrer como solo superficial, como quando se tem o saprólito 
exposto sem o horizonte pedológico evoluído, em encostas íngremes estando exposto naturalmente 
em superficie, condicionado por sua posição no relevo (topo, encosta, vale) e pela unidade de terreno 
a que pertence. 

Figura 41 : Descrição dos níveis do perfil de alteração típico de material inconsolidado, segundo 
ZUQUETTE (1987). Fonte: SOUZA (1992) 97 
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• Critérios de diferenciação dos materiais em campo e laboratório 

O manto residual de saprólito nos trópicos é comumente sobreposto ou 

substituído por vários sedimentos transportados trazidos por movimento de massa, 

queda livre, escorregamento, corrida de lama ou por atividade eólica ou fluvial. 

Comumente solos residuais estão cobertos por 1 a 5 m de areia fracamente 

acamadada ou por sedimentos argilosos descritos como colúvio. Na base de 

pedimentos há freqüentemente cascalhos de mais de 2m de espessura, que são 

geralmente compostos de fragmentos de rocha resistente (p.ex: veios de quartzo). 

As feições diagnósticas dos horizontes de solos transportados incluem: 

ausência de estrutura da rocha; classificação seletiva pelo tamanho das partículas; 

estratificação fraca; ausência ou fraco desenvolvimento da estrutura do solo e 

presença de materiais de rocha estranhos derivados de taludes superiores. A junção 

com um solo residual subjacente é comumente marcada pelas mudanças na 

distribuição das partículas, cor e composição química além da camada de cascalho 

(GEOLOGICAL SOCIETY ENGINEERING GROUP, 1990). 

Como visto anteriormente, a classificação adotada neste trabalho distingue 4 

graus de alteração. Os critérios de campo utilizados para diferenciar cada grau, 

consistiram na: observação da textura e mineralogia macroscópica do material, 

coloração, origem (residual ou retrabalhado ), presença de estruturas primárias, 

espessuras e estágio de alteração. 

A diferenciação entre solos transportados e residuais nem sempre é fácil, 

contudo é freqüente a presença de linha de seixos e por vezes de pavimentos 

detríticos na sua base, que são constituídos por seixos de materiais resistentes, 

principalmente' de sílica amorfa, quartzo e quartzitos, além de fragmentos e nódulos 

de limonita e arenitos ferruginosos (PIRES NETO, op. cit. ). 

Para complementar a diferenciação de campo, os ruveis de alteração ma1s 

representativos de cada perfil foram ensaiados, de onde se extraiu infonnações 

quanto aos índices fisicos e de vazios natural, massa específica de campo e dos 

sólidos, textura e capacidade de troca catiô1úca (C.T.C.). 
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CAPÍTULO 4- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 

-MA TER! AIS IDENTIFICADOS 

Segundo a descrição apresentada por SOUZA (1992), os seguintes tipos de 

materiais inconsolidados puderam ser distinguidos: 

• Residual da Formação Pirambóia 

Esses materiais na região de Araraquara são pouco expressivos, ocorrendo 

restritamente na pat1e sudoeste da folha topográfica e, enquanto que em Ribeirão 

Bonito, esses materiais são mais abundantes e representativos. A descrição dos túveis 

de alteração segue abaixo. 

O saprólito caracteriza-se por apresentar textura fina a média, mal 

selecionado, mosqueado, bem compacto e com acatnamento preservado, porém 

pouco tútido (Figura 42). Este túvel de alteração pode ser encontrado em encostas 

com altitudes máximas de 640 m e em fundos de vales com até 500 m de altitude, ou 

seja, a melhor obsetvação desse nível se dá quando se desce na topografia. 

FIGURA 42: Saprólito do arenito Pirambóia, com porções mais alteradas no 
acamamento (linhas tracejadas). 
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O nível de alteração residual jovem é pouco representativo, geralmente 

formando uma delgada camada de 0,5 m de espessura (em corte de estrada), quando 

ocorre, apresenta coloração variegada e textura arenosa fina. 

O residual maduro é mais representativo, apresentando espessuras que variam 

de 2-5 m (em corte de estrada), coloração amarelo avennelhada clara e textura 

arenosa com argila. Esse material constitui encostas convexas com trechos retilíneos, 

em altitudes máximas de 100m. Sua espessura tende a diminuir em direção as 

drenagens. A análise granulométrica realizada para este nível apresentou os seguintes 

resultados: areia grossa 0,9%; areia média 36,1 %; areia fina 49,5%; silte 2, 7%; argila 

1 0,8%. Outras propriedades índices obtidas em laboratório foram: massa específica 

dos sólidos (ps) 2,64 g/cm3
; massa específica seca de campo (pdcampo) 1,53 g/cm3

; 

índice de vazios de campo (ecampo) 0,72; porosidade (n) 42% e grau de saturação 

(Sr) 21,47%; pH (KCl) 4,03; pH (H20) 5,33 e CTC 0,8Cmol<+>/kg de argila. De 

acordo com a fórmula de correlação2
, K = 1,78.10-3cm/s. 

O colúvio também apresenta espessuras que variam de 2-5 m (em corte de 

estrada) que tende a ser maior nos topos das colinas e morros, coloração 

avermelhada, textura arenosa com argila. A análise granulométrica realizada para 

este túvel apresentou os seguintes resultados: areia grossa 2,2%; areia média 33,8%; 

areia fma 49,0%; silte 3%; argila 12%. Outras propriedades índices obtidas em 

laboratório foram: massa específica dos sólidos (ps) 2,62 g/cm3
; massa específica 

seca de campo (pdcampo) 1,5 g/cm3
; índice de vazios de campo (ecampo) 0,8; 

porosidade (n) 44% e grau de saturação (Sr) 19,64%; pH (KCI) 4,06; pH (H20) 5,34 

e CTC 0,8 Cmol<+>/kg de argila. De acordo com a fórmula de correlação, K = 1,5.10-

3ctn!s. 

Quanto ao contato entre os níveis de alteração, pode-se ressaltar o limite entre 

retrabalhado e residual maduro, que é marcado por uma linha de seixo (L.S.), com 

espessura variável, geralmente descontínua e irregular, constituída principalmente 

por quartzo e laterita. Os contatos dos residuais entre si e com o saprólito são na 

maioria das vezes transicionais, dificultando seu reconhecimento nítido. 

A Figura 43 mostra o perfil típico de alteração desta unidade, onde os 

diferentes níveis de alteração da Fonnação Pirambóia foram observados. 

2Fórmula (1) apresentada no Capítulo 3. 
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Coloração: avermelhada 
Granulometria: Ar.G.: 2,2%; 
Ar.M.: 33,8%; Ar.F.:49,0%; 
S.: 3%; Ag.:12%. 
Índices Físicos:ps: 2,62g/cm); 
pdcampo:1,5g/cm~;Sr: 19,64% 
acampo: 0,8; n:44%;K 1,5.10"5 

Coloração: amarelo
avermelhada 
Granulometria: Ar.G. : 0,9%; 
Ar.M.: 36,1%; Ar.F.:49,5%; 
S.: 2,7%; Ag.:10,8%. 
Índices Físicos:ps: 2,64g/ cm,; 
pdcampo:l ,53g/cm3;Sr: 21,47; 
ec_am_E0:_2,~; ~42_ro;~ J28.J0-3 

Arenito fino a médio, mal 
selecionado, mosqueado, 
compacto, acamamento pouco 
preservado. 

FIGURA 43: Perfil típico de alteração da Fonnação Pirambóia, mostrando as principais caracteristicas dos seguintes níveis de alteração, da base para o 
topo: saprólito, residual maduro e retrabalhado. A linha tracejada azul indica a linha de seixo que separa retrabalhado (acima) e residual maduro. A 
linha tracejada preta indica o limite entre residual maduro e saprólito (base) . 
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• Residual da Formação Botucatu 

A ocorrência desses materiais na região de Araraquara, é praticamente restrita 

ao lado NE da área. Em Ribeirão Bonito, essa unidade de material inconsolidado é 

mais expressiva. 

Da base para o topo, o saprólito desta unidade é distinguível da Fonnação 

Pirambóia por apresentar coloração esbranquiçada, e acamamento nítido. Esta 

unidade apresenta pouca profundidade de saprólito e residual jovem, que são 

melhores expostos nas proximidades dos afloramentos de rocha. 

O residual jovem, assim como o da Fonnação Pirambóia é pouco 

representativo, apresentando espessuras em torno de 0,5 m (em coiie de estrada), 

coloração esbranquiçada, textura arenosa fina. 

O residual maduro foi melhor caracterizado na região de Ribeirão Bonito, 

apresenta espessuras entre 2-5 m, coloração vermelho-amanonzada, textura arena

argilosa e é o 1úvel de alteração mais comum; ocorrendo em encostas convexas com 

altitudes em trono de 680 m. A análise granulométrica realizada para este nível 

apresentou os seguintes resultados: pedregulho O, 1 %; areia grossa O, 1 %; areia média 

29,8%; areia fina 56%; silte 3,5%; argila 1 0,5%. Outras propriedades índices obtidas 

em laboratório foram: massa específica dos sólidos (ps) 2,67 glcm3
; massa específica 

seca de campo (pdcampo) 1,5 glcm3
; índice de vazios de campo (ecampo) 0,8; 

porosidade (n) 45% e grau de saturação (Sr) 11,50%; pH (KCI) 4,11; pH (H20) 4,79 

e CTC 0,9Cmot<+>Jkg de argila. De acordo com a fórmula de conelação2 K= 1,8.10-3 

cm/s. 

2 Fórmula (I) apresentada no Capítulo 3 
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O colúvio é o nível de alteração melhor exposto em toda a área de estudo, 

também apresenta espessuras que variam de 2-5 m (em corte de estrada), coloração 

avermelhada, textura areno-argilosa. A análise granulométrica realizada para este 

Júvel apresentou os seguintes resultados: pedregulho 0,7; areia grossa 4,12; areia 

média 33,73%; areia fina 40,28%; silte 3,98%; argila 17,98%. Outras propriedades 

índices obtidas em laboratório foram: massa específica dos sólidos (ps) 2,71 g!cm3
; 

massa específica seca de campo (pdcampo) 1,42 g/cm3
; índice de vazios de campo 

( ecampo) 0,94; porosidade (n) 48% e grau de saturação (Sr) 25,41 %; pH (KCI) 4,39; 

pH (H20) 5,34 e CTC 0,8Cmol(+)/kg de argila. De acordo com a fórmula de 

correlação2
, K = 6,3.10-4cm/s. 

A relação de contato entre os niveis de alteração é semeU1ante à do perfil da 

Formação Pirambóia. As Figuras 44 e 45 mostram níveis de alteração e o próprio 

Figura 44: Detalhe da separação entre saprólito (base) e residual maduro do arenito 
Botucatu 

2 Fórmula (1) apresentnda no Capítulo 3 
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oração avermelhada. 
ulometria: Pedregulho 0,7%; AG 4,12%; AM 33,73; 

2SO.k; S 3,98%; Arg 17,98. 
ces Fisicos: ps 2,71g/cm';pd. .. po 1,42g/cm•; e,..,po 0,94; 

48%; Sr21,27; K6,3.10~cm/s. 
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Coloração vermelho-amarronzada. 
Granulometria: Pedregulho 0,1 %; AG 0,1 %; AM 29,8; 

AF 56%; S 3,5%; Arg 10,5 . 
fndices Fisicos: ps 2,67g/cm•;pct_ 1,47g/cm3

; e,.,.,. 0,8; 
n 45%; Sr 11,50; K 1,8.1 o->cmfs. 

Coloração esbranquiçada, acamamento preservado 

FIGURA 45: Perfil típico de alteração da Formação Botucatu, mostrando as principais características dos níveis de alteração. A linha 
tracejada preta indica a linha de seixo que separa colúvio e residual maduro. A linha tracejada azul, indica o limite entre residuais maduro 
e saprólito. 
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• Residual da Formação Serra Geral 

DERRAMES 

Os solos oriundos de derrames basálticos são predominantemente argilosos. 

Em situações específicas a proximidade desses solos com formações arenosas, 

podem fazer com que apresentem quantidades expressivas de areia. Este perfil é 

comum em toda a área mapeada e, a descrição dos níveis de alteração da base para o 

topo segue abaixo: 

O saprólito apresenta espessuras em torno de 2-5 m de espessura (em corte de 

estrada), coloração acinzentada ou localmente branco-esverdeada, com algumas 

amígdalas preservadas. É comum encontrar-se o saprólito logo abaixo da linha de 

seixo (Figura 46). Neste perfil o nível de alteração residual jovem está ausente, 

estando o saprólito imediatamente abaixo do residual maduro. 

O limite entre saprólito e residual maduro é abrupto e bem rútido e o limite 

entre residual maduro e retrabalhado é caracterizado por uma linha de seixo (L.S.) 

que apresenta espessura variável, geralmente descontínua e itTegular, constituída 

principalmente por quartzo e resquícios de amígdalas (Figura 47). 

A espessura do residual maduro pode variar de 5-1 O m (em corte de estrada), 

a coloração deste túvel é marrom avermelhada, com textura argilo-siltosa. A análise 

granulométrica realizada para este nível apresentou os seguintes resultados: ausência 

de areia grossa; areia média 2%; areia fina 8%; silte 45%; argila 45%. Outras 

propriedades índices obtidas em laboratório foram: massa específica dos sólidos (ps) 

3,14 g/cm3
; massa específica seca de campo (pdcampo) 1,15 g/cm3

; índice de vazios 

de campo (ecampo) 1,82; porosidade (n) 65% e grau de saturação (Sr) 53,19%; pH 

(KCl) 3,87; pH (HzO) 5,42 e CTC 4,5CmoJ<+)/kg de argila. De acordo com a fórmula 

de correlação2
, K = 1 ,3.1 o·5cm/s. 

2Fómmla (1) apresentada uo Capítulo 3 
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O material retrabalhado pode atingir até lO m de espessura, apresentando 

coloração avermelhada e textura argilo-siltosa com pedregulhos. A análise 

granulométrica realizada para este nível apresentou os seguintes resultados: 

pedregulho I ,3%; areia grossa O, 7%; areia média 3%; areia fina 13,5%; silte 36,5%; 

argila 45%. Outras propriedades índices obtidas em laboratório foram: massa 

específica dos sólidos (ps) 3,05 g/cm3
; massa específica seca de campo (pdcampo) 

1,095 g/cm3
; índice de vazios de campo (ecampo) 1,79; porosidade (n) 64% e grau 

de saturação (Sr ) 48,91%; pH (KCI) 4,33; pH (H20) 5,41 e CTC 1,7Cmol<+)/kg de 

argila. De acordo com a fónnula de con·elação, K = 1,3.10-5cm/s. 

Figura 46: Detalhe de um perfil de alteração mostrando o túvel de alteração saprólito, 
com amígdalas preservadas (seta azul) imediatamente abaixo da linha de seixo (seta 
branca) 
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FIGURA 4 7: Perfil de ai teração do derrame da Formação Serra Geral, mostrando as principais caracteristicas dos níveis de alteração e, 
ressaltando seus respectivos limites. A linha tracejada preta separa colúvio de residual maduro e a linha tracejada vermelha, separa 
residual maduro de saprólito. 
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INTRUSIVAS 
O perfil de alteração dos solos decon·entes das rochas intrusivas é muito 

semelhante ao perfil dos derrames, podendo ser distinguido pelo nível residual 

maduro apresentar matacões arredondados a sub-arredondados de diabásio (Figura 

48). Este perfil foi melhor caracterizado nas proximidades do Rio Jacaré-Guaçu, na 

região de Ribeirão Bonito. 

Análise granulométrica feita para o residual maduro resultou em: pedregulho 

0,9%; areia grossa 2,2%; areia média 14,9%; areia fina 22%; silte 33,6%; argila 

26,4%. Outras propriedades índices obtidas em laboratório foram: massa específica 

dos sólidos (ps) 2,99 g/cm3
; massa especifica seca de 'campo (pdcampo) 1,15 g/cm3

; 

índice de vazios de campo (ecampo) 1,60; porosidade (n) 61,0% e grau de saturação 

(Sr) 43,38%; pH (KCl) 5,71; pH (H20) 6,27 e CTC 5,5Cmol<+>fkg de argila. De 

acordo com a fórmula de correlação2, K = 1,9.10-4cm/s. 

Enquanto que a mesma análise realizada para o material retrabalhado foi: 

pedregulho 1,8%; areia grossa 1,2%; areia média 12%; areia fina 20%; silte 25%; 

argila 40%. Outras propriedades índices obtidas em laboratório foram: massa 

especifica dos sólidos (ps) 3,02 g/cm3
; massa específica seca de campo (pdcampo) 

1,27 g/cm3
; índice de vazios de campo (ecampo) 1,37; porosidade (n) 58% e grau de 

saturação (Sr) 40,1 O; pH (KCl) 6,09; pH (H20) 6,67 e CTC 2,8CmoJ<+>/kg de argila. 

De acordo com a fórmula de correlação2
, K = 2, 7.1 o-5 cm/s. 

2Fónnula (l) apresentada no Capítulo 3 
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FIGURA 48: Perfil de alteração de rochas intrusivas. Destaque para o residual 
maduro com matacões 

\ 
• Residual da Formação Adamantina - Grupo Bauru 

3 a= 

A melhor exposição do perfil completo de alteração desta formação, foi 

observada na Serra do Dourado, na rodovia SP 215, cuja descrição segue abaixo. 

Da base para o topo, o saprólito desta unidade é representado por arenitos 

médios, coloração branco-acinzentada, espessuras menores de 2 m (em corte de 

estrada) e laminações preservada, nem sempre 1útidas. 

Residual jovem apresenta espessura de 2-5 m, com coloração róseo

esbranquiçada e textura arenosa, diferenciando-se do saprólito por um aspecto 

"empastilhado" da camada. 

O residual maduro ocorre com espessuras variáveis de 2-5m, apresenta 

coloração rosada e textura silto arenosa. A análise granulométrica realizada para este 

nível apresentou os seguintes resultados: areia grossa 5%; areia média 35%; areia 

fina 27,1%; silte 11,3%; argila 21 ,6%. Outras propriedades índices obtidas em 

laboratório foram: massa específica dos sólidos (ps) 2,65 g/cm3
; massa específica 

seca de campo (pdcampo) 1,5 g/cm3
; índice de vazios de campo (ecampo) 0,9; 
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porosidade (11) 47,4% e grau de saturação (Sr) 37,22%~ pH (KCI) 3,9~ pH (H20) 5,45 

e CTC 6Cmol<+>/kg de argila. De acordo com a fónnula de correlação2
, K=3,8.104 

cm/s. 

O material retrabalhado apresenta espessuras menores de 2 m, coloração 

amarelada e textura arenosa. A análise granulométrica realizada para este nível 

apresentou os seguintes resultados: areia grossa 1 ,3%~ areia média 25,7%~ areia fina 

31 %~ silte 9,3%; argila 32,7%. Outras propriedades índices obtidas em laboratório 

foram: massa específica dos sólidos (ps) 2,7 g/cm3 ~ massa específica seca de campo 

(pdcampo) 1,4 g/cm3~ índice de vazios de campo (ecampo) 0,94~ porosidade (n) 48% 

e grau de saturação (Sr) 36,45%~ pH (KCl) 4~ pH (H20) 5,07 e CTC 4,2 Cmol<+>/kg 

de argila. De acordo com a fórmula de correlação2
, K = 8.10-4cm/s. 

• Sedimentos Cenozóicos 

Esse material é abundante e bem caracterizado na região de Araraquara, 

geralmente ocorre recobrindo a Fonnação Adamantina. Segundo PEJON (1987) 

esses materiais provavelmente sofreram pequeno transporte, pois apresentam grande 

influência das rochas que recobrem. 

Segundo SOARES & LANDIM (1 973) essa cobertura cenozóica possui uma 

área de distribuição bastante ampla e em algumas situações são bastantes evidente as 

suas relações com colúvios ao sopé de escarpas. 

A origem desses sedimentos está associada a dois diferentes ciclos 

geomotfológicos: o mais antigo, anterior à fom1ação da Depressão Periférica 

Paulista, é ligado ao ciclo Sul-Americano e, seus depósitos são encontrados nas 

maiores altitudes do Planalto Ocidental e Cristalino, fonnando extensos chapadões 

no nordeste do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. O mais recente está 

relacionado ao ciclo geomorfológico Velhas, cujos depósitos estão embutidos na 

Depressão Periférica na forma de terraços aluviais associados aos principais rios 

(KING, 1956; BRAUN, 1971~ SOARES & LANDIM, 1973). 

2Fónnula (1) apresentada no Capítulo 3 
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Retrabalhado Areno-argiloso 

Esses sedimentos apresentam coloração amarelo-avermelhada, texh.tra 

arenosa grossa e podem apresentar na sua porção basal, linhas de seixo ou até mesmo 

níveis conglomeráticos (Figura 49). Na região de Araraquara suas espessuras podem 

atingir mais de 10 m, sobre a Formação Adamantina. Em Ribeirão Bonito ocorre 

geralmente recobrindo os materiais residuais das formações Botucatu e Pirambóia, 

com espessuras que variam desde menores de 2m até 5m. 

FIGURA 49: Retrabalhado areno-argiloso com nível conglomerático 

111 



CAPITULO 4- CARACTERIZAÇÃO DA AlmA ESTUDADA 

A análise granulométrica realizada para estes materiais apresentou os 

seguintes resultados: areia grossa 3%; areia média 27,75%; areia fina 30,35%; silte 

1 O, 13%; argila 28,77. A massa específica dos sólidos (ps) para este material é 2, 7 

g/cm3
; massa específica seca de campo (pdcampo) 1,27 g/cm3

; índice de vazios de 

campo (ecampo) I, 15; porosidade (n) 53% e grau de saturação (Sr) 29,45; pH (KCI) 

4,89; pH (H20) 4,69 e CTC 1,5 Cmot<+>lkg de argila. De acordo com a fórmula de 

correlação2
, K = 1,3.10-4cm/s. 

De acordo com os valores dos índices fisicos, tais como, porosidade, índice 

de vazios de campo e outros verifica-se a potencialidade deste materiais à 

colapsividade. 

Depósitos Aluvionares 

Caracterizados por planícies aluvionares bem desenvolvidas que ocorrem ao 

longo das principais drenagens da área de estudo, tais como: Rio Jacaré-Guaçu, Rio 

Chibarro, Ribeirão das Anhumas, Córrego do Aterradinho e outras. Esses depósitos 

podem ser correlacionados com o ciclo geomorfológico Velhas. 

De acordo com a Tabela 8, os materiais que constituem os perfis de alteração 

das Fonnações Adamantina e Sen·a Geral e do Retrabalhado arenoso, servem para 

evitar insetos, minimizar a entrada de água ou de umidade no aterro, minimizar a 

saída de gás, dar aspecto agradável ao aterro, evitar o esvoaçar de papéis e plásticos e 

servem também para o plantio de vegetação. No entanto, os materiais relacionados às 

formações Pirambóia e Botucatu são indicados apenas para evitar a ação de animais e 

dar aspecto agradável ao aterro. 

2 Fórmula (l) apresentada no Capítulo 3 
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4.3. 7 Land(orms 

A técnica de avaliação do tetTeno proposta por LOLLO (1996) permite um 

zoneamento do meio físico para qualquer finalidade na engenharia, ou seja, contribui 

na escolha de áreas apropriadas para a ocupação do meio físico. A ferramenta 

principal desta técnica é o uso de landforms, cujo conhecimento é considerado muito 

importante para análise das condições do ten·eno. 

No zoneamento do terreno são utilizados 3 níveis hierárquicos para 

/andforms, são eles: sistema, unidade e elemento. Esses níveis hierárquicos são 

aplicados de acordo com o grau de detalhamento, as dimensões dos landforms e a 

escala considerada. Para este trabalho os landjorms foram delimitados no nível de 

unidades. 

O termo /andform é extensamente empregado na análise da patsagem e 

apresenta várias aplicações, isto gera diversos significados para este termo, tornando 

assim a delimitação de /andforms muito complexa. 

Sendo assim, neste trabalho foi adotada a defitúção de BELCHER (1946), 

segundo a qual landform são "elementos do meio físico que possuem composição 

definida, assim como as variações das características visuais e físicas, tais como: 

fom1a topográfica, modelo de drenagem e morfologia". 

A delimitação dos landfonns foi baseada na metodologia proposta por 

LOLLO (op. cit.), cujos atributos morfológicos adotados foram: formas de relevo, 

amplitude, tipos de topos, tipos de encostas, declividade, forma, freqüência e padrão 

de canais de drenagem (segundo DRURY, 1987 e HOWARD, 1967), vales e 

presença de depósitos aluviais. A fim de facilitar a desctição e diferenciação das · 

unidades de terreno, esses atributos foram listados (Tabela 13) e observados para 

cada unidade. A terminologia adotada para as formas de relevo foi baseada nas 

classificações de DEMECK (1972 apud MOREIRA & PIRES NETO, 1998). 

Tendo em vista a seleção de áreas para aterros sanitários e a sua 

aplicabilidade na metodologia aqui proposta (Capitulo 5), os landfonns foram 

classificados em favoráveis a moderados (F-M), moderados a severos (M-S) e 

severos a restritivos (S-R), com base em seus atributos intrínsecos (Tabela 13). 
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TABELA 13:TabeJa dos atributos considerados para a classificação e definição 
das unidades de tel'l'eno. 

CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES 
1 2 

UNIDADES DE TERRENO 

3 .................. n 

Plano 
o 
~ Colina suavemente ondulada 
~ 
C1l 

"' Colina dissecada 
11) 
(11 

~ Morro suavemente ondulado 
u. 

Testemunho 

Arredondado 

o Ondulado a. 
{?_ 

Aplainado 

Convexa 

11) Côncava 
1* 
o Retillnea o c 
w 

Dissecada 

Extensa 

Convergentes 

Divergentes 

Paralelos 

E 
C1l 
Ol 

Inclinados 
(11 

Profundos c 
~ 

"' C1l 

"' 
Rasos 

.li! 
Longos I curtos (11 

c 
(11 
(.) 

FreqOência (A, M, M.B.) 

Padrão de drenagem 

Tropia 

Presença de Formas anômalas 

Planos 

Profundos 

Rasos 
:a 
~ Abertos 

Fechados 

Simétricos 

Assimétricos 
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- UNDFORM 1 

Corresponde a colinas suavemente onduladas caracterizadas por encostas 

convexas com trechos retilíneos, longitudinalmente extensas, suaves e homogêneas 

(Figura 50). Apresenta amplitude pequena em tomo de 60 m e altitudes máximas de 

720 m e declividades que variam entre menos de 2% e 5%. 

Os canais são paralelos, rasos, têm freqüência muito baixa ( l/km) e estão 

associados a vales relativamente abertos, curtos e simétricos. O padrão de drenagem 

é do tipo paralelo, a tropia é unidirecional, e localmente ocorrem formas anômalas do 

tipo cotovelo. 

Este landform é constituído principalmente por material retrabalhado areno

arglloso, e subordinadamente por residual maduro da Formação Botucatu com 

espessuras de 2-5 m. 

Do ponto de vista de instalação de aterro sanitário, essa unidade é 

considerada, neste trabalho, moderada a severa (M-S) por apresentar declividades 

menores que 2% e espessuras de material inconsolidado moderadamente 

satisfatórias. 

A B 

FIGURA 50: (a) Visão panorâmica do landform 1, ressaltando sua suavidade e 
homogeneidade e associada ao landfonn 1 O; (b) Vista aérea da situação descrita em 
(a). 
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- LANDFORM J. 

Este landform caracteriza-se por apresentar topos aplainados e localmente 

ondulados, amplitudes topográficas locais em torno de 20 m, altitudes máximas em 

torno de 740 m e declividades menores de 2% até 5%. Geralmente este ocorre 

associado ao landform 5 (Figuras 51 e 56). 

Os canais têm freqüência muito baixa (1/km), são profundos, curtos e 

levemente retilíneos. 

Este landform é comum em toda a área de estudo, podendo ser encontrado 

tanto em terrenos basálticos como em sedimentares. Quando associado a terrenos 

basálticos, é representado por perfis com espessuras menores que 2 m de material 

retrabalhado argiloso e residual maduro da Formação Serra Geral, apresenta vales 

encaixados, fechados e profundos. Quando associado a terrenos sedimentares, o 

perfil característico é de material retrabalhado areno-argiloso, com espessuras entre 

5-l O rn, ou de residual evoluído da Formação Adamantina, com espessuras de 2-5 m, 

nessas condições os vales são mais abertos. 

Do ponto de vista de instalação de aterro sanitário, esse landform é 

considerado M-S, por apresentar declividades menores que 2% e espessuras de 

material inconsolidado localmente inferiores a 2m. 

FIGURA 51 : Vista aérea do landform 2 associado às encostas íngremes e retilíneas 
do landform 5. 
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- LANDFORMJ. 

São vales dissecados, profundos, fechados e simétricos, com encostas 

convexas e trechos retilíneos, ravinadas, com declividades de 5-15% e amplitude em 

torno de 60 m (Figura 52). 

Os canais de drenagem são longos, profundos, paralelos entre si, retilíneos 

(Figura 53). Apresentam freqüência média a alta (5/km), padrão de drenagem do tipo 

centrípeto, localmente paralelo, a tropia é bidirecional e ainda pode ocorrer fonnas 

anômalas do tipo cotovelo e arco. 

A distribuição deste /andform na área, limita-se à região de Ribeirão Bonito 

(SW e SE da área de estudo) e está associada aos materiais do tipo residual maduro 

da Formação Pirambóia. 

Para a instalação de aterro sanitário, esse /andform é considerado, neste 

trabalho, severo a restritivo (S-R) por apresentar freqüência média a alta de canais de 

drenagem, tropia bidirecional e estar relacionado aos materiais residuais da 

Formação Pirambóia. 

(M) 

740 
Landform 3 

720 

700 

680 

660 

FIGURA 52: Seção topográfica esquemática, mostrando o landjonn 3. Escalas 
vertical 1:2000 e horizontal 1:50.000. 
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FIGURA 53: Vista aérea ressaltando a linearidade dos canais e o padrão sub-paralelo 
da drenagem, no vale do Córrego Boa Vista. 

- LANDFORM 1_ 

Consiste de morros cujos topos são arredondados e suavemente ondulados, 

geralmente agrupados, com amplitudes topográficas em tomo de 180 m e altitude 

máxima de 800m (Figuras 54 e 55). As encostas são convexas, suaves, homogêneas, 

extensas e com declividades que variam desde 5% até 10%. 

Os canais têm freqüência muito baixa (1/km), são compridos, rasos, 

levemente retilíneos e paralelos entre si. Este /andform está associado a vales 

abertos, extensos, simétricos e profundos. O padrão de drenagem é paralelo, a tropia 

é multidirecional ordenada e ocorre localmente forma anômala do tipo arco. O fundo 

dos vales apresenta geralmente saprólito da Formação Serra Geral. 

A área de ocorrência desta unidade é muito pobre em afloramentos naturais 

ou artificiais de rocha e de perfil de alteração, devido à ocupação agrícola e não 

haverem cortes na topografia que favorecessem uma boa exposição. 

Este landjom1 é o mais representativo na área de estudo, pois apresenta 

grande extensão areal. Seu perfil de alteração típico é constituído ora por 

retrabalhados arena-argilosos, com espessuras de 5-l O m, geralmente na região de 
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Araraquara, ora por residuais maduros das fonnações Botucatu ou Pirambóia, com 

espessuras variando entre 2-5m, geralmente na região de Ribeirão Bonito. 

Esse /andform é considerado favorável a moderado (F-M) para a instalação de 

aterro sanitário, por apresentar espessuras de material inconsolidado e declividades 

satisfatórias, além de apresentarem baixa freqüência de canais. 

B ~~lliilllt..ll: --..... 
FIGURA 54: a) Vista panorâmica do /andform 4, ressaltando a homogeneidade e 
suavidade das colinas, região rural (canavial) de Ribeirão Bonito; b) Vista aérea 
deste landfonn na região urbana de Araraquara. 
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(m) 

700 
600 

660 
640 
620 
600 

580 
~--------------------~~~--------~-----------------

FIGURA 55: Seção topográfica esquemática, mostrando o /andform 4. Escalas 
vertical1:2500 e horizontal 1:50.000. 

- LANDFORM J_ 

Consiste de encostas íngremes, retilíneas, dissecadas, com amplitudes médias 

em tomo de 100m, altitude máxima de 740 m, e declividades que variam desde 10% 

até mais de 15% (Figura 56). 

Os canais são curtos, levemente retilíneos, rasos, e com alta freqüência 

(7/km). O padrão de drenagem é do tipo treliça, a tropia é bidirecional e localmente 

multidirecional desordenada. 

Geralmente este landfonn está associado aos landforms 7 e 2 (Figura 51) e é 

constituída pelas rochas das formações Botucatu e Serra Geral. 

Para a instalação de aterro sanitário, esse lcmdform é considerado S-R por 

apresentar alta freqüência de canais de drenagem, tropia localmente multidirecional e 

estar relacionado com afloramento de rocha, ou seja, pouca ou nenhuma cobertura de 

material inconsolidado. 

120 



CAPITULO 4 - C/IRACIBRIZAÇÃO DA AREA ES'nJDADA 

. - . .... .. 
FIGURA 56: Detalhe do landform 5, ressaltando a forma e declividade da encosta. 

- LANDFORMQ_ 

São planícies pouco dissecadas, com altitude máxima de 600 m, e geralmente 

está associada à vales abertos, rasos, irregulares, extensos, com encostas convexas 

localmente retiHneas, suaves e declividades em torno de 2-1 O% (Figuras 57). Os 

canais são compridos, rasos paralelos entre si e tem freqüência média a alta (5/km). 

O padrão de drenagem é do tipo dendrítico e a tropia unidirecional. 

Este landjorm ocorre principalmente a NW e W da área estudada e é 

normalmente constituída por colúvio das fom1ações Botucatu e Pirambóia, com 

espessuras de 2-5m. 
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Esse /andform é considerado severo a restritivo (S-R), para instalação de um 

aterro sanitário, por apresentar freqüência média a alta de canais de drenagem, 

espessuras locais que poderiam comprometer a operacionalidade do aterro, e estar 

relacionado aos perfis de alteração de formações arenosas. 

da BocaÍna da Bela Vista 

-;.._::;~~--..;..~-e-;. -- ~· 

FIGURA 57: Platúcie ondulada (landform 6) e ao fundo Morro da Bocaina ela Bela 
Vista. 

- LANDFORM Z 

Vales abertos, geralmente irregulares, extensos, com alguns trechos retilíneos 

e com fundo aplainado. As encostas desses vales são convexas, muito suaves, quase 

aplainadas, com declividades muito baixas (desde menos ele 2% até 5%). A 

amplitude é de aproximadamente 20 m e altitude máxima de 540 m. O fundo desses 

vales geralmente é ocupado por planícies aluvionares amplas (Figura 58), em 

especial nas drenagens mais importantes, como por exemplo em alguns trechos do 

rio Jacaré-Guaçu e Ribeirão das Anhumas. Geralmente esta unidade está associada 

aos land.forms 5, 6 e 8. 

Para a instalação de aterro sanitário, esse /andform é considerado, severo a 

restritivo (S-R) por apresentar declividades inadequadas para este empreendimento e 

principalmente por corresponderem a amplas planícies aluvionares, das principais 

drenagens da região . 
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..; 
':.L" " '• 

~ = _J 

FIGURA 58: Fotografia aérea mostrando um trecho do rio Jacaré-Guaçu, com 
preenchimento aluvial, e esta unidade associada aos morros do /andform 8. 

- LANDFORM ª-
São colinas dissecadas, com amplitudes em tomo de 120 m e altitudes 

máximas de 760 m. Essas colinas apresentam topos ondulados, encostas dissecadas, 

retilíneas com trechos convexos, pouco Ínf,rremes e declividades médias de 5-15% 

(Figura 59). 

Esta unidade está associada a vales retilíneos, assimétricos, extensos, agudos, 

profundos, fechados levemente abertos e localmente com fundo aplainado. A 

freqüência de canais é média (3/km) e são paralelos entre si . O padrão de drenagem é 

do tipo centrípeta e a tropia é bidirecional. 
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A ocorrência desta múdade de terreno se dá principalmente a Este e Sudeste 

da área estudada, e está associada a materiais residuais jovens da Formação Serra 

Geral, com espessuras entre 2m e Sm. 

Do ponto de vista de instalação de aterro sanitário, essa múdade é 

considerada, neste trabalho, moderada a severa (M-S) por apresentar declividades 

moderadas, tl-eqüência média dos canais de drenagem, estar associadas aos materiais 

residuais da Formação Serra Geral e apresentar espessuras de material inconsolidado 

severas, ou seja, pouco satisfatórias. 

.... 
FIGURA 59: Encostas do landform 8 associada ao landform 4. 

- LANDFORM2 

São vales profimdos, fechados, bem encaixados, levemente retilíneos e 

assimétricos (Figura 60). Apresentam encostas convexas com trechos retilíneos e 

declividades que variam desde 5% até mais de 15%. Os canais de drenagem ocorrem 

com alta freqüência (7/km) e são curtos e profundos. O padrão de drenagem é do tipo 

centrípeta, e a tropia bidirecional, observa-se presença de forma anômala do tipo 

cotovelo. 

Essa unidade é mais representativa em parte do vale do rio Jacaré-Guaçú e 

está associada a saprólitos de rochas intmsivas básicas. 

Esse land.form é considerado severo a restritivo (S-R) por apresentar 

declividades e freqüência de canais altas e tropia bidirecional. 
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,. 
FIGURA 60: Trecho do rio Jacaré-Guaçú, cujo vale é bem encaixado e fechado. 

- LANDFORM 10 

São formas de relevo isoladas e elevadas em relação às áreas vizinhas (Figura 

50), com altas declividades (> 15% ), topos irregulares, amplitudes variáveis e 

altitudes máximas de 774 m. Essa unidade apresenta solos rasos e geralmente rocha 

aflorante. 

Para a instalação de aterro sanitário, esse landform é considerado, neste 

trabalho, severo a restritivo (S-R) por apresentar declividades muito altas e pouca ou 

nenhuma cobertura de material inconsolidado. 
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- LANDFORM 11 

São encostas convexas com trechos retilíneos, dissecadas, com declividades 

de 5-15% (Figura 61), amplitude em torno de 120m e altitudes máximas de 780m. 

Os canais são profundos, longos, convergentes entre si e localmente paralelos. 

A fi·eqüência desses canais é média a alta (5/km) e estão associados à vales extensos, 

agudos, fechados, simétricos, profundos, levemente retilíneos e localmente 

encaixados. O padrão de drenagem é do tipo centrípeta, a tropia tridirecional e 

observa-se forma anômala do tipo cotovelo. 

Esse landform é considerado, severo a restritivo (S-R) para a instalação de um 

aterro sanitário, por apresentar freqüência média a alta de canais de drenagem e 

tropia tridirecional. 

(M) 

Landform 7 7 Landform 2 

720 

700 

680 

660 

640 

620 

FIGURA 61: Seção topográfica esquemática, mostrando o /andform 11 associado aos 
landforms 9 e 2. Escalas vertical1:2500 e horizontall:50.000. 
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4.3.8 Relação entre Material Inconsolidado e Land(orm 

- REGIÃODEARARAQUARA 

O perfil de alteração dos materiais retrabalhados arenoso-argilosos são mais 

espessos nos topos das colinas e morros, adelgaçando-se para as encostas, e tendendo 

a ser mais argiloso devido a influência do perfil de alteração das rochas da Formação 

Serra Geral (S.G). 

O topo e a meia encosta do /andform 4 são caracterizados pelos materiais 

retrabalhados arena-argilosos e coJúvios da Formação S.G, enquanto os vales 

apresentam o material retrabalhado da Formação Serra Geral delgado ou ausente, e 

saprólito/rocha sã com espessuras mais expressivas. Localmente o residual maduro 

e/ou saprólito de basalto caracteriza o topo do /andform 4. 

O saprólito das rochas da Formação Serra Geral caracteriza os /and.forms I e 

9, enquanto o landform 11 é constituído quase exclusivamente pelo residual maduro 

e saprólito de basalto, com o material coluvionar mais delgado e argiloso. 

O landform 8 é caracterizado pelos retrabalhado m·eno-argiloso, podendo 

apresentar vales escavados no residual maduro das rochas da Formação Botucatu ou 

nele próprio. 

Encostas da Formação Botucatu (Figura 62) caracterizam o /anc(form 5, em 

terrenos sedimentares. Residual maduro da Formação Botucatu e seu colúvio 

favorecem a suavidade das encostas e arredondamento do topo dos morros extensos. 

FIGURA 62: Arenito Botucatu silicificado na forma de encostas íngremes. 
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O lanc(form 12 em terrenos de afloramento de rochas sedimentares apresenta 

vales bem escavados e profundos, enquanto que em terrenos basálticos (residual 

maduro) as encostas são mais abmptas. 

O landform 9 é caracterizado pelos saprólitos de basalto Serra Geral (5-1 O m) 

e arenito Botucatu com 2-5 m de espessura (Figura 63). 

. . · ·.: ~~- \.: .. -

FIGURA 63: Perfil caracte!Ístico da unidade 9, notar a passagem abmpta do arenito 
Botucatu para o basalto. 
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- REGIÃO DE RIBEIRÃO BONITO 

O perftl de alteração completo do Grupo Bauru limita-se à altitudes de 740 a 

760 m, e é melhor observado na Serra do Dourado (rumo Ribeirão Bonito-Dourado), 

onde o retrabalhado se adelgaça para os vales. Nesta serra os vales e as encostas 

íngremes são de rocha sã levemente alterada, podendo ocorrer uma delgada cobertura 

de retrabalhado mais argiloso, em função da rocha subjacente. 

Nesta região, os vales com altitudes em torno de 620 m, expõem residual 

maduro das rochas da Formação Pirambóia, com espessuras variáveis de 2-5 m, 

tendendo a adelgaçar-se da meia encosta para o seu fundo. 

Uma espessa cobertura de sedimentos cenozóicos repousa sobre a Formação 

Botucatu, nos morros da região. Essas espessuras diminuem na direção dos vales. 

A presença de extenso sill de diabásio marca a presença de morros rec011ados 

por vales encaixados, como por exemplo o do rio Jacaré-Guaçu, onde aflora rocha 

fresca no fundo desse vale, e observa-se o seu perfil de alteração completo nas 

encostas. 

A utúdade 8 é caracterizada, nesta região, pelo residual maduro dos arenitos 

Pirambóia e dos sedimentos cenozóicos, resultando em encostas convexas e extensas. 

Os trechos retilíneos ou topos mais aplainados desta unidade são resultantes da 

ocorrência de derrames e sills de rocha básica. A unidade 2 apresenta topos 

ondulados em terrenos sedimentares e topo mais aplainado em terrenos básicos. 

A caracterização geológica-geotécnica da área resultou na determinação dos 

atributos do meio-fisico, relevantes na seleção de áreas para aterro sanitário. 

Em função do atual aterro sanitário de Araraquara estar em vtas de 

finalização, as características dos atributos aplicados, na metodologia que aqui se 

propõe, foram aquelas observadas na região de Araraquara. 

O levantamento das características dos atributos do meio-físico na região de 

Ribeirão Bonito, foi importante principalmente devido à escassez de informações 

geológico-geotécnicas naquela região. 
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CAPÍTULO 5 

MULTICRITERIAL 

ARARAQUARA 

APLICAÇÃO 

AHP NA 

DO MÉTODO 

REGIÃO DE 

Como visto no Capítulo 3, ~ método proposto neste trabalho, considera o 

meio físico e suas interações ambientais e construtivas, pennite a 

multidisciplinaridade e, principalmente, diminui a subjetividade do processo de 

seleção de áreas. lsto é possível por ela ser fundamentada no sistema de suporte 

multicriterial AHP (Analytic Hierarchy Process). 

A partir dos atributos obtidos, espera-se que o zoneamento resulte em áreas 

moderadas e severas, em sua maioria. Esta expectativa deverá ser confirmada com a 

aplicação do método aqui proposto. 

Essa metodologia tem como pnnc1pa1s vantagens: ser simples de ser ' 

entendida, rápida para ser aplicada e apresentar baixos custos. Sua funcionalidade foi 

demonstrada na região de Araraquara, por esta conter um dos maiores centros 

urbanos da região estudada, apresentar maior densidade populacional4 
( 181,16 

hab/km2
) e conseqüentemente maior demanda de locais para disposição de lixo, o 

aterro sanitário da mesma estar no fim da sua vida útil e a prefeitura da cidade estar 

pesquisando novos locais de disposição. 

4 Fonte: ffiGE (2002) 
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5.1 HIERARQUIZAÇÃO 

A hierarquia criada foi baseada na lista de atributos (Tabela 6), proposta por 

ZUQUETTE et a/. (1994), que auxiliou na definição das características do meio~ 

fisico que deveriam ser consideradas no processo de seleção, assim como seus 

limites favoráveis, moderados, severos e restritivos para a instalação de aterro 

sanitário em uma detenninada área. 

A metodologia em questão tem uma lúerarquia que consiste de 4 níveis, e 

segue a seguinte estruturação (Figura 64). 

-$- No pnme1ro nível da hierarquia está o objetivo deste trabalho, que é a 

adequabilidade de áreas para a instalação de aterros sanitários, sob o ponto de 

vista ambiental e construtivo; 

-$- O segundo túvel consiste em quatro aspectos do meto físico (substrato 

rochoso, material inconsolidado, água e feições de relevo) proposto por 

ZUQUETTE e/ a/. (1994), relevantes à implantação de um aterro sanitário; 

-$- O terceiro nível corresponde aos atributos relacionados aos aspectos do meio 

físico (nível 2), como por exemplo litologia, túvel de água, textura, declividade e 

etc. 

41- O quarto e último nível representa as caractelisticas ou classes de cada 

atributo que o tornam favorável, moderado, severo ou restritivo à instalação de 

um aterro sanitário, segundo ZUQUETTE e/ a/. ( op. cit. ). 
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Arg-silt = argilo-slltosa 
Arn-arg.= areno-argilosa 
Silte-arn = silte-arenoso 
Arn = arenoso 
Bu =Bauru 
Pl = Plrambóía 

.....,. Bo = Botucatu 
w A. = arenito 
l--' 

ÁREAS ADEQUADAS PARA ATERROS 
SANITÁRIOS 

MATERIAL 
IN CONSOLIDADO 
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UR = unidades de relevo 
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I NI~EL J Componentes ou aspectos do meio-físico 

FIGURA 64: Hierarquia de decisão adotada. 
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CAP!TIJLO 5 -APUCAÇAO DO MÉTODO MUL11CRJTER1ALAHP NA REGIAO DE ARARAQUARA 

5.2 MATRIZES PAREADAS 

Para este trabalho as matrizes de comparação pareada foram montadas para os 
1 

elementos do mesmo nível hierárquico, a fim de obter a importância relativa de um 

elemento em relação ao outro, para alcançar o objetivo da hierarquia. Um exemplo 

da elaboração de matrizes pareadas, deste trabalho, segue abaixo. 

Usando a escala de importância relativa de SAATY (1977, 1990 a, b) para 

construir a matriz pareada do nível 2 (componentes do meio-fisico) (Figura 65), 

inicialmente preencheu-se a diagonal principal com I, significando que, quando um 

componente do meio-fisico é comparado com ele mesmo, apresenta u;gual 

importâ11cia". É válido ressaltar que os valores 2, 4, 6, 8, segundo SAATY (op. cit.), 

são utilizados quando se procura uma condição intermediária entre duas definições. 

O valor 2, na posição a32, significa um valor intermediário entre dois 

elementos com «importância igual a levemente favorecido" um em relação ao outro, 

neste caso a água (AG) tem uma importância um pouco maior que materiais 

inconsolidados (MI). 

Ao se comparar FR com o SR (atJ) conclui-se que FR é u/eveme11te 

favorecida" numa decisão, em comparação com o SR e, portanto o valor 3 foi 

lançado naquela posição. 

O valor 4, na posição a24, indica um valor intermediário, isto é, MI tem uma 

importância leve a fortemente favorecida em relação à FR, e seu inverso está na 

posição a42. 

A posição a21 foi preenchida com um valor que melhor indicasse quanto o 

M.I é mais importante que o SR. Dentre os valores da Tabela 10, o que representou 

essa comparação foi o 5, pois significa que M1 é u[ortemente {avorecido" numa 

decisão, quando comparado com SR. O mesmo raciocínio vale para a comparação 

entre AG e FR. Nas posições recíprocas lançou-se 115, de acordo com o 

procedimento padrão para construção de matrizes pareadas. 

Comparando-se AG com SR (posição a31) verificou-se que ela é de 

aimporfllncia muito grande" em relação ao SR e a posição recebe o valor 7. 
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Após a normalização, foram calculados os pesos relativos de cada elemento. 

Estes pesos correspondem aos autovetores da matriz em questão, para posterior 

cálculo do índice de adequabilidade de áreas. Note que os valores de Ân1áx; I. C. e R. C. 

atendem as condições de consistência. 

SR Ml ÁG FR Normalização 
Pesos 

Relativos 
SR 1 1/5 117 1/3 0,31 0,06 
Ml 5 1 1/2 4 
AG 7 2 1 5 1,78 0,32 

FR 3 1/4 1/5 1 2,89 0,52 
0,62 0,11 

Soma 16 3,45 1,84 10,33 5,61 1 
Âmáx.= 4,10 I. C.= 0,03 R. C. = 0,04 

Figura 65: Matriz pareada dos elementos do nível 2. SR = substrato rochoso; MI = 
material inconsoljdado; AG = água; FR = feições de relevo; À,náx = autovalor máximo 
da matriz; I. C. =índice de consistência; R. C. =relação de consistência. 

O nível 3 corresponde aos atributos relacionados a cada componente do meio

fisico. O procedimento consistiu em construir matrizes pareadas para os atributos que 

compunham o substrato rochoso, o material inconsolidado, a água e as feições de 

relevo. Portanto, o nível 3 será constituído por 4 matrizes, sendo 3 matrizes de ordem 

2 e uma de ordem 8 (ANEXO 1). 

O nível 4 corresponde às características fisicas (classes) que os atributos 

devem apresentar para serem classificados em Favoráveis, Moderados, Severos ou 

Restritivos com relação ao objetivo (adequabilidade de áreas para aterros sanitários). 

As matrizes pareadas foram construídas considerando as classes de cada atributo do 

nível 3. Nesta etapa foram construídas 14 matrizes de ordem 2 a 4, nas quais foram 

comparadas entre si, as classes de cada atributo. (ANEXO I). 
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-Índice de Adequabilidade (I.A) 

Os pesos de importância relativa obtidos nas matrizes pareadas, foram 

aplicados na equação proposta por SIDDIQUI et a/.(1996) para uma hierarquia de 

quatro níveis, chamado Índice de Adequabilidade ( 4). Esse índice auxilia no 

zoneamento de áreas, por indicar o grau de adequabilidade de uma área em relação a 

outra. 

N2 { [L ~ 2 N3i 3 4 
I. A= L ~ x j (Riwij x RIWijk) (4) 

I 

Onde: 

IA = índice de adequabilidade; 
N2 = número dos fatores de decisão do nível 2; 
RIW2 

i = pesos de importância relativa do nível 2 do fator de decisão i. Representa os 
componentes do meio físico; 
N3i = o número dos sub fatores de decisão do nível 3, diretamente ligados ao nível 2 
do fator de decisão i; 
RIW3

ij = pesos de importância relativa do nível 3 do sub fator j do nível 2 do fator de 
decisão i. Representa os atributos do meio físico; 
RI\V'ijk = pesos de importância relativa do nível 4 da categoria de atributo k do nivel 
3 do sub fator j e nível 2 do fator de decisão i. Representa as classes dos atributos; 

5.3 ESCALA DE VALOR PROPOSTA 

Após os cálculos de todos os pesos relativos nas matrizes pareadas, esses 

valores foram aplicados na fórmula do índice de adequabilidade (IA), que relaciona 

todos os pesos com os respectivos níveis de hierarquia, isto resultou no IA para áreas 

favoráveis, moderadas, severas e restritivas. Isto pode ser observado na Tabela 14. 

Tabela 14: Cálculo do IA para áreas totalmente favoráveis, moderadas, severas 
e restritivas. 

Favorável Moderada Severa Restritiva 
Substrato Rochoso 0,027 0,017 0,010 0,002 

Material 0,175 0,126 
lnconsolidado 0,055 0,018 

Agua 0,248 0 ,154 0,095 0,019 
Feição de Relevo 0,056 0,041 0,024 0 ,006 

lndice de 0,506 0,33 0,184 0,045 adequabilidade 
*100 50,6 33,0 18,4 4,5 
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A fórmula de IA, para uma situação totalmente favorável é aplicada, por 

exemplo, utilizando~se o peso relativo do componente do meio fisico (SR =0,06), que 

multiplica o peso dos atributos correspondente (litologia=O,l4 e profundidade=0,86) 

pelo peso das respectivas classes (basalto=0,48 e > 1 Om=0,48), desta forma o valor 

para substrato rochoso (Tabela 13) é 0,027. Este procedimento é repetido para todos 

os componentes do meio~fisico, de forma que o peso de cada atributo e sua 

respectiva classe seja multiplicado pelo seu componente do meio~fisico 

correspondente. O valor de IA é um número decimal, e para facilitar cálculos futuros, 

é multiplicado por 100. Abaixo segue um exemplo da "arrumação, da fórmula de IA, 

para uma área totalmente favorável. O primeiro termo da fórmula representa o 

substrato rochoso (SR) com seus respectivos atributos e classes, da mesma forma, o 

segundo termo representa o material inconsolidado, o terceiro representa a água e o 

último representa feições de relevo. 

{o 
06 [~ ) ~ )] O [(0.24 x0.48)+(0.06 x0.48)+ (0.03 x0.58) + (0.08 x 0.58)+] } 
. x ,o.I4x0.48 +\0.86 x0.48 + .32x I. ) ( ) ( ) ( ) + IA = ,o.02x0.58 + 0.07 x 0.48 + 0.14 x0.90 + 0.35x 0.48 

0.52x ((0.67 x 0.48) +(0.33 x 0.48)]+ O.ll x((0.75 x 0.48)+(0.25x 0.58)] 

= {0.027+0.175+0.248+0.056} 

IA = 0.506 <=:> lA = 50.6 

Para que a área mapeada seguisse a classificação proposta por ZUQUETTE et 

a!. (1994), considerou~se os IA's para situações extremas, passíveis de ocorrer na 

natureza~ isto é, os valores de IA= 50,6 e 4,5, para áreas totalmente favoráveis e 

restritivas, repectivamente, indicam que nenhuma área favorável ou restritiva à 

instalação de um aterro sarútário, terá valores maiores que 50,6 ou menores que 4,5. 
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Assim, considerando o intervalo de 50,6 a 4,5 como limites extremos e 

matematicamente fechados, e que todas as classes de adequabilidade (F, M, S, R) 

devem apresentar a mesma probabilidade de ocorrer, este intervalo foi subdividido 

em partes iguais, de maneira que todas as classes estivessem contidas numa "escala 

de valor, (Figura 66). 

50,6 
F 

39,00 M 27,55 

I ru' 

s 16,03 

'rui 
R 

4,5 

Figura 66: ''Escala de valor, com os limites para as classes de adequabilidade: 
favorável (F), moderada (M), severa (S) e restritiva (R). Os valores sublinhados são 
áreas totalmente moderadas e restritivas, respectivamente. 

Da escala acima resultou que: 

Áreas Favoráveis são aquelas cujo índice de adequabilidade está entre 50,6 e 

39,08~ 

Áreas Moderadas são aquelas cujo índice de adequabilidade está entre 39,08 e 

27,55~ 

Áreas Severas são aquelas cujo índice de adequabilidade está entre 27,55 e 16,03~ 

Áreas Restritivas são aquelas cujo índice de adequabilidade está entre 16,03 e 

4,5~ 
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5.4 ZONEAMENTO DA FOLHA ARARAQUARA 

Após a caracterização geológico-geotécnica, todas as informações foram 

cruzadas manualmente em mesa de luz. A carta de declividade foi o documento base 

do zoneamento, por mellior subdividir a área, sobre a qual as informações de 

substrato rochoso, material inconsolidado e landforms foram lançadas. 

Para agilizar a integração das informações, combinou-se inicialmente 

declividade (D) e materiais inconsolidados (MI), pois o resultado (D/MI) conteria 

t_ambém as infonnações de substrato rochoso. Pois, partiu-se do princípio que os 

materiais residuais só poderiam estar sobre as formações geológicas subjacentes. 

Em seguida~ o resultado da primeira combinação (DIMI) foi integrada com os 

landforms (Figura 67) Os resultados das combinações foram obviamente mais 

subdivididos do que aqueles que os originaram. Essas subdivisões geraram várias 

sub-unidades, aqui denominadas de !J.Ilidades de ç_ombinação (UC), distribuídas em 

áreas cada vez menores. No total foram caracterizadas 1.220 unidades (ANEXO III). 

De posse de todos os atributos, eles foram listados para cada UC para que o 

índice de adequabilidade (IA) fosse calculado. No ANEXO II são apresentados os 14 

atributos para cada unidade de combinação. 

Após o cálculo do IA correspondente, as UC foram agrupadas de acordo com 

a "escala de valor" proposta (Figura 66), de forma que a área fosse classificada em 

tennos de Favorável, Moderada, Severa ou Restritiva, para a instalação de aterro 

sanitário, sob o ponto de vista ambiental e construtivo (ANEXO IV). Sendo assim: 

As Áreas Favoráveis estão associadas aos materiais inconsolidados do tipo 

retrabalhado arena-argiloso, cujas espessuras são superiores a 1 O m, com nível 

d'água geralmente superior a 1 O m de profimdidade, declividades entre 2 e 5% e 

apenas uma direção de fluxo superficial. Essas áreas correspondem a 9% das 

unidades de zoneamento; 

As Áreas Moderadas diferem das favoráveis, por serem, geralmente, 

caracterizadas por materiais arenosos, com espessuras que variam entre 5 e 1 O m, 

apresentarem até 2 direções de fluxo superficial e declividades entre 5-10%. Essas 

áreas perfazem 39% das unidades de zoneamento. O aterro sanitário da cidade de 

Araraquara está inserido nessa área; 
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Áreas classificadas como Severas estão geralmente associadas aos materiais 

de alteração das formações Serra Geral e Botucatu, com espessuras que variam entre 

2 e 5m, declividades entre I O e 15% e pelo menos 3 direções de fluxo superficial. 

Essas áreas correspondem a 43% das unidades de zoneamento. As áreas moderadas e 

severas são as mais significativas, em termos de ocorrência, na área zoneada; 

As Áreas Restritivas são caracterizadas por áreas planas, com declividades 

menores que 2% e nível d'água quase aflorante. Além de áreas topograficamente 

elevadas, com declividades maiores que 15% e rocha quase aflorante, isto é, pouco 

ou nenhum material de cobertura. Essas áreas também apresentam mais de 3 direções 

de fluxo superficial e perfazem 9% das unidades de combinação. 
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FIGURA 67: Visão esquemática de obtenção da carta de adequabilidade de áreas 
para aterros sanitários, a partir da combinação de mapas. 
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CAPÍTULO 6- ANÁLISE DA ESCALA DE VALOR 

A elaboração da "escala de valor", consistiu do cálculo do índice de 

adequabilidade (IA) para situações hipotéticas de quatro áreas teóricas, cujos 

atributos seriam totalmente favoráveis, moderados, severos e restritivos (50,6; 33,0; 

18,4; 4,5), respectivamente. 

No entanto, observou-se que os intervalos entre os IA's não eram constantes, 

dessa fonna, uma classe poderia ter maior probabilidade de ocorrer do que outra. 

Diante desta questão, considerou-se que os IA's das áreas totalmente favoráveis e 

restritivas eram limites extremos e matematicamente fechados. Assim, foi possível 

subdividir este intervalo (50,6-4,5) em partes iguais, sem o favorecimento de 

qualquer classe, isto é, todas as classes teriam a mesma probabilidade de ocorrer. 

Os índices de adequabilidade (IA's) teóricos das áreas totalmente moderadas 

e severas não foram usados como limite por serem classes intermediárias e, por ser 

difícil precisar em que condições os atributos do meio-físico podem ser considerados 

moderados ou severos. 

Contudo, notou-se que o IA de uma área moderada (33,8) está inserido no 

inte1valo moderado da escala de valor, assim como o IA da área severa (18,4) 

(Figura 66), que é um indício da coerência da escala proposta. 
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- TESTES DE SENSIBILIDADE 

A partir da hierarquia de decisão adotada (Figura 64) e da fórmula de IA ( 4), 

realizou-se várias simulações (Tabela 15) com o intuito de avaliar se algum atributo 

estaria super- ou sub-valorizado, e se a classificação (F, M, S, R) para cada situação 

estava coerente com a realidade. Observou-se, por exemplo, que uma área com todas 

as características de substrato rochoso restritivas e as demais (água, material 

inconsolidado e feições de relevo) favoráveis, apresentou I.A.= 48,1, ou seja, a área 

foi classificada como favorável (teste 1 ). Isso sigrúfica que mesmo considerando o 

substrato rochoso totalmente restritivo, a área ainda permanece favorável. 

Pode-se chamar a atenção para outros exemplos (Tabela 14): 

Teste 2: se uma área apresenta todas as características de material inconsolidado 

restritivas e as demais favoráveis, a área terá IA = 34,8 e será classificada como 

moderada. Isto era de se esperar, pois uma área com estas características não 

poderia mesmo ser favorável. Por outro lado, se uma dada área apresenta as 

características de material inconsolidado favoráveis e as demais restritivas, a área 

terá IA = 20,3 e será classificada como severa. Isto significa que se todas as 

condições forem restritivas, e mesmo o material inconsolidado sendo favorável, a 

área terá sérias limitações; 

Teste 3: uma área que apresente todas suas características de água moderadas e as 

outras (substrato rochoso, material inconsolidado e feições de relevo) severas, 

terá IA=24,3, ou seja, a área é severa. Isto significa que a água não está 

supervalorizada, de forma que ela não interfere na classificação final da área, que 

é severa. 

Teste 4: dada uma área, cujas características de feições de relevo são favoráveis e 

todas as outras moderadas, a área tem IA = 35,3 e é classificada como moderada. 

Este resultado demonstra que as características de feições de relevo, sozinhas, 

não são suficientes para modificar a classificação, com relação às outras 

características, água, substrato rochoso e material inconsolidado. 
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Agora, variando apenas os atributos que apresentaram maior peso relativo, tais 

como rúvel de água, permeabilidade e declividade, notou-se que: se o nivel de 

água for considerado severo, e todas as demais características forem moderadas, 

a área apresenta IA = 29,1, ou seja, a área continua moderada. Isto quer dizer que 

apesar do túvel de água ser severo, o que é uma limitação, a área continua sendo 

moderada. 

Se uma área apresenta permeabilidade favorável e todas as outras características 

restritivas, a área tem IA = 9,5, isto é, a área é restritiva, indicando que a 

permeabilidade, sozinha, não é suficiente para superar as outras caracteristicas. O 

mesmo se verifica para a área com declividade severa e as outras características 

moderadas. 

Após vários testes realizados, constatou-se que os pesos obtidos através da 

técnica AHP, que resultou na «escala de valor", são válidos. E a escala é sensível às 

diversidades do rneio-flsico. 
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TABELA 15: Testes de sensibilidade 

Considerando a possibilidade do substrato rochoso (SR) ser restrit ivo (R), favorável (F), moderado (M) e severo (S) e, todas os outros componentes: material 
inoonsolidado (MI), água (AG) e feições de relevo (FR), apresentarem condições F, M, Sou R. Os valores do índice de adequabilidade (IA) obtidos para cada situação 
são coerentes oom a escala de valor proposta. 

SR - R e as outras condil ões F M,S SR - F e as outras condições M,S,R SR - Me as outras condi :ões F,R S SR - Se as outras condi :ões F,R S 
1ES1E 1 F M s M s R F R s F M R 

SR 0,002 0002 0002 0,027 0,027 0027 0,017 0,017 0017 0010 0010 0,010 
Ml o 175 0126 0,055 0,126 0055 0.018 0.175 0018 0,055 0 .175 0,126 0018 
AG 0248 0,154 0095 o 154 0,095 0.019 0,248 0,019 0,095 0 ,248 o 154 0019 
FR 0.056 0033 0024 0033 0,024 0006 0 056 0.006 0,024 0.056 0033 0007 
IA 0481 (F) 0316 (M} 0,176 (5) 0,34 (M) O 201 (S} 0 070 (R} 0,496 (F} O,OEO (R} 0,190 (5} 0,49J (F) 0324 (M) OCS4 (R) 

*100 - 481 31,6 176 34,0 20,1 70 49,6 6.0 19,0 490 33 1 5 4 

Ml - R e as outras condições F M.S Ml - F e as outras condições M.S.R Ml - Me as outras condi< ões F.R,5 Ml - 5 e as outras condições F R S 
1ES1E2 F M 5 M s R F R s F M R 

SR 0027 0017 0010 0,017 0,010 0002 0027 0002 0.010 0,027 0017 0002 
Ml 0018 0018 0018 o 175 o 175 o 175 0,126 0,126 0,126 0,055 0055 0055 
AG 0.248 0,154 0095 o 154 0095 0,019 0,248 0019 0.095 0,248 0.154 0019 
FR 0,056 0.033 0024 0033 0,024 0.006 0,056 0006 0024 0056 0033 0006 
IA 0348 (M) O 221 (S) O 147 (R) 0379 (M) 0305 (M) 0203 (5) 0457 (F) O 154 (R) 0256 (5) 0386(M) 0259 (S) 0082 (R) 

*100 = 348 22,1 14,7 37,9 30,5 20,3 45,7 15.4 25,6 38,6 259 8,2 

AG- R e as outras condi :ões F,M,S AG- F e as outras condi< ões M.5.R AG - Me as outras condi ;ões F.R.5 AG - Se as outras condi ;ões F.R,S 
1ES1E3 F M 5 M s R F R s F M R 

SR 0,027 0,017 0,010 0,017 0,010 0,002 0,027 0,002 0,010 0.027 0,017 0,002 
Ml o 175 o 126 0055 o 126 0055 0,018 o 175 0018 0055 o 175 o 126 0018 
AG 0,019 0019 0019 0248 0.248 0,248 0,154 0.154 0 .1 54 0.095 0.095 0 095 
FR 0056 0033 0024 0 033 0 024 0 006 0 056 0,006 0 024 0.056 0,033 0 006 
IA 0,278(M) 0,196 (5) 0,108 (R) O 424 (F) 0.337 (M) 0,274 (5) O 412 (F) O 180 (S) 0,243 ($) 0353 (M) O 271 (S) O 121 (R) 

*100= 278 19,6 10,8 42.4 33,7 27,4 41,2 18,0 24,3 35,3 27,1 12.1 

FR- R e as outras cond~:ões F,M.S FR- F e as outras condições M.S.R FR - Me as outras condicões F.R,S FR - Se as outras condições F.R S 
1ES1E3 F M s M s R F R s F M R 

SR 0027 0017 0010 0017 0010 0,002 0027 0,002 0.010 0,027 0 017 0 002 
Ml 0,175 0126 0055 o 126 0,055 0,018 0.1 75 0,018 0055 o 175 0126 0,018 
AG 0,248 0,154 0,095 0,154 0,095 0019 0248 0019 0095 0,248 0 154 0019 
FR 0006 0,006 0006 0 056 0056 0,056 0,033 0,033 0,033 0 024 0024 0,024 
IA 0456 (F) 0,303(MJ O 166{_SJ 0,353_{_M) 0,216 (5) 0.095{R)_ 0483 (F) 0 072 (R) 0,194(5) 0474(F) 0,321 (M) 0 063 (R) 

*100 = 45,6 303 16,6 35.3 21 ,6 9,5 48.3 7.2 19,4 47.4 32,1 6,3 



TABELA 15: Continuação 

Considerando os atributos, nivel da água (NA), permeabilidade (K) e declividade (D), de maior peso relativo e, a possibilidade de algum deles estar supervalorizado, 
simula-se que cada um deles apresente-se em condições restritivas (R), severas (S), moderadas (M) e favoráveis (F), enquanto os outros atributos, dos respectivos 
componentes do meio-flsico, se apresentem condições F, M, Sou R. Os valores do indice de adequabilidade (IA) obtidos para cada situação most rou que não há Q 
supervalorizaçáo de nem um deles, por exemplo, se um deles é restritivo e todos os outros são moderados, a área é classificada como moderada, de acordo com a :::, 

escala de valor proposta. ~ 
t"i o 
O\ 
I 

NA - R e as outras condições F,M,S NA - F e as outras condições M,S,R 

Outras F M s M s R 
caracteristicas 

SR 0,027 0,017 0,010 0,017 0,010 0,002 
Ml 0,175 0,126 0,055 0, 126 0,055 0,018 
AG 0,095 0,064 0,045 o 217 o 197 o 172 
FR 0,056 0,033 o 024 0,033 0,024 0,006 
IA 0,354 0,241 0,134 0,393 0,286 0,198 

*100 = 35,4 24,1 13,4 39,3 28,6 19,8 

K - R e as outras condi~es F,M,S K - F e as outras condições M,S,R 

Outras F M s M s R 
caracter! sticas 

SR o 027 0,017 0,010 0,017 0,010 0,002 
Ml o 126 o 097 o 039 o 147 o 088 o 067 
AG 0,248 0,154 0,095 0,154 0,095 0,019 
FR 0,056 0,033 0,024 0,033 0,024 0,006 
IA o 457 o 301 o 168 o 351 o 217 o 095 

*100 = 45,7 30,1 16,8 35,1 21,7 9,5 

D - R e as outras condi ões F,M,S D-F e as outras condições M,S.R 

Outras 
F M s M s R 

caracter! sticas 

SR 0,027 0,017 0,010 o 017 0,010 0,002 
Ml 0,175 0,126 0,055 0,1 26 0,055 0,018 
AG o 248 o 154 o 095 o 154 o 095 o 019 
FR 0,019 0,012 0,012 0,049 0,049 0,043 
IA 0,469 0,308 0,172 0,345 0,209 0,082 

*100 = 46,9 30,8 17,2 34,5 20,9 8,2 

NA - Me as outras condições F,R,S 

F s R 

0,027 0,010 0,002 
0,175 0,055 0,018 
o 185 0,134 o 109 
0,056 0,024 0,006 
0.443 0,223 0,135 
44,3 22,3 13,5 

K - Me as outras condi:;:ões F,R,S 

F s R 

0,027 0,010 0,002 
0,155 0,068 o 047 
0,248 o 095 0,019 
0,056 0,024 0,006 
0,486 0,197 o 074 
48,6 19,7 7,4 

D - Me as outras condições F,R,S 

F s R 

0,027 0,010 0,002 
0,175 0,055 0,018 
o 248 o 095 0,019 
0,041 0,033 0,028 
0,491 0,194 0,067 
49,1 19,4 6,7 

NA - S e as outras condições F,R,S 

F M R 

0,027 0,017 o 002 
0,175 0,126 0,018 
o 146 o 115 o 070 
0,056 0,033 0,006 
0,404 0,291 0,096 
40,4 29,1 9,6 

K - S e as outras condi ões F.R,S 

F M R 

0,027 0,017 0:002 
o 142 o 114 o 034 
0,248 0,154 0,019 
0,056 0,033 0,006 
0,473 0,317 0062 
47,3 31,7 6,2 

D - Se as out ras condi:;:ões F,R,S 

F M R 

0,027 0,017 .0,002 
0,175 0,126 o 018 
0 248 0,154 o 019 
0,031 0,024 0,018 
0,481 0,321 0,057 
48,1 32,1 5,7 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 



CAPÍTULO 7- ANÁLISE DE ERROS 

Ao fazer qualquer trabalho, seJa de pesqutsa ou não, as pessoas devem 

realizá-lo com todo o cuidado, seja nos procedimentos ou nos detalhes, para que não 

haja erros. Contudo, a probabilidade de errar é real e deve ser considerada por todos. 

Diante disto e, apesar das simulações (Tabela 15) terem mostrado a coerência 

e sensibilidade da metodologia, considerou-se, neste trabalho, a probabilidade de 5% 

e 10% de erro, nos índices de adequabilidade (IA's). 

Esta consideração surgiu do seguinte questionamento "Se os IA's das 

unidades de combinação estivessem com 5% ou 1 O% de erro, suas respectivas 

classificações (F, M, S, R) mudariam?". Desta forma, os erros foram calculados para 

mais e para menos, em cada limite intermediário da escala de valor, além da 

fl"eqüência dos resultados (Figura 68). 

145 



CAPÍTULO 7- ANALISE DE ERROS 

ERRO DE5% 

28,93 - -
~1 

/f. 
26,11 -

16,60-,-;, 
16,025 

21 

, .. 

ERRO DE "10"~ 

50,6 --.---

tO 

39,075 _ +-_ 
llfl 

35, 1/ 

30,311 - :
Hl 

2'1,90 - -

17,63- -
' l 

16,025--+--

.,,,9T· 
4,5 4,5 _.......__ 

FIGURA 68: Escala mostrando os Limites {preto) da "escala de valor", com seus 
respectivos erros de 5% e 10% para mais (vermell1o) e para menos (azul), juntamente 
com a freqüência dos resultados (verde). 

As figuras 69 e 70 mostram graficamente a relação de distribuição entre as 

utúdades de combinação e os intervalos de classificação. Os picos em vermelho são 

os limites propostos de classificação {F, M, S, R), os demais são os erros. Destas 

figuras obsetvou-se que se o erro aumenta, a distinção entre as classes diminui. 

500 

• ~ 450 
l:400 
~350 g;ro 
0250 
Ql 

~200 
~ 100 
~ 100 
'E 
:::1 00 

o 

~- - --. I . r- ), 

r-
,, 

" 

H l ..... r1 n -n- n 1'"""1 n-
00,6 41 ,03 39,00 37,12 28,93 27,&5 26,17 16,86 16,03 15,19 

Limites com 5% de erro 

FIGURA 69: Distribuição das unidades de combinação nos intervalos de 
adequabilidade, considerando erro de 5%. 
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,g 300 
o
ta .s 250 
.o 
E200 o 
o 150 
41 
'tl 
~ 100 
41 

-g 50 
'tl 
'E o 
::> 

-
• . 

' '· ,- - . - 1- -

rOo 1- - 1- - HJ D fr 
50,6 43 39,1 35,2 ~.3 27,6 24,8 17,6 16 14,4 

Limites com 10% de erro 

FIGURA 70: Distribuição das unidades de combinação nos intervalos de 
adequabilidade, considerando erro de I 0%. 

Nota-se que das 1220 unidades de combinação, 312 poderiam mudar sua 

classificação com 5% de erro e 584 com 10% de erro. Esses valores demonstram que 

mesmo admitindo-se erros de 5% e 10%, mais da metade dos IA's obtidos, 

juntamente com sua classificação, são válidos e confiáveis. 

Quanto às unidades que mudaram de classificação, verificou-se que algumas 

delas realmente são difíceis de ser definidas. Por exemplo, a unidade 997 (ANEXOS 

V e VI) foi classificada inicialmente como restritiva (R), mas com erros de 5% e 

I O% passou a ser severa. Essa unidade é a planicie aluvionar do Rio Jacaré-Guaçu, 

que obviamente deve ser restritiva, porém, o fato de os atributos profhndidade do 

substrato rochoso ser moderado e presença de blocos e matelial colapsível serem 

favoráveis, fez com que o lA dessa área tivesse um valor próximo do limite. Ao ser 

adicionado os erros de 5% e 10% a área passou a ser severa. Situações como essa 

devem ser estudadas mais detalhadamente para que seja possível definir a sua 

classificação com maior segurança. 

O fato de algumas unidades de combinação (UC) terem mudado de 

classificação após a atribuição de erros, reflete a subjetividade do processo de 

seleção de áreas. O ideal para este tipo de trabalho é que ele seja realizado por uma 

equipe multidisciplinar, de modo que todos os fatores e aspectos sejam considerados 

e ponderados. 

Vale ressaltar que em trabalhos de mapeamento, a probabilidade de erro é 

muito comum, e, pode estar desde a compilação de mapas base, até a obtenção de 

atributos de campo ou laboratório. 
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CAPÍTULO 8- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

No decorrer do trabalho diversos fatores foram favoráveis ou não para sua 

realização, tanto com relação à metodologia proposta, quanto à própria região 

estudada. A partir dos aspectos envolvidos, algumas conclusões e recomendações 

podem ser destacadas. 

:~ Este estudo pernútiu mapear em escala de semi-detalhe, uma região pouco 

conhecida do ponto de vista geológico-geotécnico. Embora, a defasagem de 

algumas informações e mapas, tenham dificultado sua execução; 

::« A escassez de dados importantes, como NA, ainda é uma linútação para 

trabalhos de seleção de áreas; 

~ O uso de perfis de alteração, para a caracterização de materiais 

inconsolidados, otimizou a amostragem e, conseqüentemente os ensaios, pois 

permitiu que fossem realizados de forma coerente, com relação ao tempo de 

execução; 

* A elaboração de perfis topográficos, em escala apropriada, foi de suma 

importância para a compreensão da área, no sentido das inter-relações dos perfis 

de alteração com as unidades de terreno; 
o ' * A análise da lista de atributos do meio fisico, proposta por ZUQUETTE el ai. 

(1994), foi fundamental na orientação de quais atributos considerar, e em quais 

intervalos de variação. Embora, alguns desses intervalos sejam gerais e, tenha 

sido necessário adaptá-los para a área; 
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CAPiTULO 8- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

' 

* A metodologia proposta é fundamentada no método numérico AHP, que 

permite a multidisciplinaridade, considera as interações meio físico x aterro 

sanitário, é simples e minirniza a subjetividade do processo de seleção de áreas; 

* A partir dos atributos obtidos esperava-se urna maioria de áreas moderadas e 

severas e, com a aplicação do método isto foi confirmado. Esse fato mostra a 

coerência dos dados com a aplicação do método; 

~ "Organizar o problema" em uma hierarquia de decisão, permitiu uma visão 

global das relações inerentes ao processo de seleção; 

* A aplicação da técnica AHP neste trabalho, permitiu quantificar a escala 

qualitativa proposta por ZUQUETTE et a!. (1994. ), tendo em vista a seleção de 

áreas para aterros sanitários. Desta forma a escala numérica aqui proposta, 

possibilita a hierarquização de outras áreas visando à instalação de aten·os 

sanitários. Além disso, a viabilidade da aplicação da técnica AHP a uma tabela 

qualitativa cria a possibilidade para que outras tabelas sejam quantificadas para 

outras finalidades; 

';.\ A técnica AHP se mostrou eficaz no ato de decidir entre múltiplos atributos, 

que contribuíam distintamente para o objetivo, considerando diversos túveis 

hierárquicos; 

* O objetivo de elaborar e aplicar um procedimento metodológico quantitativo 

para seleção de áreas foi alcançado. Esta metodologia permitiu mapear e 

lúerarquizar áreas para implantação de aterros sanitálios, com base em 

mapeamento geotécnico; 

~ O zoneamento da região de Araraquara pode auxiliar os municípios nela 

inseridos a escolher melhor os locais de disposição dos seus resíduos sólidos; 

~ O atual aterro sanitário de Araraquara está localizado numa zona moderada 

(ANEXO IV); 

* A reaHzação de simulações e atribuição de erros de 5% e 1 O% permitiram 

avaliar e constatar a sensibilidade da metodologia às diversidades do meio físico 

e a funcionalidade da metodologia; 

* O trabalho manual, sem auxílio de softweres sofisticados e complexos, 

permitiu maior controle e compreensão das etapas do trabalho; 
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CAPÍTULO 8- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A principal recomendação para estudos futuros é a comparação entre a 

metodologia aqui proposta, que considera aspectos quantitativos, e outra qualitativa, 

em uma mesma área fisica . 

Recomenda-se que esses procedimentos metodológicos sejam aplicados na 

Região de Ribeirão Bonito ou em outra região, mas por uma equipe multidisciplinar, 

com múltiplos decisores e considerando também os aspectos sócio-econômicos; 

Quanto à técnica em si recomenda-se que as matrizes pareadas tenham ordens 

inferiores a 8, em função da facilidade de operacionalização. Pois, manter a 

consistência de matrizes de ordem alta é mais complexo, além de haver a 

possibilidade de se conseguir a consistência mas, ser tecnicamente incorreto. 
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ANEXO I 



ELABORAÇÃO DAS MATRIZES PAREADAS PARA 

CADA NÍVEL HIERÁRQUICO 

Cada matriz de ordem 2, no rúvel hierárquico 3, compara entre si os atributos 
do SR (litologia e profundidade) e da água (nível de água e direção de fluxo 
superficial). 

Usando a escala de importância relativa de SAATY (1977, 1990 a, b) para 
construir a matriz pareada dos atributos (nível 3) relacionados ao substrato rochoso 
(nível 2) (matriz 1), inicialmente preenche-se a diagonal principal com 1, 
significando que, quando um componente do meio-fisico é comparado com ele 
mesmo, apresenta Higual importância". 

O valor 6, na posição a21 , indica um valor intermediário, isto é, a 
profimdidade tem uma importância H{orte a muito fortemente favorecida" em 
relação a litologia, e seu inverso está na posição a12. Após a nonnalização, são 
calculados os pesos relativos de cada elemento. Estes pesos correspondem aos 
autovetores da matriz em questão. Note que os valores de À,náx; I.C. e R.C. atendem 
as condições de consistência. 

Litologia Profundidade Normalização Pesos Relativos 
Litologia 1 1/6 0,4 0,14 

Profundidade 6 1 2,45 0,86 
Soma 7 1 o 17 2,86 1 

Âmá~.= 2,0 /.C. =O R.C. =O 
Matdz 1: Matriz Jlareada dos elementos do nível3, relacionados com o substrato rochoso (nível 
2). Àmã< = autovalor máximo da ruatl"iz; I.C. = índice de consistência; RC. = relação de 
consistência. 

Usando a escala de importância relativa de SAATY (1977, 1990 a, b) para 
construir a matriz pareada dos atributos (nível 3) relacionados a água (nível 2) (figura 
11 ), · irúcialmente preenche-se a diagonal principal com 1, sigrúficando que, quando 
um componente do meio-físico é comparado com ele mesmo, apresenta uigual 
importância". 

O valor 2, na posição a21, significa um valor intermediário entre dois 
elementos com "importância igual a levemente favorecido" um em relação ao outro, 
neste caso o NA têm uma importância um pouco maior que a direção de fluxo. Após 
a normalização, são calculados os pesos relativos de cada elemento. Estes pesos 
correspondem aos autovetores da matriz em questão. Note que os valores de Am,íx; 
I. C. e R. C. atendem as condições de consistência. 

1 



N.A 
Direção de Normalização 

Pesos Relativos 
Fluxo Supf. 

N.A 1 2 1,41 0,67 
Direção de 

Y2 1 0,71 0,33 
fluxo Supf. 

Soma 1,5 3 2,12 1 
Àrnax.= 2,0 I. C. = O R. C. =O 

Matriz 2: Matriz pareada dos elementos do nível 3, relacionados com a água (nível 2). 
Supf.=superficial Àmh = autovalor máximo da matriz; I.C. = índice de consistência; R.C.= 
relação de consistência. 

Usando a escala de importância relativa de SAATY (1977, 1990 a, b) para 
construir a matriz pareada dos atributos (nível 3) relacionados às feições de relevo 
(nível 2) (matriz 2), inicialmente preenche-se a diagonal principal com 1, 
significando que, quando um componente do meio-fisico é comparado com ele 
mesmo, apresenta "igual importtlncia". 

A posição a21 será preenchida com um valor que melhor indique quanto a 
declividade é mais importante que o landform. Dentre os valores da tabela de 
imp011ância relativa, o que representa essa comparação é o 3, pois significa que a 
declividade é "levemente fm•orecida" numa decisão, quando comparado com o 
landfonn. Na posição recíproca lança-se 1/3, de acordo com o procedimento padrão 
para construção de matrizes pareadas. Após a normalização, são calculados os pesos 
relativos de cada elemento. Estes pesos correspondem aos autovetores da matriz em 
questão. Note que os valores de ~náx; I.C. e R.C. atendem as condições de 
consistência. 

declividade landform 
Normalização 

Pesos Relativos 

Declividade 1 3 1,73 0,75 
landform 1/3 1 0,58 0,25 

Soma 1,33 4 2,31 1 
Âmáx.= 2,0 /.C. =O R.C. =O 

Matriz 3: Matriz pareada dos elementos do nível 3, relacionados com a ·água (níYel 2). Àmõr = 
autoyalo•· márimo da matriz; I. C.= índice de consistência; R. C.= relação de consistência. 

Usando a escala de importância relativa de SAATY (1977, 1990 a, b) para 
construir a matriz pareada dos atributos (nível 3) relacionados ao material 
inconsolidado (nível 2) (matriz 3), inicialmente preenche-se a diagonal principal com 
I, significando que, quando um componente do meio-fisico é comparado com ele 
mesmo, apresenta "igúal importância". O valor 1 pode ser empregado também, 
quando deseja-se indicar que dois atributos «contribuem igualmente" para o 
objetivo (posições a23, aJs). 

O valor 2, nas posições a26, a32, a64 e an, significa um valor intermediário 
entre dois elementos com "importância igual a levemente favorecido" um em 
relação ao outro. 

As posições a14, a14, a16 e a81 são preenchidas com um valor que melhor 
indique quanto um atributo é mais importante que outro (textura em relação à 
mineralogia, por exemplo). Dentre os valores da tabela de importância relativa, 
aquele que melhor representa essa comparação é o 3, pois significa que por exemplo, 
a textura é "levemente favorecida" em relação a mjneraJogia. 
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O valor 4, nas posições a16, az5, ~3, a63 e a84, indica um valor intermediário, 
isto é, textura tem uma importância "leve a fortemente favorecida" em relação a 
material colapsível, e da mesma fonna CTC em relação aos blocos, mineralogia em 
relação pH/.1pH, material colapsível em relação ao pH/.1pH e penneabilidade em 
relação a mineralogia. 

O valor 5, nas posições a12, a11, ~5, a65 e a86, indica que um atributo é 
"fortemente favorecido" em relação ao outro, como por exemplo textura em relação 
ao CTC, e seus recíprocos estão representados nas posições a21, a11, a54, as6 e H68, 
respectivamente. 

O valor 6, nas posições a13, a15 e ag2, indica um valor intermediário, por 
exemplo a permeabilidade é "(orte a muito fortemente favorecida" em relação ao 
CTC. Na posição a75, o valor 7 \pdica que compactação apresenta uma uimportância 
muito grande" em relação aos bfucos, e seu recíproco é representado na posição a57. 
O valor 8, na posição a83, é inte1mediário, e significa que a penneabilidade apresenta 
uma "importância muito graude a absoluta" em relação ao pH/.1pH. Enquanto, o 
valor 9 na posição as5, significa que a penneabilidade tem "importância absoluta" 
em relação aos blocos. Após a normalização, são calculados os pesos relativos de 
cada atributo. Estes pesos correspondem aos autovet9res da matriz em questão. Note 
que o valor de À,náx ultrapassa 6,25% da ordem da lnatriz, que é um erro aceitável, 
pois os valores I.C. e R. C. atendem as condições de consistência. 

Textura CTC pH/ópH Mineral. Blocos Mat.Colap. Compact. Permeab. Normalização Pesos 
Relativos 

Textura 1 5 6 3 6 4 5 1/3 2,78 

CTC 1/5 1 1 Yz 4 2 Yz 1/6 0,71 

pH/ópH 1/6 1 1 14 1 14 1/6 1/8 0,35 

Mineral. 1/3 2 4 1 5 Yz 1/3 14 0,93 
Blocos 1/6 14 1 1/5 1 1/5 1/7 1/9 0,27 

Mat.Colap 14 Yz 4 2 5 1 1/3 1/5 0,87 
Compact. 1/5 2 6 3 7 3 1 1/3 1,63 
Permeab. 3 6 8 4 9 5 3 1 4,09 

Soma 5,32 17,75 31 ,00 13,95 38,00 15,95 10,48 2,52 11,63 
Ãmáx.= 8,50 /.C. = 0,07 R. C. = 0,05 

Matriz 4: Matriz pareada dos elementos do nível 3, relacionados com o material inconsolidado 
{nível 2). Mineral.=mineralogia; Mat. Colap.=material colapsível; Compact.=compactação; 
permeab.=penneabilidadc. Âru:ix = autovalor máximo da matriz; LC. = índice de consistência; 
R. C. = relação de consistência. 

O rúvel 4 corresponde às características fisicas (classes) que os atributos 
devem apresentar para serem classificados em Favoráveis, Moderados, Severos ou 
Restritivos com relação ao objetivo (adequabilidade de áreas para aterros sanitários). 
As matrizes pareadas são construídas considerando as classes de cada atributo do 
rúvel 3. 

Nesta etapa são construídas 14 matrizes de ordem 2 a 4 (matrizes 5 a 18), nas 
quais são comparadas entre si, as classes de cada atributo. A diagonal principal é 
preenchida com I, indicando que cada classe, tem "igual importância" ao ser 
comparada com ela própria. Em seguida, atribui-se os valores de importância 
relativa, como feito nas matrizes anteriores. 
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Basalto Arenito Arenito Arenito Normalização Pesos 
Bauru Plrambóia Botucatu Relativos 

Basalto 1 2 3 9 2,71 0,48 
Arenito 0,50 1 2 8 1,68 0,30 
Bauru 

Arenito 0,33 0,50 1 7 1,04 0,18 
Pirambóia 

Arenito 0,11 0,13 0,14 1 0,21 0,04 
Botucatu 

Soma 1,94 3,63 6,14 25 5,64 0,52 
Âmáx. = 4,09 /.C. = 0,03 R. C. = 0,03 

Matl'iz 5: Matriz pareada dos elementos do nível4, relacionados com a litologia (níveiJ). ~mh= 
autoval01· máximo da matriz; I.C. = índice de consistência; R. C. =relação de consistência. 

> 10m 5-10 m 2- 5m < 2m Normalização Pesos Relativos 

> 10m 1 2 3 9 2,71 0,48 
5 - 10 m 1/2 1 2 8 .1,68 0,30 
2- 5m 1/3 1/2 1 7 1,04 0,18 
< 2m 1/9 1/8 1{1 1 0,21 0,04 
Soma 1,94 3,63 6,14 25 5,64 1 

Âtrn!x- ;:;4,09 /.C. =0,3 R.C. - 0,03 
Matriz 6: Mah·iz Jlareada dos elementos elo nível 4, relacionados com a tH'ofundidade (nível 3). 
~m~x = autovalor máximo da matriz; I. C. = índice de consistência; R. C.= relação de consistência. 

Arg- Silt-arg Silt-aren aren Normalização Pesos Relativos 
aren/arg_ 

Arg-aren/arg 1 2 3 9 2,71 0,48 
Silt-arg 1/2 1 2 8 1,68 0,30 
Silt-aren 1/3 1/2 1 7 1,04 0,18 

aren 1/9 1/8 1{1 1 0,21 0,04 
Soma 1,94 3,63 6,14 25 5,64 1 

Âmáx. = 4,09 /.C. = 0,3 R. C. = 0,03 
Matriz 7: Matriz pareada dos elementos do nível 4, relacionados com a textura (nível 3). Arg
aren=argi lo-arenosa; a rg=a rgi los a; sill -a 1-g.=si ltc-a rgilosa; si lte-a ren=si lt-•H·enosa; 
aren=arenosn. ~m:1x= autovalor máximo da matriz; I.C. =índice de consistência; R.C. = relação 
de consistência. 

> 15 5 -15 <5 <2 Normalização Pesos Relativos 

> 15 1 2 3 9 2,71 0,48 
5 - 15 1/2 1 2 8 1,68 0,30 

< 5 1/3 1/2 1 7 1,04 0,18 
< 2 1/9 1/8 1{1 1 0,21 0,04 

Soma 1,94 3,63 6, 14 25 5,64 1 
Âmáx. = 4,09 I.C. = 0, 3 R. C. = 0, 03 

Matriz 8: Matriz 1>areada dos elementos do nível 4, relacionados com o CTC (nível 3). ~ooh = 
autovalor máximo da matriz; J.C. = índice de consistência; R.C. =relação de consistência. 

> 4/neg. > 5/neg. < 4/pos. Normalização Pesos Relativos 

> 4/neg. 1 2 5 2,15 0,58 
> 5/neg 1/2 1 3 1,14 0,31 
< 4/pos. 1/5 1/3 1 0.41 o 11 
Soma 1,70 3,33 9 3,70 1 

Âmáx.= 3,0 /.C. =O R. C. =O 
Matriz 9: Matriz t>areada dos elementos do nível4, relacionados com o pHI.!\tlH (nível 3). ~ruh= 
autovalor máximo da matriz; I.C. = índice de consistência; R.C. = relação de consistência. 
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2x1 1x1 
Mineral Normalização Pesos Relativos 
inerte 

2x1 1 2 5 2,15 0,58 
1x1 1/2 1 3 1,14 0,31 

Mineral inerte 1/5 1/3 1 0,41 0,11 
Soma 1,70 3,33 9 3,70 1 

Âmáx-= 3,0 I.C. =O R.C. =O 
Mah·iz 10: Matriz pareada dos elementos do nível 4, relacionados com a mineralogia (nível 3). 
Âmax =autovalor máximo da matriz; LC. =índice de consistência; R. C.= relação de consistência. 

Poucos, peq/ausentes Muitos, pequenos 
Muitos e Normalização Pesos 
grandes Relativos 

Poucos, peq/ausentes 1 2 5 2,15 0,56 
Muitos, pequenos 1/2 1 3 1 14 0,31 
Muitos e grandes 1/5 1/3 1 0,41 o 11 

Soma 1,70 3,33 9 3,70 1 
Âmáx.= 3,0 I.C. -O R.C. = O 

Matl"iz 11: Matriz pareada dos elementos do nível 4, relacionados com a Jli'Csença de blocos 
(nível 3). Âmh = autovalor máximo da mah·iz; I. C. = índice de consistência; R. C. = •·elação de 
consistência. 

não 
ocorre 

2m 4m 6m Normalização Pesos Relativos 

Não ocorre 1 2 3 9 2,71 0,48 
2m 1/2 1 2 8 1,68 0,30 
4m 1/3 1/2 1 7 1,04 0,18 
6m 1/9 1/8 1/7 1 0,21 0,04 

Soma 1,94 3,63 6,14 25 5,64 1 
Âmãx-= 4,09 I.C. = 0,3 R. C. = 0,03 

Matl'iz 12: Matriz pa•·eada dos elementos do nível 4, •·elacionados com a presença de material 
colallsh·el (nível 3). Âmh = autovalor máximo da matdz; I. C. = índice de consistência; R. C. = 
relação de consistência. 

Bom Inadequado Normalização Pesos Relativos 

Bom 1 9 3 0,90 
Inadequado 1/9 1 0,33 0,10 

Soma 1 '11 10 3,33 1 
Àmãx.= 2,0 I. C. = O R.C. = O 

Matriz 13: Matriz flareada dos elementos do nível 4, relacionados com a compactação (nível 3). 
Âm:h =autovalor máximo da matriz; LC. = índice de con!jistência; RC. = relação de consistência. 

10"4 10..J -10"" > 10..J > 10'2 Normalização 
Pesos Relativos 

10-4 1 2 3 9 2,71 0,48 
10..J -104 

1/2 1 2 8 1,68 0,30 
> 10'3 1/3 1/2 1 7 1,04 o 18 
> 10"2 1/9 1/8 1/7 1 0,21 0,04 
Soma 1 94 3,63 6,14 25 564 1 

Àmãx-- 4,09 I.C. - 0,3 R.C. - 0,03 
Matriz 14: Matriz pareada dos elementos do nível 4, •·elacionados com a permeabilidade (nível 
3). Âonh = autovalor máximo da matriz; LC. = índice de con!jistêocia; RC. = relação de 
consistência. 
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>10m >6rn <4 m <2 m Normalização Pesos Relativos 

>Wm 1 2 3 9 2,71 0,48 
>6 m 1/2 1 2 8 1,68 0,30 
<4 m 1/3 1/2 1 7 1,04 0,18 
<2m 1/9 1/8 1/7 1 0,21 0,04 
Sorna 1,94 3,63 6,14 25 5,64 1 

Ãmáx.= 4,09 I.C. = 0,3 R.C. = 0,03 
Mntl"iz 15: Mahiz })areada dos elementos do nível 4, relacionados com o nível de água (nível 3). 
Âruh = autovalor máximo da matliz; I. C. = índice de consistência; R. C. = r·elação de consistência. 

1 2-3 >3 Normalização Pesos Relativos 

1 1 2 5 2,15 0,58 
2-3 1/2 1 3 1 '14 0,31 
>3 1/5 1/3 1 0,41 0,11 

Soma 1,70 3,33 9 3,70 1 
Àmáx·- 3,0 I.C. =O R.C. =O 

Matriz 16: Matriz (lareada dos elementos do nível 4, relacionados com a direção de fluxo 
SIIJlerficial (nível 3). Âm:ii = autovalor máximo da matriz; J.C. = índice de consistência; R.C. = 
relação de consistência. 

2-5% 5 - 10% 10 - 15% > 15%; < Normalização Pesos Relativos 2% 
2-5% 1 2 3 9 2,71 0,48 
5-10% 1/2 1 2 8 1,68 o 30 
10 - 15% 1/3 1/2 1 7 1,04 0,18 
> 15%; < 1/9 1/8 1/7 1 0,21 0,04 2% 

Soma 1,94 3,63 6,14 25 5,64 1 
),<Mx.= 4,09 I.C. = 0,3 R.C. = 0,03 

Matdz 17: Matriz Jlareada dos elementos do nível 4, relacionados com a declh•idade (nível 3). 
Âmãx = autovalor máximo da matriz; J.C. =índice de consistência; RC. = relação de consistência. 

Und. Und. Und. Relevo Normalização Pesos Relativos Relevo 1 Relevo 2 3 
Un. Relevo 1 1 2,0 5,0 2,15 0,58 
Un. Relevo2 0,50 1 3 1,14 0,31 
Un. Relevo 3 0,20 0,33 1 0,41 0,11 

Sorna 1,70 3,33 9,0 3,70 1,00 
Àmáx.= 3,0 I.C. = O R.C. = O 

Matriz 18: Matriz pareada dos elementos do nível 4, relacionados com landfomts (nível 3). Âm&. 

=autovalor máximo da matriz; I. C. = índice de consistência; R. C. = relação de consistência. 

Neste estudo, os valores de ~náx ultrapassaram a ordem de sua respectiva 
matriz em apenas 2,5%. No entanto, o ~náx da única matriz de ordem 8 (matriz 3), 
ultrapassou cerca de 6% sua ordem, mas mesmo assim a consistência da matriz foi 
preservada. Isto era esperado, pois de acordo com SAATY (1990 a), quanto maior a 
ordem da matriz, maior é a possibilidade de inconsistências. 
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ANEXOII 



Unidades LI!Diogla Profllndld. Textura CTC pH/DpH Mineral. Blocos M.Colap. Compact. Pe ........ b. NA D.~luxo DocDvldad. L.andform IA Clllsslll<:açio 
1 Arto.Bu >10m Ar-~rQ I 1 55 4.69/pos inerte :J:U~ntes 4m boa 15.1~ > 10,. 2 5-10'16 4 41 22 F 
2 Arto.Bu >10m Ar-'!'!!_ I 1 55 4.69/po;_ inerto :J:userf..es 4m bo~ 15.1~ >10 1 10.15% 4 4341 F 
3 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.69/oos Inerte ausentes 4m boa 15.1~ > 101T 1 2-5% 4 4587 F 
4 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/pes. inerte ausentes 4m boo 1 5.10.4 > 10 1 10.15% 4 4341 F 
5 Arto.Bu >10m Ar-a!ll._l 1 55 4.69/pos. lnorto :lu~ntes 4m boa 15.1~ > 10 2 2-5% 4 4;t74 F 
6 Arto.Bu > 10m Ar-~ra I 1 55 4.69/0011. lnerto ::.usentes 4m boa 15.1~ > 10 >3 <2% 4 3457 M 
7 Atto.Bu >10m Ar-ar.o. I 1 55 4.69/pos Inerte au~ntcs 4m boa 15.1~ > 10 2 Z,.5% 4 4274 F 
8 Arto.Bu >10m Ar-Aro I 1 55 4.69/oos. Inerte :ausentes 4m boa 15.1~ > 10_,. 1 10.15% 4 4341 F 
9 Atto.Bu >10m Ar-arQ I 1 55 4.69/1)0$. lncrto :.usentes 4m boa 15.1~ > 10 >3 <2% 4 34 57 M 
10 Arto Bu >10m Ar-~ra I 155 4.89/oos. inerte :ausentes 4m boa 15.1~ > 10 1 2-5% 4 4587 F 
11 Ba~lto 5-10 Aa-sllt 55 5 .45/noQ. CDOhni'b poucos 2m lnndea. 1 3.10.5 >5m 1 5-10% 4 3665 M 
12 Arto.Bu >10m Ar-Mal 1 55 4 69/oos Inerte nu~ntes 4m boa 15.1~ > 101T 3 5-10% 4 3926 F 
13 Arto Bu >10m Ar-alll_ l 155 4 69/pos. lnorto :.use~ 4m boa 15.1~ 10 1 2-5% 4 4587 F 
14 Arto.Bu >10m Ar-are:~ I 155 4.69/pos, Inerte ::tu~ntes 4m boo 151~ >10m 1 2-5% 4 4587 F 
15 Arto.Bu >10m Ar-oiQ I 155 4.69/pos. inerte :J:us.entes 4m boa 15.1~ >10m 1 5-10'16 4 4436 F 
16 Basalto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/nea. caolinlt:l OOIJCOS 2m 1nadea. 1 3.10.5 2-5m 1 5-10'16 4 3274 M 
17 Arto Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/pos. inerte :tusentes 4m boa 15.1~ > 5m 1 <2% 4 3591 M 
18 Bas:.lto 5-10 Ag-sllt 55 5.45/neo.. eaohnito poucos 2m lnadoq. 1 3.10.5 2-5m 1 <2% 4 3057 M 
19 Arto.Bu >10m Ar-~ra I 1 55 4.69/~ i norte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 1 5-10'16 4 4436 F 
20 A110.8u >10m Ar-ora I 155 4.69/oos. inerte ausentes 4m boa 15. 1~ > 5m 2 5-10'16 4 3648 M 
21 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.69/oos. inerte ausentes 4m boa 15.1~ >Sm 1 10.15% 4 3713 M 
22 Arto.Bu >10m Ar-Ara I 1 55 4.69/poS. inerte ausentes 4m boa 15.1~ >5m 1 <2% 4 3591 M 
23 Bas:.>lto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/noa. e:~olinib poucos 2m lnadea. 1 3.10.5 2-5m 1 10.15% 4 31 79 M 
24 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4 .69~ inerte :lusentes 4m boa 15.1~ > 10rr 1 10.15% 4 4341 F 
25 Bas:~lto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/neo. ettohntb poucos 2m 1nadea. 1 3.10.5 >5m 1 2-5% 2 37 41 M 
26 Arto.Bu >10m Ar-org_l 1 55 4.69/pos. Inerte ~usentes 4m boa 15.1~ >10m >3 2-5% 4 3625 M 
27 Arto.Bu >10m Ar-ora I 1 55 4.69/POS. 1norto ouscntos 4m boa 15.1~ >10m 1 5-10'16 4 4436 F 
28 Ba""lto 5-1 0 Ao-~llt 55 5.45/noQ. caolinit::l poucos 2m ,nadoq, 1 3.10.5 2-5m 1 5-10'16 4 3274 M 
211 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/pos. Inerte nuoent<'!l 4m boo 15 .1~ >10m 1 5-10'16 4 4438 F 
30 Arto.Bu >10m Ar-ara I , 55 4.69/po~. lnorto ::.u&entos 4m boa 15.1~ >5m 1 5-10% 4 3608 M 
31 AI10.Bu >10m Ar-ara I , 55 4.69/po$. lnorto :1U!"..entos 4m boa 15.1~ > 5m 2 5-10'16 4 3495 M 
32 Bos:>lto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/noa, coollnl::o _poucos 2m lnndeq 1 3.10.5 2-5m 1 5-10'16 4 3274 M 
33 Ba""lto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/noa. caollnl::o ooucos 2m 1nadea. 1 3.10.5 >5m 1 10.15% 4 3570 M 
34 Basalto 5-10 Ao-~ilt 55 545/noo. caollntt:> poucos 2m innd_eq. 1 3.10.5 2-5m 1 2-5% 4 3425 M 
35 Bas:>lto 5-10 Ao-sllt 55 545/noa coollnlta POUC<l" 2m lnadea. , 3.10.5 2-5m 1 10.15% 4 31 79 M 
36 Bas.:~lto 5-10 Ao-SIIt 55 5.45/noo. caol inlb PQ_UCO$ 2m ,nad.N. , 3.10.5 2-5m 1 <2% 4 3057 M 
37 ~s:>lto 5-10 Ao-sllt 55 5 45/nna. coollnlta POUCOS 2m ~nadea. 1 3.10.5 2-5m 1 10.15% 4 3179 M 
36 AI10.8U >10m Ar-arg I , 55 4 ,69/poa, Inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 1 10.15% 4 4341 F 
39 A110.Bu >10m Ar-Ara I 1 55 4.69/oo• Inerte :wsentes. 4m boa 15.1~ >10m >3 <2% 4 3457 M 
40 Arto.Bu >10m Ar-ora I 1 55 4.69/oos. \norte nus.entos 4m bo::l 15.1~ >10m 1 10.15% 4 4341 F 
41 AI10.8V >10m Ar-arg I 155 4.69/pos. Inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 1 5-10'16 4 4436 F 
42 Basano 5-10 Ao-sllt 55 5 . 45/n_~ eaolinib. _ po_ucos 2m inod~q. 1 3.10.5 2-5m 1 5-10'16 4 3274 M 
43 B~salto 5-10 Aa-silt 55 5.45/nea. coalinl~ ooucos 2m inadea. 1 3.10-5 2-5m 1 2-5% 4 3425 M 
44 Arto.Bu >10m Ar-ora I 1 55 4.69/pes, Inerte :~usentos 4m bo" 1 5.10.4 > 10m >3 2-5% 4 3825 M 
45 Arto.Bu >10m Ar-a_rg I 1 55 4 .69/pos~ lnor:o ~usontos 4m boo 15.1~ >10m >3 <2% 4 3457 M 
46 Basalto 5-10 Aa-&111 55 5.45/noa c.:aohnlt:J POUCOS 2m inndea. 1 3.10.5 2-5m 1 >15% 2 29 81 M 

46A B.1sa1ta 5-10 Aa-silt 55 5.45/nea. caohnlt:l poucos 2m lnadea. 1 3.10.5 2-5m 1 >15% 4 3057 M 
47 Basano 5-10 Ao-silt 55 5 45/noc ~ohn1to DOUCOS 2m in3dea. 1 3.10.5 2-Sm 1 >15% 4 3057 M 
48 Ba""lto 5-10 AQ-&IIt 55 5.45/noa. caolinlta POUCOS 2m in~deQ. 1 3.10.5 >5m 1 >15% 5 3317 M 
49 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1,75 5.50/noa. Inerte ausentes ~o ocorre lnadcq. 9.7.1~ < 2m 1 >15% 5 1734 s 
50 Arto.Bo 2-5m Arenosa I 1,75 5.50JneQ. Inerte ausentes n!ioocorre ln~dea. 9.7.1~ <2m 1 10.15% 5 1856 s 
51 Ba""lto S-10 Ao-silt 55 5.45/nea. c;JO!init:J poucos 2m inadea 1 3.10.5 2-5m 1 >15% 2 2981 M 
52 Atta.Bo 2-5m Ar.,noso I 1,75 5.50Jneo. inerte :.usentes n2o ocorre inadcq. 9.7.1~ <2m 1 >15% 5 1734 s 
53 Basalto 5-10 Ao-silt 55 5.45/nea. caollntt:.~ DOUCOS 2m inadea 1 3.10.5 2-5m 1 10.15% 2 31 03 M 
54 Basalto 5-10 Aa-sllt 55 5.4S/n0(1 C301inlta ooucos 2m lnadoQ. 1 3.10.5 ?-Sm 1 >15% 5 29 25 M 
55 Basalto S-10 Ag-sllt 55 5.45/neg. caolinlto poucos 2m lnndea. 1 3.10.5 2-5m 1 5-10% 4 3274 M 
56 8.1SOIIO 5-10 ~sllt 55 5.45/11_<>g. caolinit'\ _p_9UCOS 2m ln~dea. 1 3.10.5 2-5m 1 10.15% 2 31 03 M 
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57 Basalto $.10 Ag-sílt 55 5,45/no~ c::>ollnit:l _po_ueos 2m in~dea. 13.10-5 2-5m 1 10-15% 4 3179 M 
58 B:lsalto $.10 Aa-sllt 55 5.45/noa. c:>ollnib DOUC:OS 2m in~doa. , 3.10-5 >5m 1 >15% 2 3373 M 
59 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1.75 5.50/neg_. inerte ~usentes n~oocorre madea. 9.7.10-4 <2m 1 10-15% 5 3257 M 
eo B<lsalto $.10 Ag-silt 55 5.45/l!_eg_, c:>ol inib ooueos 2m ln3dea. 1 3.10-5 2-5m 1 10-15% 2 3103 M 
61 Arto.Bu > 10m Ar-aiQ.I 1 55 4.69/oos. I norte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 $.10% 4 4436 F 
62 B<lsalto $.10 Ao-sllt 55 5.45/nea. e~ollnib ooueos 2m in~ doa. 1 3.10-5 2-5m 1 5-10% 4 3274 M 
63 B~salto $.10 Ao-sllt 55 5.45/nea. C>Jollnlto ooueos 2m in~dea. 1 3.10-5 >5m 1 5-10% 2 35.00 M 
64 Basalto $.10 Aa-sllt 55 5.4Sinoa. caoliníb ooucos 2m iMdoa. 1 3.10-5 2-5m 1 1().15% 2 3103 M 
65 ~salto $.10 Ao-sllt 55 5.45/nea, enollnit:l poucos 2m in~dea. 1 3.10-5 >5m 1 5-10% 2 3590 M 
66 B~s:~lto 5-10 Ag-sllt 55 5.45Jneg, eaolinib po_lJCOS 2m inadca. 1 3.10-5 2-Sm 1 >15% 5 2925 M 
67 Ano.Bo 2-5m Arenoso 1 75 5.50/nea. incrto ausentes nOoocorre in~dea. 9.7.10-4 <2m 1 10-15% 5 1856 s 
68 B<!s:Jito $.10 Aa-sllt 55 5.4Sinoq, e~oll nlta poucos 2m i~dea. 13.10-5 2-5m 1 10-15% 5 3048 M 
69 Basalto $.10 Ag-silt 55 5.45/neg_, c:"~olinita _poucos 2m in~d~ 1 3.10-5 >5m 1 5-10% 2 3590 M 

69A B:lsalto 5-10 Ao-sllt 55 5 45/nco. e.1olinib ooueos 2m in~doa. , 3.10-5 2-5m 1 5-10% 4 3274 M 
70 Arto.Bu >10 m Ar-~ra I 1 55 4.69/oos. i norte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 $.10% 4 4436 F 
71 ~S<Jito $.10 Aº-s1lt 55 5.45/nea, C:'IO!inib po_ueos 2m lnad~. 1 3.10-5 >5m 1 1().15% 4 35 70 M 
72 Arto.Bo 2-Sm Arenoso 1 75 5.50/nea. I M~rtO :lusontes nao ocorre ln~dea . 9.7.10-4 <2m 1 10-15% 5 2361 s 
73 Arto.Bo 2-5m ArenoGo 1 75 5.50/nea. l n~rto ausentes n!io ocorre IMdeo. 9.7.10-4 <2m , >15% 5 2238 s 
74 Bas.:illto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/neg, eoolinlb poucos 2m inadoa. 1 3.10-5 >5m 1 >15% 5 3317 M 
75 Arto.Bu > 10m Ar-arg I 155 4.69/poo inorto :lUSOntCS 4m boa 1 5.10-4 >10m 2 <2% 4 3905 M 
76 B:lsalto 5-1 0 Aa-sllt 55 5.45/nea, c:Jolinib ooueos 2m in~dea. 1 3.10-5 >5m >3 <2% 2 2611 s 
77 Arto.Bu >10m Ar-arQ I 155 4.69/pos. inerte 3 USOntes 4m boa 1 5.10-4 >10m 3 <2% 4 370Q M 
78 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/po$, 1nerte ausentes 4 m boa 1 5.10-4 >10m 2 2-5% 4 4274 F 
79 Arto.Bu >10m Ar-arg I 1 55 4 69/pos. i n~rte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 >15% 4 42 19 F 
80 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4 .69~ inorto ausentes 4 m boa 1 5.10-4 >10m 1 5-10% 4 4587 F 
81 ~salto $.10 Aa-silt 55 5.45/nea. c:~olin ita ooueos 2m in.:odea. 1 3.10-5 2-Sm 1 10-15% 4 31 79 M 
82 ~salto $.10 Ao-sllt 55 5.45/noa. c:nolinib poucos 2m inadea. 1 3.10-5 >5m 1 >15% 4 3448 M 
63 ~lto $.10 Aa-sllt 55 5.45/nea. ~olinit::l ooueos 2m inadoa. 1 3.10-5 2-5m 1 10-15% 4 31 79 M 
64 Arto.Bu >10m Ar-are I 1 55 4.89/pos. ine-rte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >5m 1 10-15% 4 3713 M 
85 Arto.Bu >10m Ar-~rg I 1 55 4 69/pos. i norte au~ntes 4m boa 1 5 10-4 >10m 2 2-5% 4 4274 F 
86 Basalto S-10 Ae-sllt 55 5.45/nea. c:.~ol inib ooueos 2m inadea 1 3.10-5 2-Sm 1 2-5% 4 3425 M 
67 Arto.Bu > 10m Ar-~ro I 1 55 4.69/coo. 1n~rto ou~ntos 4m boa 1 5.10-4 >5m 1 10-15% 4 3713 M 
68 Arto.Bu >10m Ar-arg I 1 55 4 .69/~, inerte :Jusentes 4m boa 1 5.10-4 >10m >3 5-10% 4 3674 M 
69 Ba!>nlto $.10 Ao-sllt 55 5.45/noa. e!lohnltl ooueos 2m IMdca. 1 3.10-5 2-Sm 1 $.10% 4 3274 M 
90 Arto.Bu >10m Ar-are I 1 55 4 69/oos. ln<>rte :au~ntes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 5-10% 4 4436 F 
91 ~salto 5-10 Ag-s llt 55 5.45/nell, c::tolinit."l po_yeos 2m in~dca . 1 3.1CJ..5 >5m , 5-10% 4 3665 M 
92 Arto.Bu >10m Ar-nre I 1 55 4.69/pos. lnorto ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 10-15% 4 4341 F 
93 Basalto $.10 AQ-silt 55 5 45JnCll. eaolinita poucos 2m ln~doq. 1 3.10-5 2-Sm 1 10-15% 4 3179 M 
94 Basalto $.10 )\g._sl~ 55 5.45/ne~ c:::»olinrb ooucos 2m inadea. 1 3.10·5 >5m 1 10-15% 4 3570 M 
95 ~salto $.10 Ao-,.,lt 55 5.45/nea. eaohnrt3 ooucos 2m in~dea . 1 3.10-5 2-5m 1 $.10% 4 3274 M 
96 ~salto $.10 Aa-sllt 55 5.45/nea. ~ohnita poucos 2m in~dCQ . 13.1().5 2-Sm 1 >15% 4 3057 M 
97 ~s:Jlto $.10 AQ-sllt 55 5.45/nOQ. coolinitl poucos 2m lnadoq_. 1 3.10-5 >Sm 1 10-15% 4 3570 M 
98 B<!"-'llto $.10 Aq-sllt 55 5.45/neg. coollnita poucos 2m in~d~ 1 3.1CJ..5 2-Sm 2 10-15% 4 2685 M 
99 ~salto $.10 A!l-Silt 55 5. 45Jne~ c:~olin it:l ooueos 2m inadoa. 1 3.10-5 >5m 1 10-15% 4 35 70 M 
100 Basalto $.1 0 Aa-sllt 55 5,45/neo enol•nlto ooueos 2m inadea. 1 3.10-5 2-Sm 1 >15% 4 3057 M 
101 Arto.Bu >10m Ar-~ra I 1 55 4.69/pos, inerte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >5m 2 2-5% 4 3648 M 
102 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/pos, inorto 3USOI1tes 4m boa 1 S. 10-4 >10m , 2-5% 4 4587 F 
103 Arto.Bu >10m Ar-arg I 1 55 4 69/pos. inerte ausentes 4 m boa 1 5.10-4 >10m 1 5-10% 4 4436 F 
104 Arto.Bu >10m Ar-,.rg_l 1 55 4.69ll>os. inerte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >5m 1 >15% 4 3591 M 
105 Arto.Bu > 10m Ar-ara I 155 4.69/oos. in{lorte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 2-Sm 4 4587 F 
106 Ba$:)1to $.10 Ao-slh 55 545/nea c:2olrn1tn poucos 2m inadea. 1 3.10-5 >5m 1 2-5% 4 3817 M 
107 ~S<Jlto $.10 Ao·S!It 55 5.45/noo. c:>oilnita poucos 2m inadea. 1 310-5 >Sm >3 <2% 4 2686 s 
108 ~""lto $.10 AQ-S!II 55 5 45/neç. cgohnib poucos 2m inad<!Q. 1 3.10-5 2-5m 1 10-15% 4 3179 M 
109 ArtoBu >10m Ar-ara I 155 4.69/oo!\. inerte .au~ntes 4 m boa , 5.10-4 >5m 1 1()..15% 4 3713 M 
110 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/pos. inerte nusontos 4m boa 1 5.10-4 >10m >3 $.10% 4 3674 M 
111 ArtoBu >10m Ar-arg I 1 55 4.69/pos. Inerte :'l USOnt~ 4m boa 1 5.1CJ..4 >10m 1 10-15% 4 4341 F 
11 2 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/oos. Inerte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >5m 2 $.10% 4 3495 M 
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113 Bas:>lto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/nea. cnollnitl ooucos 2m lnadoo. 1 3.10-5 >5m >3 5-10% 4 ~03 M 

113A Basalto 5-10 Aa-s ln 55 5.45/nea C3ollnlt:> ooucos 2m lnodoo 1 3.10-5 >5m >3 5-10% 2 2828 M 
114 B":.alto 5-10 A.a_-<; llt 55 5 .451~~ cnolinltil _j)O_UCOS 2m lnad_eq,_ 1 3.10-5 >5m 1 10-15'!6 4 3103 M 
115 Ba""ltó 5-10 Aa-~ llt 55 5 451noo. c:tolinlt:t ooucos 2m lnodoc 1 3.10-5 >5m 1 >15'!6 4 3373 M 
116 Artx>.Bu >10m Ar-t~ra I 1 55 4 69/oos. I neM au5enteS 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 5-10% 4 4438 F 
117 Artx> 8tJ >10m Ar-aral 155 4.69/oos. Inerte ;.usentes 4m bon 1 5.10-4 >10m 2 5-10% 4 41,22_ F 
118 Baulto 5-10 A a-s!~ 55 5.45/n&a. caolínítl ooucos 2m lnodea. 1 3.10-5 >5m 1 >15% 4 3446 M 
119 B"""lto 5-10 Aa-sln 55 5,45/nell.. caollnlt;> pOUCOS 2m lnodoo 1 3.10-5 2-5m 1 10-15'!6 2 31 03 M 
120 Basalto 5-10 Aa-sin 55 5.45111_Q!L c:~ollnlt:o ooucos 2m inod_~ 1 3.10-5 >5m 1 2-5% 4 3817 M 
121 Artx>,Bu >10m Ar-ano I 155 4Woos i norte ~usentes 4m boa 1 5.10-4 >10m >3m <2'1(, 4 3457 M 
122 Basalto 5-10 A a-si~ 55 5.451nea. caolinitl ooucos 2m inadea 1 310-S >5m 2 <2% 4 3135 M 
123 Basalto 5-10 Aa-&1~ 55 5.45/nea. c:>ollnitl ooucos 2m in:>doc 1 3.10-S >5m 1 2-5% 4 38.17 M 
124 Artx>.Bu >10m Ar-org I 1 55 4,69/pOs. lncrto ousontes 4m bo:l 1 5.10-4 >10m 1 5-10% 4 4438 F 
125 _6-,salto 5-10 Ao-sllt 5.5 5,45/nea. e:~ollnlta ooucos 2m lnod~ 1 3.10-5 >5m 1 10-15% 4 3570 M 
126 Basalto 5-10 Ao-sllt 55 5 45/nea. caolinita oouc~ 2m inad_eq. 1 3.10-5 2-Sm 1 >15% 4 3057 M 
127 B:.salto 5-10 Aa-sln 55 545/nea. caollnl!:l oouccs 2m ln:>doa 1 3.10-5 2-Sm 1 10-15% 4 31 79 M 
128 BaS:~Ito 5-10 Aa-:>ilt 55 5.451nea. caolinrta ooucos 2m inadoo. 1 3.10-5 2-5m 1 >15% 4 3057 M 
129 BaS:~Ito !>-10 Aa-silt 55 5 451nell. caollnlt:l POUCO$ 2m lnadea. 1 3,10-S >5m 1 >15% 2 3373 M 
130 BQs:>lto 5-10 Aa-sl~ 55 5.45/n&Q. caollnitl poucos 2m inadea. 1 3.10-5 >Sm 1 10-15'!6 2 3495 M 
131 Basalto 5-10 Ao-sllt 55 5 45/neo caollnlt:l ooucoc 2m lno~q,_ 1 3,10-5 >Sm 2 2-5% 2 3428 M 
132 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/oos. I neM ousentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 2 2-5'!6 4 4274 F 
133 Arto Bu >10m Ar-ora I 155 4.69/POs Inerte nvsentM 4m bo:l 1 510-4 >10m 1 5-10% 4 4438 F 
134 B:lsalto !>-10 Aa-sllt 55 5 45/nl!<l. eaolinib POUCOS 2m inadea. 1 3.10-5 >5m 1 5-10% 4 3885 M 

134A Bas.,lto !>-10 Ao-sllt 55 5.45/neo caofini~ _j)OJJCOS 2m inod~ 1 310-5 >Sm 1 5-10% 2 35QO M 
135 B:lsalto !>-10 Ao-sllt 55 5.45/nea. c;,olinltl OOUC<IS 2m inadoa, 1 3.10-5 >5m 1 10-15'!6 2 3495 M 
136 HIDRELETRICA A 50 R 
137 Bas:.lto 5-10 Ao-sllt 55 5 4S/ne_g, e~o linjt:) . POUCOS 2m inodoa 1 3.10-5 >5m 1 2-5% 4 3817 M 
138 Bas..,lto 5-10 Ae-•llt 55 5451n~ ~olinit:t ooucos 2m inodoo 1 3 10-5 2-5m 1 S-10% 4 32.74 M 
139 B:Jsa~o 5-10 Aa-sllt 55 5 451nOQ. caollnib POUCOS 2m lnodoo. 1 3.10-5 >5m 1 2-5'!6 4 3817 M 
140 ArtoBu >10m Ar-:arol 155 4 69/oos. In~~ :tuscntes Am boa 1 510-4 >10m 1 ?.-5% 4 45.87 F 
141 Arto.Su >10m Ar..Qral 155 4.69/oos. lnert" ausento-s 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 2-5% 4 45.87 F 
142 Basalto S-10 Aa-sllt 55 5.45/nea. caolinlt:l ooucos 2m inodee 13 10-5 ?.-5m 1 S-10'!6 4 32.74 M 
143 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/!)05. inerte ~vsentes 4m boa 1 5.10-4 >5m 1 5-10% 4 3808 M 
144 Arto.Su >10m Ar-arll. l 1 55 4 69/pas. inerte :.v sentes 4 m boa 1 510-4 >10m 1 10-15'1!. 4 43 41 F 
145 B:lsatto !>-10 A~sllt 55 5 45/neg. caolinl!:) POUCOS 2m lnadOQ. 1 3 10-5 2-5m 1 10-15'!6 4 31 79 M 
146 Arto Bu >10m Ar-ara i 1 55 A 69/oos. in~rto :lu~ntes 4 m boa 1 510-4 >10m 2 2-5% 4 4274 F 
147 Artx>.Bu >10m Ar-aro I 1 55 4 ,69/oo&, Inerte ausentes 4m boa 15,10-4 >10m 2 2-5% 4 4274 F 
148 Arto.Bu >10m Ar-aro I 1 55 4.69/POs. lnertB au•entes 4 m boa 1 5 .10-4 >10m >3 <2% 4 34.57 M 
149 Basalto !>-10 Ag.sllt 55 5 .451neQ. caollnit:J POUCOS 2m inadea. 1 3.10-5 2-5m 1 > 15% 4 3057 M 
150 Arto.Bv >10m Ar-arai 1 55 4 ,69/oos ln.nt<" ·auOflntes 4m boO 1 5.10-4 >.S.rn 1 >15'!6 4 35.91 M 
151 BaS:~I!O !>-10 Aa-sllt 55 5.451noo, caollnita ooucos 2m lnadeo. 1 3.1 0-5 2-Sm 1 10-15'!(, 4 3179 M 
152 B~ca~ 5-10 Aa-sllt 55 5 45/n&Q, cnollnitn .POUCOS 2m lnadca. 1 3.10-5 2-Sm 1 10-15'!6 4 .,179 M 
153 Bas:>lto S-10 Ao-sllt 55 5.451nec. ~olinit:l ooucos 2m lnadec. 1 310-5 2-Sm >3 <2% A 2295 s 
154 BaS:>Ito 5-10 Aa·sllt 55 5 45/nea. c.1ollnitt> POUCOS 2m lnadea 1 3.10-5 2-5m 1 10-15% 4 31 .79 M 
155 Arto.Bu > 10m Ar-org I 155 4.69/POs. ínerto ausentes 4m boa 1510-4 >10m 1 10-15'!6 A 4341 F 
156 Arto.Bu >10m Ar-are I 1 55 4 69/oos Inerte ous.entos 4 m boa 1 5.10-4 > 10m 1 5-10% 4 4438 F 
157 Arto.Bu >10m Ar-oro I 155 4.69/oos. ln.,rte ausentes 4m boa 15.10-4 >10m 3 2-5% 4 4078 F 
156 Arto.Bu > 10m Ar-nra I 155 4,69/oos lnert.- :.us.ente:" 4m bo-1 1 510-4 >10m 2 S-10% 4 41 22 F 
159 Basalto 5-10 Ao-sllt 55 5.451noo. c.:1olln1t:» _QQUCOS 2m tnodeo. 1 3.10-5 2-5m 1 5-10% 4 3274 M 
160 Bas:olto 5-10 Ao-si~ 55 5.45/noa elolinitl POUCOS 2m lnadoo. 1 3 10-5 >Sm 2 2-5% 4 3$~03 M 
181 Arto.Bu >10m Ar-are I 155 4.69/POs. inert~ ousentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 2 10-15'!6 4 4027 F 
162 Arto.Bu >10m Ar-aro I 1 55 A,69/POs. Inerte ausentes 4m boa 1 5 .10-4 >10m 1 5-10% 4 4438 F 
163 Basalto 5-10 Aa-sll! 55 5.451noo. e;olinit:J POUCOC 2m inadeo. 13.10-5 >5m 1 5-10% 4 3865 M 
164 Basalto S.10 Aa-silt 55 5.451noo caohnl!:) POUCOS 2m inadoo 1 310-5 · 2-Sm 1 10-15'!6 4 31 79 M 
185 B:lsalto !>-10 Aa-silt 55 5.451nog, caotinib POUCOS 2m lnadeq, 1 3.10-5 >5m 1 5-10% 4 3865 M 
166 Arto.Bu >10m Ar-arg 1 155 4 .69/oos Inerte ~U!i-entos 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 5-10% 4 44 36 F 
167 Bas.::>lto !>-10 Ai!·SIIt 55 5.45/neo . c~ollnlto _p_oucos 2m lnadeq , 3.10-5 >Sm 1 5-10% 4 36 65 M 
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168 Ano,Bu > 10m Ar-Moi 1 55 4 69/ocs. inC" rt.e :~u~nt~ · 4 m bon 1 510-4 >10m 1 S-10% 4 4436 F 
169 Arto,Su > 10m Ar-:-.ro I 1 55 4 6Sl/oo.~ ln~rt<l ~uo;ent"" 4m bon 1 51(>.4 >10m 1 2-5'!1. 4 4587 F 
170 Bnsalto S-10 "'~~llt 55 5 45/neg c:>ollnll:l pouco.. o; 2m in~dOQ, 1 3 1(>.5 >5m 1 2-5% 4 38.17 M 
171 en ... , lto S-10 Aa-:<i~ 55 545/n~ C!'IO!•nl"' ooucos 2m iMdNl 1 31C>-5 >Sm 1 >15~- 4 34.4& M 
172 8-,r;.alto S-10 Aa-:'.ilt 55 5.45/noo C.'1olinib DOU CO\< 2m inadoc. 1 3.1(>.5 >5m 1 S-10% 4 3865 M 
173 USINA STA CRUZ 4.50 R 
174 Basnlto S-10 Ao-oilt 55 545/n"". c:~olinlt:l _poucos 2m i n~dea . 1 3.1C>-5 >5m 2 1C>-15% 4 3257 M 
175 8.1AA1to S-10 Aa-~ilt 5.5 5 45/neo C!'lo linil<l oou= 2m inod..a 1 3 10-5 >5m 1 >15% 4 34.4& M 
176 B:ls:>lto S-10 Aa-slit 55 545/neo C!'~OIInlta ooucos 2m inadeo 1 3.1(>.5 >5m 1 1C>-15% 4 3570 M 
1n Bnsa~o S-1 0 Ao-:<1~ 55 5 45/neo c::tohnita OOUCO\< 2m ln~deo 1 3.1C>-5 >5m 1 1(>.15% 4 :35 70 M 
178 B:>s:>lto S-10 Aa-silt 55 5.45/n('(l . c:~olinita OCUCO$ 2m in~doo. 1 3.1(>.5 >5m 1 >15% 4 34.4& M 
179 S.~S3lto S-10 Ao-sllt 5.5 545/neg. caolinll:l OC<JCOS 2m n~doo 1 31(>.5 2-5m 2 S-10% 4 29.60 M 
180 B.~salto S-10 Aq-sllt 55 5.45/nea. coollnita poucos 2m inadea. 13.10-5 2-5m 3 10-15% 4 2669 s 
181 Ba~lto S-10 Ao-solt 55 5,45/neg_ c:to linírn PQucos 2m in~deo. 1 310-5 >5m 1 S-10% 4 36.65 M 
182 Bnsalto S-10 Ao-si~ 55 5.45/neo coolinita _ll9_UCOS 2m ln~dQ<L 1 3.1(>.5 >5m 3 <2% 4 29.39 M 
183 S.,.w,lto S-10 Ao-:<1~ 55 5 45/neo. coollnlt:o 00\JCOS ?.m inadoo 1 3.1C>-5 2-5m 1 1C>-15'!!. 4 3179 M 

183A B:lsa~o S-10 Aa-:<1~ 55 5.45/neo. C3olinitn 00~ 2m in::adea. 1 3 .10-5 2-5m 1 >15% 5 304& M 
184 a.,~lto S-10 Ao-:<ilt 55 545/neo. C::'!Oiin~ OC<JCOS 2m inadeo 1 3 ,10-5 >5m 1 >15% 4 34.4& M 

184A 8:1sa1to S-10 Ao-,.ilt 55 5.451nll!l. c"olinlto poucos 2m inodeo. 1 310-5 2-5m 1 > 15% 5 2925 M 
185 B.:>M~o S-10 Ao-~ilt 55 545/neo c~o lln'ta oou= 2m in"d"" 1 3 10.5_ >5m 2 !-5% 4 35_03 M 
188 Arto.Bu >10m Ar-aro I 1 55 4.69/oos inerte ausentes 4m bon 1 5.10-4 >10m 1 2-5% 2 4458 F 
187 ArtoBu >10m Ar-~_'ll.l 1 55 4 69/oo<- in('rt., aut.()nt~ 4m bo~ 1.5 10-4 >10m 1 S-10% ?. 4305 F 
188 Basalto S-10 Ao-silt 55 545/rr<)g, caollntt:l ooucos 2m inodeq_, 1 3.1C>-5 >5m 2 S-10% 4 3352 M 
169 8.1Mlto S-10 Aa-~llt 55 545/noo C.'"lolinfb ocuc:o.~ 2m lnndeo. 1 3 10-5 >5m 1 2-5% 4 38.17 M 
190 Bnsalto S-10 Ag-~llt 55 5.45/neg, C.'lolinlt:J poucos 2m i n;~dOQ 1 3.10-5 >5m 1 S-10% 4 38 65 M 

190A 8Aor,.'llto S-10 Aa-:<llt 55 5.45/noo. c:aolinit:l DOUCOS 2m IMdOO. 1 3 10-5 2-5m 1 S-10% 5 31 43 M 
191 Arto.Bu >10m Ar-3rQ I 155 4 69/oe:< inorte .o~ntes 4m boa , 5.10-4 >10m 1 2-5% 2 4458 F 
1~. ArtoBu >10m Ar-argl 155 4.69/l>Q$" inorto :.u~tes 4m ba-1 1510-4 >10m 1 S-10% 2 4360 F 
193 Arto.Bu > 10m Ar-~ra I 155 4 89/oos. tncrto :~usentes 4m ~ 1 5.10-4 >10m 3 2-5% 4 4078 F 

193A Arto Bu >10m Ar-~ra I 155 4 691oos I norte ::t~ntes 4m bon 1 510-4 >10m 3 2-5% 2 40.02 F 
194 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.69/ocs. inorto ::~usentes 4 m boa 15.10-4 >10m 1 1C>-15% 4 43 41 F 
195 Arto Bu >, m Ar-mal 1 55 4 69/ocs i norte ~UMnt~ 4m bo~ 1 510-4 >10m 1 S-10% 4 4438 F 
196 Arto.Bu >10m Ar-aro I , 55 4 69/DOS. !norte ausentes 4 m boa 1 5.10-4 >10m 1 S-10% 2 4360 F 
197 8-,S~~Ito S-10 Aa-:<ilt 5 5 545/nea. c~olinita poucos 2m i nade<!. 1 3.10-5 >5m 1 S-10% 4 :35.90 M 
198 8.1Sa1to S-10 Acr~i~ 55 5 45/nea. caolinlt:l poucos 2m inadeo. 1 3.1(>.5 >5m 1 !>-10% 4 38.65 M 
199 a.,,.,.lto S-10 Ao-t<llt 55 5 45/nM cnolinit:l OOUCO!< 2m ·n~deo 1 3 .10-5 >5m 1 2-5% 4 38.17 M 
200 Arto,Bu > 10m Ar-ara I 1 55 4 .69/oos. inert<' ;JU~ontes 4m boa 1 5.10-4 >10m >3 <2% 4 34 57 M 

200A Arto.Bu > 10m Ar-~ra I , 55 469/oos lnor~o au:<Ont"" 4m bon 1 5.1(>.4 >10m >3 <2% 2 3381 M 
201 8.1,-1110 S-10 Ao-silt 55 5 45/~cg, cnolinlb _pouca,; 2m i n~doq, 1 310-5 >5m 1 <2% 4 3448 M 
202 8;1«.,~ S-10 Aa-t<ilt 55 5 451nea C!'IOii nit:\ oou=~ ?.m inndoo 1 3 1(>.5 >Sm 2 <2% 4 31.:35 M 
203 ArtoBu >10m Ar~,r_gl 155 4.89/oe:<. 1nerto :lvsontes 4m bon 1 5.10-4 >10m 1 <2% 4 4219 F 
204 Basalto S-10 A<H>ÍI! 55 5 45/noo C:"Oiinlt:\ ocueo:< 2m inod<'<l , 3.1C>-5 >5m 1 S-10% 4 3665 M 
205 a~ salto S-10 Ao-$ilt 55 5.45/noo. c~olinit."'l poucos 2m lnndea. 1 3 10-5 >5m 1 2-5% 4 38 17 M 
208 Bar.~ !to S-1 Ao-" lt 55 545/noo cnoHn tn _PQUCO$ ?m ln~d<!_q_ 1 3 1 Q-~ _ >5m 1 S-10% 4 38.65 M 
207 B.1~ .. "llto S-10 Aa-~1~ 55 5 45/noo cnolfnit.'1 POUCOS 2m in~ doe 1 3.10-5 2-Sm 2 10-15% 4 2865 M 
208 6;\S~>Ito S-10 Aq.,.ilt 55 5 45/nea c<'~olinim pouco.• 2m lnodea 1 31(>.5 2-5m 1 10-15% 4 31 .79 M 
209 Basalto S-10 Ag-silt 55 5 45/neg c:Johnlta poocos 2m in:'ldOO. 1 3.1(>.5 2-5m 1 >15'11. 4 3057 M 
210 S.."tr.nlto S-10 Aa-,ilt 55 5 45/nea C!'lollno~, ocuca.• 2m onndca 1 3 1().5 2-5m 1 >15% 4 3050 M 
211 B:lsalto S-10 Aa-silt 55 5.45/neo. caolinita ocucos 2m 1nadea. 1 3 10-5 2-5m 1 >15% 4 3057 M 
212 &salto S-10 Ag-,ilt 55 5.45/neo ~otlnltn ocucos 2m iMdea 1 3.10-5 2-Sm 1 S-10% 4 3274 M 
213 Ba""lto S-10 Aq-~ilt 55 5 45/neg coolinlt.'l poucos 2m inadCQ. 1 3.1(}.5 >5m 1 1(>.15% 4 :35 70 M 

_214 g;,,olto S-10 Ag-$11! 55 5 451n"!l c;:,otinita poucos 2m in:adect. 1 310-5 >5m 1 >10% 4 38.65 M 
215 Arto.Bu >10m Ar-ar_g_l 1 55 4 89/pos. Inerte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 !>-10% 2 4360 F 
216 Arto.Bu >10m Ar-aro I 1 55 489~- i norte ausentº" 4m bo., 1 5 1(>.4 >10m 2 S-10% 4 41 22 F 
217 Arto.Bu >10m Ar-3r_g_l 1 55 4 .69/ocs. inerte ous.entcs 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 S-10% 2 4360 F 
218 ArtoBu > 10m Ar-~ra I 1 55 4 69/oos ln~rto ,.us.ente~ 4m bon , 5 10-4 > 10m 1 <2% 2 41 43 F 
219 Arto.Bu >10m Ar-:ora I 155 4.69/ocs i norte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 S-10% 4 4438 F 



Unidades LIID_IOi_l:l Protundld. Toxturu CTC _pH/DpH Mlnorul. Blocos M.Col:lp. Compact. Pormollt>. NA D.fluxo Docllvldad. Landform IA CJasslllcaçAo 
220 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/noc. i norte Mtos.crd. na.o ocorre inode<l. 9 .7.1Cl-<' <2m 1 <2% 5 16 2!l s 
221 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/noa. inerte Mtos.ard. naoocorra inade<l. 9.7.10-4 <2m 1 5-10% 5 16 46 s 
222 Arto.Bu >10 m Ar...o.ra I 155 4.89/pos. I norte ~usento~ 4m toca 1 5.10-4 >10m 3 2-5% 4 40 78 F 

222A Arto.Bu >1 0 m Ar-3cr~ I 1 55 4.89/pos. lnert..e ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 3 2-5% 2 4002 F 
222B Arto.Bu >10m Ar-aro I 1 55 4.69/pos. inerte ausentes 4m boa 1 510-4 >10m 3 2-5% 8 4076 F 
223 Basalto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/nea. e<>olinlta ooucos 2m inadoa. 1 3. 1C.5 2-Sm 3 2-5% 8 2663 s 
224 Basalto 5-10 Aa-sllt 55 5.451noo. coolinlb ooucos 2m ínadea. 13.1C.5 2-Sm 1 <2% 8 3057 M 
225 &salto 5-10 Aa-sllt 55 5.4S/noo. eaollnlta poucos 2m inodea. 1 3.1 C.5 >5m 1 5-10% 4 3865 M 
228 BaS!llto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/noo. e<>olinit:l poucos 2m ínadoa. 1 3.1C.5 >5m 1 >15% 4 3448 M 
227 &salto 5-10 Aq-sllt 55 5.451noa. eao!inlta poucos 2m ínadoq. 1 3 .1C.5 >5m 1 1C.1 5% 4 3570 M 
228 Ba:;.olto 5-10 A<:~-_sllt 55 5.45/ne;~. caoli nlta poucos 2m ínadeq. 1 3.1C.5 2-Sm 1 2-5% 4 3425 M 
229 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.89/oos. lnorto nusentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 2 2-5% 8 4274 F 

22!lA Arto.Bu >10m Ar-ora I 1 55 4.69/pos. inerte ou~ntes 4m boa 1 5.10-4 >10m 2 2-5% 4 4274 F 
230 Basalto 5-10 Ag.sllt 55 5.45/noa. coollnlb poucos 2m ínadeq. 1 3.1C.5 2-5m , 2-5% 4 3425 M 
231 Arto.Bu > 10m Ar-aro I , 55 4.69/oos. inerto ausentes 4m boa 1 5 .10-4 >10m 3 2-5% 8 40 78 F 
232 &salto 5-10 Ao-sllt 55 5.451noo . cao!lnib poucos 2m i nade<~. 1 3.1C.5 >5m , 2-5% 4 3817 M 
233 Arto.Bu >10m Ar-org I 1 55 4.89/pos. I norte :'lu~ntos 4m boa 1 5 .10-4 >10m , 5-10% 4 4436 F 
234 Basalto f>.10 Aa-sllt 55 5.45/nea. c.~ollnib _po_ycos 2m inadeA, 1 3.1 C.5 >5m , 1C.15% 4 3570 M 
2"'...5 &sa~o 5-10 Ao-sllt 55 5.4Sineo. coollnít:l poucos 2m inadoo. 1 3.1C.5 >5m , 2-5% 4 3817 M 
236 Arto.Bu >10m Ar-arlll 1 55 4.69/PQ'. Inerte ousentcs 4m bo3 1 5.10-4 >10m 1 2-5% 4 4587 F 
237 Basalto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/r1_e;!,_ cootinitn _po_ucos 2m ínod~ , 3.1C.5 >5m , >15% 4 3448 M 
238 &s:>lto 5-10 Ao-si~ 55 5.45/ne<~ . coolinlb poucos 2m lnadeo. 1 3.1C.5 >5m , 1C.15% 4 3570 M 
239 B<>salto f>.10 Aa-sllt 55 5.45/n!Xl. caolinlb poucos 2m inadea. 1 3.1C.5 >5m 1 5-10% 4 3685 M 
240 Basalto 5-10 Aq-sllt 55 5.45/nog. caolínlb poucos 2m in3dea. 1 3 .1C.5 2-5m 3 <2% 4 2547 s 
241 Basalto 5-10 AQ-sllt 55 5.4S/noa. caolinlb pOUCOS 2m inadeq. 1 3.1C.5 2-Sm 1 1C.15% 4 3179 M 
242 Bosalto f>.10 ~g-silt 5 5 5.45/noA, caollníta pOUCOS 2m inadeq. 1 3 .1C.5 2-Sm 1 >15% 4 30 57 M 
243 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 175 5.50/nea. incrto Mtos.ord. nG.oocorro inadeo. 9.7. 10-4 <2m 1 <2% 4 17 80 s 
244 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neo. Inerte Mtos.ord. n.ao ocorre inadea. 9.7 .1 C.4 <2m 1 >15% 5 1629 s 
245 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neo. I norte Mtos.ard. não ocorre inadea. 9.7.10-4 <2m 1 >10% 5 18 46 s 
248 Basalto >10 Aa-sllt 55 5.4Sinea. caolinit:l pOUCOS 2m inadea. 1 3.1C.5 >5m 1 f>.10% 5 3534 M 
247 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/n e;~. Inerte :tu sentes nG.o ocorre Ín:ld0<1. 9.7.10-4 2-Sm 1 1C.15% 5 2381 s 
248 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/n_ell, Inerte :'lu sentes nllo ocorre inadeo. 9 .7.10-4 2-Sm 1 >15% 5 2238 s 
249 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 175 5.50/noa. Inerte :1usentos nao ocorre inadeo. 9 .7.1 0-4 2-5m 1 1C.15% 5 23 61 s 
250 Arto.Bo 2-5m Aronoso I 1 75 5.50/nea. Inerte 3usentes nao ocorre inodea. 9.7.1C.4 2-Sm 1 5-10% 8 2587 s 
251 Arto.Bu >10m Ar-"!Q.I 1 55 4.89/pos. inerte ausent~ 4m boa 1 5. 10-4 >10m 1 2-5% 4 4587 F 
252 Arto.Bu >10m Ar-ara I 156 4.69/oos. lncrto au~ntos 4m boa 1 5 .1C.5 >10m 1 5-10% 4 4436 F 
253 Arto.Bu >10m Ar-~rg I 1 55 4.89/pos. inert~ aus.(lntes 4m bOA 1 5.10-4 >10m 1 >10% 4 4436 F 
254 Arto.Bu > 10m Ar-oro I 1 55 4 89/oos. in!'rte :tu sentes 4m boa 1 5.10-4 > 10m >3 <2% 4 34 57 M 
255 Ba:-.o~o f>.10 Aq-!lolt 55 5.45/nOQ c:tolinit::l poucos 2m inadeo. 13.10.5 2-5m 1 2-5% 4 34 25 M 
256 Basalto f>.10 Ac-sllt 5 5 5.45/n~ caoliníta Jl.OUCOS 2m ínad~ 1 3.1C.5 2-5m 2 > 10% 4 2960 M 
257 Bosalto 5-10 Ao-si~ 55 5.45/nea. eo:olinib POUCOS 2m lnode<l. 1 3 .1C.5 2-5m 1 2-5% 2 3350 M 
256 Ba""lto >10 Ag-sílt 55 5.45/nea, ~olinib poucos 2m inodeq. 1 3.1C.5 >5m 1 5-10% 2 3590 M 
259 Basalto > 10 Aa-sllt 55 5.4S/noa. C:lOiinita ooucos 2m lnodeo. 1 3.1C.5 >5m 1 2-5% 4 3817 M 
260 Basalto >10 Ao-sílt 5 5 5.45/nea. coolinlta POUCOS 2m inadeo. 1 3.1C.5 >5m 2 <2% 4 31 35 M 
281 Basalto 5-10 Aa-sllt 5 5 5.45/neg. C3olinib POUCOS 2m lnndeo. 1 3.1C.5 2-5m 1 1C.15% 4 31 79 M 
262 B<>salto f>.10 Aa-sllt 55 5.4S/noa. caolinita pOUCOS 2m inadoo. 1 3.1C.5 >5m 1 2-5% 4 38 17 M 
263 Basalto 5-10 Aq-sllt 55 5.451neg. coolinlta poucos 2m lnadeq. 1 3.1C.5 >5m 2 <2% 4 3135 M 
264 Bosalto >10 Ag-sllt 55 5.45/nea. caolonlta poucos 2m inedeq. 1 3.1 C.5 >5m 1 2-5% 4 3817 M 
265 Arto.Bu >10m Ar-aro I 155 4.89/pos. inerte :lusentes 4m boa 1 5.1C.4 >10m 1 2-5% 4 4587 F 
266 B<>salto f>.10 Ao-sllt 55 5.45/n~ c:Jolinita POUCOS 2m ínodeo. 1 3.1C.5 >5m 1 2-5% 4 38 17 M 
267 Arto.Bu >10 m Ar-aro i 1 55 4.69/pos. inerte ausentes 4m toca 1 5.1C.4 >10m 2 2-5% 8 4274 F 
268 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.69/pos, Inerte ou sentes 4m toca 1 5.1C.4 >10m 2 2-5% 4 42 74 F 
269 Arto.Bu >10 m Ar-<~ra I 1 55 4.69/pos. i norte ausentes 4m boa 1 5.10-4 > 10m 1 2-5% 4 4587 F 
270 Arto.Bu >10m Ar-~ra I 1 55 4.69/pos. I norte ausentes 4m boo 1 5.10-4 >10m >3 <2% 8 3457 M 

270A Arto.Bu >10m Ar·3r~l 1 55 4.69/aos. lnorto ausentes 4m boa 1 5.10.4 > 10m >3 <2% 2 3381 M 
271 Arto.Bu >10 m Ar-ara I 1 55 4.69/pos. Inerte :lusentns 4m boa 1 5.1C.4 > 10m 1 > 10% 4 4341 F 
272 Arto.Bu >10m Ar-arql 155 4.69/pos. inerte .:lu sentes 4m toca 1 5.10-4 >10m 3 <2% 4 3709 M 



Unidades LltDiogla Prolllndlcl. Textura CTC pHft)pH Mino r:> I. Blocos M.Col4p. Corq~~ct. Permo~b. NA O.I'IUXO Oecllvlclad. Lan<lform IA Classlftc8çlo 
273 Ano.Bu >10m Ar-arl;l 155 4.69/pes. inerte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 3 2-S% 4 4078 F 
274 Arto.Bu > 10m Ar-aro I 155 4.69/pea. inerte ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 1().15% 4 4341 F 
275 Ano. eu >10m Ar-aro I 155 4.69/oos. lncrt~ :ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 5-10% 8 4438 F 
276 Basalto 5-10 Ao-sllt 55 5.45/nea. c:>ollnrta ooucos 2m lnadeo. 1 3.1().5 >5m 1 5-10% 8 3665 M 
2n Ano.Bu > 10m Ar-aro I 1 55 4.69/oos. inerte :2usentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 5-10% 8 4438 F 
278 Arto.Bu >10m Ar-are I 1 55 4.69/oos. Inerte au$entes 4m boa 1 5.1().4 >10m >3 2-5% 4 3625 M 

27aA Arto.Bu > 10m Ar-arQ I 1 55 4.69/oos. lnGrtO ausentes 4m boa 1 5.10-4 >10m >3 2-5% a 3625 M 
279 Ano.Bu >10m Ar-orQ I 1 55 4.69/oos. inerte ausentes 4 m boa 1 5.1 ().4 >10m 1 5-10% 4 4438 F 
280 Ano.Bu >10m Ar-arl;l 1 55 4 69/00$, Inerte :Jusentes 4m boa 1 5.1().4 >10m >3 <2% 8 3457 M 

280A Ano.Bu >10m Ar-•rJ~. I 1 55 4.69/oos. inerte nusentes 4m boa 1 5.1().4 >10m >3 <2% 4 3457 M 
2a1 Arti>.Bu > 10m Ar-aro I 155 4 69/oos. Inerte ausentes 4m boa 1 5.1().4 >10m 1 5-10% 4 4438 F 
282 Ano.Bu >10m Ar-are I 1 55 4.69/oos. inerte ausentes 4m boa 1 5 1().4 > 10m 3 2-5% 8 40 78 F 
283 Ano.Bu >10m Ar-:uQI 1 55 4.69/oos. Inerte ausentes 4m boa 1 5.1().4 >5m 1 5-10% 4 3808 M 
284 Ano. ao S. 10m Arenoso I 1 75 5 50/noa. Inerte :l:USCnte5. nao ocorro lnadco. 9.7.10-4 2-5m 1 >15% 4 2424 s 
285 Ano.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noa. tnorte ::ausentes n~oocorre inadea. 9.7.1().4 2-5m 1 1().15% 4 2546 s 
286 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/n<>!l Inerte :1usentes naoocorro inadoq. 9.7.10-4 >5m 1 1().15% 4 2938 M 
287 Ano. ao S. 10m Arenoso f 175 5.50/nea. i norte 3USOntC'S n!loocorro inadeo. 9.7.1().4 2-5m 1 1().15% 4 2546 s 
286 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noa. inorto ousont:es ~o ocorro inadea. 9.7.10-4 >5m 1 5-10% 4 3033 M 
269 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 550/neQ, i norte 3USCntes n:lo ocorre inodea 9.7.10-4 >Sm 1 2-5% a 3184 M 
290 Arto.Bo S. 10m Arenoso ! 1 75 5.50/nO!I, inerte ausentes nlloocorro inadeo. 9.7.10-4 >Sm 1 1().15% 8 2938 M 
291 Ano.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. inerte :ausentes n:ioocorre inadea. 9.7.10-4 2-Sm 1 1().15% 8 25 46 s 
292 Arii>.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. Inerte 2U5entes n'oocorre 1nodea. 9.7.1().4 >5m 1 5-10% 8 3033 M 
293 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nec. i norte nusontcs n~o ocorre ~nadea . 9.7,1().4 >5m 1 2-5% 8 3184 M 
294 Ano.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/ne!L Inerte ausentes naoocorre ~nadeq. 9.7.10-4 2-5m 1 >15% 8 2424 s 
295 Ano. ao S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nec. inerte ::ausentes nllo ocorre inadeq. 9.7.10-4 2-5m 1 1().15% 8 25 46 s 
296 Ano.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/ne!L inerte :lusentes nllo ocorro inad~q, 9.7.10-4 2-5m 1 5-10% 8 2841 s 
297 Ano.Bo <2m Rlc. Sed. 1 75 5.50/rl,cg_, incrto M!OS.ord. n~oocorro in~deo . 9,7.10-4 <2m 1 5-10% 8 1en s 
298 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noa. Inerte M!OS.ard. n!lo ocorre in~dea. 9.7.10-4 <2m 1 1().15% 5 17 51 s 
299 Arto.Bo <2m Rlc. Sed. 1 75 5.50/nC<J. Inerte Mtos.a rd. não ocorre lnadC<J. 9.7.1().4 <2m 1 1Cl-15% 5 17 51 s 
300 Arto.Bo <2m Rlc. Sod. 1 75 5.50/neg. Inerte Mtos.grd, nllo ocorro inadea. 9.7.1().4 <2m >3 >15% 5 867 R 
301 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/n~ inorto Mtos.ord. nioocorre inadco. 9.7.10-4 <2m 1 1().15% 5 17 51 s 
302 Arto.Bo <2m Rlc. Sod. 1 75 5 .50/noo. i norte Mtos.ard. nOo ocorre inadea. 9.7.1().4 <2m 1 1().15% 5 17 51 s 
303 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/neQ. inorto Mtos.ard. n~o ocorre lnadeo. 9. 7.10-4 <2m 1 1().15% 2 18 07 s 
304 Ano.Bo <2m Rlc. Sod. 1 75 5.50/noa. inorto Mtos,g_rd. n1o ocorre lnAdeo. 9.7.10-4 <2m 1 1().15% 5 17 51 s 
305 Arto.Bo <2m Rlc. Sod. 1 75 5.50/nea. I norte Mto~. crd. n4oocorre ln~deo . 9.71().4 <2m 1 1().15% 2 1807 s 
306 Ano. ao <2m Rx. Sod. 1 75 5 .50/neQ inerte Mtos,grd. nlio ocorre inodeo, 9.7,1().4 <2m 1 5-10% 5 1646 s 
307 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5 .50/nea. Inerte Mto5.ord n~o ocorro inadea. 9.7 1().4 <2m 1 2-5% 12 1998 s 
308 Ano.Bo <2m Rlc. Sod. 1 75 5. 50/n<X;~, inorto M!OS.Qrd. nooocorro in~deQ 9.7 ,10-4 <2m 1 2-5% 12 19 98 s 
309 Ano.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/nO!I, inerte M!OS,l;rd. n~oocorre 1no.®<:!. 9.7. 10-4 <2m 1 1().15% 5 17 51 s 
310 Ano.Bo <2m Rlc. Sod. 1 75 5 50/noa. inerte Mtos.ard. n4oocorre i no doe 9.7.1().4 <2m 2 <2% 5 1315 R 
311 Ano.Bo <2m Rlc. Sod. 1 75 5.50/noo. in~rto Mtos.ard. n~oocorre inade<!. 9.7.1().4 <2m 1 5-10% 12 1846 s 
312 Ano.Bo <2m Rlc Sod. 1 75 5.50/nea. Inerte Mtos.crd. n!loocorre inadoq. 9.7.1().4 <2m 1 1().15% 5 17 51 s 
313 Arto.Bo <2m Rlc. Sod 1 75 5.50/neQ. Inerte Mtos.grd. nllo ocorre inad_oq. 9. 7.10-4 <2m 1 1().15% 8 1882 s 
314 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nO!!- inerte 2usentes n~oocorro inad_~ 9.7.1().4 >5m 1 5-10% 12 2902 M 
315 Ano.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neQ. inerte ausenteS nlio ocorre inadec. 9.7,10-4 2-Sm 1 >15% 5 2293 s 
316 Arto.Bo S. 10m Aronooo I 1 75 5 50/noa. incrt~ ousentos nOoocorro lnodeo. 9.7.10-4 2-5m 1 2-5% 12 2662 s 
317 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. inerte ausentes nllo ocorre inadoq, 9.7.10-4 >Sm 1 2-5% 12 3053 M 
318 Ano.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/neo. in ~rte Mtos.crd. n§oocorrc inadea. 9.7. 1().4 <2m 1 1().15% 12 1751 s 
319 Ano.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. Inerte ausenteS n~oocorre lnadea. 9.7.1().4 >5m 1 1().15% 5 2807 M 
320 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg inerte :ausentes não ocorre inodeq, 9.7.1().4 2-5m >3 5-10% 12 1748 s 
321 Ano.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5 .50/noa. Inerte :~usentes n~oocorro in3deo. 9.7.1().-1 >5m 1 1().15% 12 2807 M 
322 Arti>.Bo S. 10m Areno-..o I 1 75 5.50/noa Inerte :lusenteS n!i:oocorre inadea 9.7.1(}.4 >5m 1 1().15% 12 2807 M 
323 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neQ inerte ausentes n~o ocorre inadea. 9.7.1(}.4 2-5m 1 5-10% 12 25 10 s 
324 Ano.Bo <2m Rlc. Scd. 1 75 5 ,50/nç~ lncrto Mtos.g rd. não ocorro inodea. 9.7.1(}.4 <2m 1 5-10% 5 18 48 s 
325 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5 .50/noa. mcrte nu sentes n::loocorre inadeo. 9.7.1().4 >5m 1 >15% 12 2685 s 
326 Ano.Bo S. 10m Aren050 I 1 75 5.50/noo. inerte :~usentes n5o ocorro inodea. 9.7 1(}.4 >5m 1 >15% 5 2885 s 
327 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neQ. inerte ausentes não ocorro inodoq. 9.7.10-4 2-5m 1 > 15% 12 2293 s 
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328 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/~eg - in e r:~ ausenteS noo ocorre ln~deq_ 9.7.10-4 2-Sm , S-10% 12 2510 s 
329 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nca Inerte ausentes nAo ocorro ln~deq. 9.7.10-4 2-5m 1 S-10% 12 2510 s 
330 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/nca. inerte ausentes n~o ocorre in~deo. 9.7.1().4 2-Sm >3 10.15% 12 1653 s 
331 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/nca. inerte ~uscntos não ocorro inadca. 9.7.1().4 >5m 1 >15% 12 2685 s 
332 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noo. !norte ausentes ntío ocorre ln~d&<J. 9.7.10-4 2-Sm , 2-5% 12 2662 s 
333 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nOQ_ Inerte ausentes não ocorro i nade<~ . 9.7.10-4 2·5m 1 10.15% 12 2415 s 
334 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neQ. lncrte au50ntcs nllo ocorro ln:>d&<J, 9.7.10.4 2-Sm 1 10.15% 12 2415 s 
335 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg. Inerte :)Usentes n~o ocorre lnodeq, 9.7.10-4 >5m 1 10.15% 8 2938 M 
336 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noo. lnert<> ausentes nllo ocorrc ln~deo. 9.7.10-4 >5m 1 2-5% 8 3184 M 
337 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/neo. ínerte- 3u50ntes não ocorre ln:>doo. 9.7.10-4 >5m 2 10.15% 8 2624 s 
338 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg_ lncr:e ousontes nAo ocorro IM dcq. 9.7.10-4 >5m 1 2-5% 8 3184 M 
339 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. lncrto ousentos nOooccrre in:ldca. 9.7.10-4 >5m , 10.15% 8 2938 M 
340 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noc. Inerte l;tUSOntes. n!lo ocorre inade<l 9.7.10.4 2-Sm >3 S-1 0% 12 1748 s 

340A Arto.Bo S. 10m Arenoso 1 1 75 5.50/neg_ inerte ausentes não ocorre ln~doq . 9. 7_ 1().4 2-Sm >3 S-10% 8 1879 s 
341 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/neo fncrto ausentM n~oocorre ln:>dca. 9.7.10.4 >5m , >15% 8 2816 M 
342 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/neq_ inerte ausentes n~o ocorre lnadca. 9.7 1().4 >5m , >15% 5 2685 s 
343 Arto.Bo S. 10m Aron~...ol 1 75 5 50/nea. ínorte :.u50ntos n4o ocorro lnadeo. 9.7. 1().4 >5m 1 10.15% 8 2938 M 
344 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. inerte ausentes não ocorro inadea. 9.7, 1().4 >5m 2 S-10% 8 2719 s 
345 Arto Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/nea. 1nerte ouS~tntcs n5oocorre i nade<~. 9.7.10-4 >5m , >15% 8 2816 M 
346 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/neQ. inerte ausentes n~o ocorre lnadca. 9.7.1().4 2-5m >3 <2% 8 1662 s 
347 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/nog_ inerte ausentes nllo ocorre inadeq_ 9.7.10-4 2-Sm , >15% 8 24 24 s 
346 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/ne_g, Inerte ausentes nOo ocorre lnadeq. 9.7.10.4 >5m 2 S-10% 8 2719 s 
349 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/nea. incrto ausentes n~o ocorre inadeo. 9 7.10-4 2-5m , 2-5% 8 2793 M 
350 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5 .50/noa. inerte ausentos roo ocorro lnadea. 9.7.1().4 >5m >3 2-5% 8 24 22 s 
351 Arto.Bo <2m Rx. Sed. , 75 5.50/noa. inerte Mtos.ard. nOo ocorre inadoa 9.7.1().4 <2m , <2% 8 17 60 s 
352 Arto.Bo <2m Rx. Sed. , 75 5.50/nea. Inerte Mtos.~rd . nAo ocorro inadoa. 9.7.10.4 <2m , 10.15% 12 1751 s 
353 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5 . 50/nes~ . lnertc Mtos.ard . n:ao ocorre lnadeq, 9.7.10-4 <2m 1 10.15% 5 17 51 s 
354 Arto.Bo <2m Rx. Sed. , 75 5.50/nog_ incrto Mtos.grd. nlío oeorre ln~doq. 9.7.10.4 <2m 1 >15% 5 16 29 s 
355 Arto.Bo <2m Rx. Sed. , 75 5.50/nea. Inerte Mtos.ard. nOo ocorre lnod_og. 9.7.10-4 <2m 2 10.15% 8 1569 R 
356 Arto.Bo <2m Rx. Sed. , 75 5 .50/nea. Inerte Mtos,ard. Mo ocorro lnadoo. 9.7.10-4 <2m 3 2-5% 5 14 88 R 
357 Arto.Bo <2m Rx. Sod, 1 75 5 .50/neo. lnertc Mtos.ard, nêo ocorro inodea. 9 .7.10-4 <2m 1 <2% 5 1629 s 
358 Arto.Bo <2m Rx. Sed , 75 5.50/nOQ. lnc rto Mtos,grd. n.5o ocorre lnadeq, 9 .7.1().4 <2m >3 >15% 5 867 R 
359 B:l:::>lto <2m B 5.5 5 .45/nea. coolinlt:l. Mtos.ard. 2m lnodca. 1 3.10.5 <2m 1 10.15% 5 2364 s 
380 Ba&alto <2m B 55 5.45/noa. coclm!t:l Mtos.ard. 2m lnodca. 1 3.10.5 <2m >3 <2% 2 16 77 s 
361 Bo!õ:llto <2m B 55 5 .45/nog_ c::aolinib Mtos.grd. 2m ln:>deq. 1,3.10.5 <2m 1 >15% 5 2262 s 
362 Ba:oalto <2m ll 5,5 5.45/ncg, C:JOiinitJ Mtos.ard. 2m I no doa. 1,3.10.5 <2m 1 S-10% 2 2534 s 
383 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5 ,50/noa. Inerte nu~ntos n::.oocorro lnadoa. 9 .7.10-4 2-5m 1 >15% 8 24 24 s 
364 Ba:õlllto <2m D 5,5 5.45/ne<~. c:>olinlto Mtos.ard. 2m lnodeo. 1.3.10.5 <2m 1 10.15% 5 2384 s 
365 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5 50/nOQ_ Inerte ausentes nllo ocorre inode<l. 9.7.10-4 >5m , 10.15% 8 2938 M 
366 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noq. lnorto au!;Ontes n:lo ocorre inodoa. 9.7.1().4 >Sm , >15% 8 2816 M 
367 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5 50/~eg- inerte :J:usentes nlio ocorre !na doa_. 9.7.1().4 >5m 1 10.15% 8 2938 M 
366 Arto.Bo <2m Rx_ Sed. 1 75 5.50/nea. !norte Mtos.ard. n3o ocorre lnadea. 9.7.10.4 <2m 2 <2% 2 1371 R 
369 Arto.Bo <2m Rx. Sod 1 75 5.50/nca. Inerte Mtos.Citl, n5oocorro lnadca. 9.7.1().4 <2m 1 10.15% 11 1751 s 
370 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/noa. inerte Mtos.ard. nllo ocorro lnodoa. 9.7.1().4 <2m >3 <2% 11 867 R 
371 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5.50/neo. Inerte Mtos.ard. nllo ocorre lnadoa. 9.7.1().4 <2m 1 10.15% 11 17 51 s 
372 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 175 5.50/nea. i norte Mtos.ard. nllo ocorre lnadoq_ 9.7.1().4 <2m , 10.15% 11 1751 s 
373 Arto.Bo <2m Rx. Sed , 75 5,50/nOQ. Inerte Mtos grd. não ocorre lnadeq, 9.7.1().4 <2m 1 >15% 11 1629 s 
374 Arto.Bo <2m Rx. Sod. , 75 5.50/nea ln.,rte Mtos_,g_rd. n!íoocorro in:>d_()Q_ 9 7 10-4 <2m 2 S-10% 1 1588 R 
375 Arto.Bo <2m Rx Sed. 1 75 5.50/n<>Q_ lnerto Mtos.ard. n!.o ocorre lnadoa. 9.7.10-4 <2m 1 10.15% 1 1807 s 
376 Arto.Bo <2m Rx. Sed 1 75 5.50/nca inerte Mtos ard. não ocorre i nade<~. 9.7.10-4 <2m 1 10.15% 1 1807 s 
377 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 550/noq Inerte W.tos.qrd_ n~o ocorre lnadeq. 9.7 10-4 <2m >3 <2% 11 867 R 
378 ArtoBo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nea. in corto Mtos.ard. nào ocorre inõtdoo. 97.10-4 <2m , 10.15% 11 1751 s 
379 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neo. Inerte Mtos.ard. não ocorre 1n:>doc. 9.7.10-4 <2m 1 S-10% 8 1977 s 
380 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nea. Inerte Mt<Y.>.ard. n~o ocorre lnadeo. 9.7 10.4 <2m >3 >15% 11 867 R 
381 Arto.Bo S. 10m Areno!i.o I 1 75 5 50/noa. Inerte ausentes n~o ocorm lnodeq. 9.7.10.4 >5m >3 <2% 8 2054 s 
382 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5 50/nog. lner-.c <lU~ntes nSo ocorre l nade~q· 9.7 10.4 >5m 2 2-5% 8 28 71 M 
383 Arto.Bo $.10m Aronos.o I , 75 5.50/neo. Inerte ~usentes n!lo ocorro in~d~a- 9.7 .10.4 >5m 2 S-10% 8 27 19 s 
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384 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/noa. inerte ausentes nAo ocorre lnodoq. 9.7.1~ 2·5m 1 >15% 8 2424 s 
385 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 175 5.50/neg. I norte :lusentM. n~o ocorre lnadoq. 9.7.1~ 2-Sm 1 5-10% 8 2641 s 
388 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg, lncrto ausentes n~o ocone inndeo. 9.7.1~ 2.Sm 1 10.15% 8 2548 s 
387 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noo. inorto ausentes n~oocorre lnadoo. 9.7.1~ 2.Sm 1 >15% 8 2424 s 
388 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neQ. inorto :~usontes n~oeorre inndoq. 9.7.1~ >Sm 2 5-10% 8 2719 s 
389 Arto.Bo S.10m Arenoso I 1 75 5.50/ncg. inerte ausentes n~o ocorre inadea. 9.7.1~ >5m 2 5-10% 8 2327 s 
390 Arte.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. Inerte ouscntes ntlo ocorre ln.~dea . 9.7.10.4 >Sm >3 <2% 8 2054 s 
391 Arto.Bo S. 10m Are-noso I 1 75 5.50/nQll. Inerte ::~.usentes n~o ocorre lnadoq. 9.7. 1~ 2·5m 2 10.15% 8 2232 s 
392 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/nog, Inerte :lUSCntes n.Oo ocorro inad_og, 9.7.1~ >Sm 1 >15% 8 2816 M 
393 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. inerte ausentes nAo ocorre in:>dOQ. 9.7.1~ 2·5m 3 10.15% 8 2037 s 
394 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. 1nerto ;Jus.entos ~o ocorre lnadOQ. 9.7.1~ >5m 1 >15% 11 2685 s 
395 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/neg, 1nerto :.usentes ~o ocorre lnadeq. 9.7.1~ 2-Sm 2 10.15% 1 21 57 s 
396 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 1 75 5.50/neg, Inerte ~usentes n2ooeorre inodoo. 9.7.1~ >5m 3 10.15% 8 24 28 s 
397 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. IOOrtO ausentO$ n41o ocorre inodea. 9.7.10.4 >5m 1 5-10% 8 3033 M 
398 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noo. 1ncrto ousentes nAo ocorre inadOQ. 9.7. 1~ 2.Sm 1 10.15% 8 2548 s 
399 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg_. I norte ausentes n~o ocorro in:>doq. 9.7.10.4 2·5m >3 >15% 1 1588 R 
400 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nog, inerte :lUSCntes n!io ocorro inadeo. 9.7.10.4 2·5m >3 <2% 8 1662 s 
401 Arto.Bo S. 10m Aluvi!lo <2 >Sinea. Inerte ausontes n!io ocorre ln:x:leo. >10.2 <2m >3 <2% 7 738 R 
402 Arto.Bo S. 10m Aluvi~o <2 >Sineo. Inerte ausentes ~o ocorre lnndeo. >10.2 <2m 1 >15% 7 1497 R 
403 Arto.Bo S. 10m Aluvião <2 >Sineo. inerte au5entes n2oocorre i nade<~ . >10.2 <2m 2 5-10% 7 1401 R 
404 Arto.Bo S. 10m Aluvi~o <2 >S!neo. i norte ::~usentes n~o ocorre inadCQ. >10.2 <2m 2 2.S% 7 1553 R 
405 Arte.Bo S. 10m Aluvi~o <2 >S/neo. inerte nusentcs n~o ocorre inadeQ. >10.2 <2m 1 10.15% 7 1620 s 
406 Arto.Bo S. 10m Aluvião <2 >5/neo. i norte ausentes n~o ocorre inadCQ. >10.2 <2m 2 5-10% 7 1401 R 
407 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nog. Inerte ausontes n~o ocorre inndeq. 9.7,10.4 >5m 1 5-10% 8 3033 M 
408 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. Inerte ausentes n~o ocorre inadoo. 9.7.1~ >5m 1 10.15% 8 2938 M 
409 Arte.Bo S. 10m ArcnO"""..o I 175 5.50/nea. lncrto ;):usentes nao ocorre inadea. 9.7.1~ >5m 1 10.15'!1. 8 2938 M 
410 Arte.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/neg incrto ~usontcs n~o OCOrrt' lnadeq. 9.7.1~ >5m 1 >15% 8 28115 M 
411 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5 50/neo. 1nerto ausontes n6oocorro inndea. 9.7.1~ >5m 1 1().15% 8 2938 M 
412 ArtoBo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/n<X:t. inerte OU5efttes n~oocorro 1nodoq. 9.7.1~ >5m 2 2.S% 8 2871 M 
413 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 1 75 5.50/noa i norte ~us.en~ nGo ocorre lnodea. 9.7.1~ >5m 3 5-10% 8 2523 s 
414 Arto.Bo S. 10m ArenO&O I 1 75 5.50/neo. I norte :.usentes. n~o ocorre inadea. 9.7.10.4 >5m 1 10.15% 8 29,38 M 
415 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg_, inerte ausentes n!io ocorro inadoo. Q.7.10.4 >5m 1 5-10% 8 3033 M 
416 Arto.Bo S. 10m Arenoso t 1 75 5.50/noo. inerte ausentes nlo ocorro ln2deo. 9.7.1().4 >Sm >3 <2% 8 2054 s 
417 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 1 75 5.50/neg_. Inerte :lu5entes n:io ocorre lnadeQ. 9.7.1~ >5m >3 <2% 8 2054 s 
418 ArroBo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg_. Inerte ausentes n~o ocorre inadeq. 9.71~ >5m >3 <2% 8 2054 s 
419 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/neg_, inerte ausentes ~OOC"'"' inndeo. 9.7.1~ >5m 1 5-10% 8 3033 M 
420 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. Inerte ausentes ~o ocorre lnadeo. Q.7.1~ >5m >3 2.S% 8 2422 s 
421 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. Inerte ausentes n2o ocorre inadeo. 9. 7.1~ >5m 1 10.15% 8 2938 M 
422 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 1 75 5.50/n..a. inerte ausentes n$o ocorre inadoo. 9.7.1~ 2..Sm 1 >15% 8 2424 s 
423 Arto,Bo S. 10m ArenO&O I 1 75 5.50/nea. inerte ausentes não ocorre inadeQ. 9.7.10.4 >5m 1 5-10% 8 3033 M 
424 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. i norte ausentes n~o ocorre inadeQ. 9.7.10.4 2..Sm 2 2·5% 8 24 7ll s 
425 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/n.,g_. inerte ausentes nAo ocorre lnad_eq, Q.7.1().4 >Sm 1 5-10% 8 3033 M 
426 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/neo. inerte ausentes nAo ocorre inadoo. 97.1~ >Sm 2 10.15% 8 2624 s 
427 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/neQ. lnerto ausentes n2o ocorro inade<~ . 9.7.1~ >5m 1 5-10% 8 3033 M 
428 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg_. Inerte :~usentcs nOo ocorre in:>deq. 9,7.1~ >5m 1 10.15% 8 2938 M 
429 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg_. 1ne-rte ausentes ~o ocorre inad-'!!1, 9.7.1().4 >5m 1 5-10% 8 3033 M 
430 Arte.Bo S. 10m Arenoso 1 1 75 5.50/neg, inorto ausentos n~o ocorro I nade<~ . 9.7.1~ >5m 1 2..5% 8 31 84 M 
431 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo i norte :Jusontes n~o ocorre inadeq. 9.7,1().4 >5m 3 5-10% 8 2523 s 
432 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg. Inerte ausentes n~o ocorro in:>deo.. 9.7.10.4 >5m 1 10.15% 8 2938 M 
433 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noo. int"rto ausentes ntso ocorro i nadO<>, 9.7.1().4 >5m 1 5-10% 8 3033 M 
434 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noo lnerto :tusentcs n~ooeorrc ln:>deo. 971~ >5m 2 10.15% 8 2624 s 
435 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5,50/neg, inerto :.usentes nG!o ocorre tn3deo. 97.1~ >5m 1 5-10% 8 3033 M 
436 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo I no r' .o :ausentas nOo ocorre in:>deo. 9.7.1~ >5m 2 5-10% 8 2719 s 
437 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 1 75 5.50/neo inorto ausentes n~o ocorrt- inadeQ. 9.7.1~ >5m 1 5-10% 8 3033 M 
436 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/neg. inerte ausentes n~o ocorro inndeq. 9.7.1~ >Sm 1 >15% 8 2818 M 
439 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nog. lnorto aus.ontos n~o ocorre in~deo . 9.7.1().4 ~5m 1 5-10% 8 3033 M 
440 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. 1norto :ausentes n~o ocorro ln:>dea 9.7.10.4 >5m >3 <2% 8 2054 s 
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441 Arto.Bo ~10m Aronoso I , 75 5.50/neg. lnert& ausentes nêo ocorre inadoq. 9.7.1~ >Sm 3 2·5% 8 2327 s 
442 Arto.Bo 5o 10m Arenoso l 1 75 5.501n0l!. lnetto ausentes não ocorre in:~doq. 9.7.10-4 >Sm 1 2..S% 8 2719 s 
443 Arto.Bo <2m Rx. Sod 175 5.50/nQg, Inerte Mtos~rd. n~oocorre inadoo. 9.7.1~ <2m , 2..S% 11 2675 s 
444 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.501neo. Inerte Mtos.ard. n!lo ocorre lnadea. 9.7.10-4 <2m 1 >15% 11 2293 s 
445 Arto.Bo <2m Rx. Sod , 75 5 .5Q/ncQ. inorto MtOS.Qrd. n.Q.o ocorre inodoa. 9.7.10-4 <2m >3 <2% 11 2327 s 
446 Arto.Bo ~10m Aror'loso I 1 75 5.501n"ll.- i norte ausentes nOo ocorro inad~ 9.7.10-4 >Sm , 1().15% 8 2502 s 
447 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5 .50/noo . I norte ausentes nao ocor,., lnodeo. 9.7. 1~ 2-Sm 2 2·5% 8 2938 M 
448 ArtoBo ~10m Aremoso I , 75 5.50/ne<!. morte ou sentes ndo ocorro lnodoa. 9.7.10-4 >5m 1 ~10% 8 2424 s 
449 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.501neg. !norte :Ju~entes nOo ocorre ina(foq. 9.7.1~ >Sm 1 1().15% 8 2719 s 
450 Arte Bo ~10m Arenoso I 1 75 5 50/nea. inerte ::.usentes nAoocoi'Te inadoo. 97.1~ >5m >3 <2% 8 21 57 s 
451 Arto.Bo ~10m Arenoso I 175 5.501nea. inorto :1usentes n~oocorro in:>doo. 97.1~ >Sm 1 1().15% 8 2548 s 
452 Arto.Bo 5o 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg. i norte ausen~ nOoocorrc inadeq. 9,7.1~ >5m 2 ~10% 8 24 70 s 
'53 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. Inerte ausentes nGo ocorre inadoo. 9.7.1~ >5m , 2..S% 8 2424 s 
454 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. i norte ~usentcs n:lo ocorre inadoo. 9.7.1~ >Sm 2 1().15% 8 2546 s 
455 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/neQ. 1n0rt0 ausentes n6oocerre inadoa. 9.7.1().4 2..Sm 2 >15% 8 2424 s 
458 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.501neg. 1norte Mtos llrd. n:loocorro inadeq. 9.7.10-4 <2m >3 <2% 11 2424 s 
457 Arto.Bo <2m Rx. Sod. , 75 5.50/no;L 1norte Mtos~rd. nGoocorn> inadea. 9.7.1~ <2m >3 <2% 11 3033 M 
458 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/neo. inerte Mtos.ard. n6o ocorro inadea. 9.7.1~ <2m 1 >15% 11 2957 M 
459 Arto.Bo ~10m Arenoso I , 75 5.501noo. ln&rto ousontes n:loocorre inodeo. 9.7.1~ 2..Sm 1 >15% 11 2862 M 
460 Arto.Bo ~10m Arenoso I 175 5.501ne<l. 1nerte ou:sentes nao ocorro inodeo. 9.7.1~ >5m 2 ~10% 8 2957 M 
461 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.501nl00. I MOr"'~ ausentes nGo ocorro inadeo. 9.7.10-4 >5m 1 1().15% 8 2426 s 
462 Arto.Bo ~10m Arenoso I , 75 5.501nec. Inerte ausentes n.5o ocorre lnodoa. 9.7,10-4 >5m 2 1().15% 8 3033 M 
463 Ar!Xl.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.501n"!l. I MOrte o:usent~s n~oocorre inodCQ 97.1~ >Sm 2 2..S% 8 31 84 M 
484 Arto.Bo ~10m Aronoso I 1 75 5.50/neg. inerte 0usontos não ocorro in~deq. 9.7.1().4 2-5m 1 1().15% 8 2054 s 
465 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/neg_. •nerte ~usontes n~o ocorre inadtOO. 9.7.1~ 2..Sm 2 ~10% 8 3033 M 
468 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.501nOQ. •norto ousontcs n4ooeorre iMdeo. 9.7.1~ >5m 1 1().15% 8 2938 M 
467 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.501noc.. 1ncrto ausente:; n~oocorro ln~doq. 9.7.1~ >5m 1 1().15% 8 3033 M 
468 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.501nl00. Inerte 3 Usefltcs n.t'\o ocorre lnadeo. 9.7.1~ >Sm 2 >15% 8 1979 s 
469 Arto.Bo ~10m Arenoso! , 75 5.50/neq. 1ncrto nusontes nao ocorre inndeo. 9.7.1~ 2..Sm , 5-10% 8 2938 M 
470 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. int"'rto ausentes n~o ocorro l n~deo . 9.7.1~ >Sm 2 ~10% 8 3033 M 
471 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/noa. lnerto :tusentes n~o ocorre inodec. 9.7.1~ 2..Sm , 1().15% 8 3184 M 
472 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. inort~ ausente5 nO.O ocorro i n~deo. 9.71~ 2..Sm 1 ~10% 7 21 96 s 
473 Arto.Bo ~10m Aronoso I , 75 5.50/nog. inerto ausentes nQo ocorro iMdOQ. 9.7.1().4 >5m 1 1().15% 8 2546 s 
474 Arto.Bo ~10m Amnoso I 1 75 5.50/n"ll.- •norte ausen~ n4o ocorr& in a~. 9.7.1~ >5m 1 ~10% 8 2422 s 
475 Arto.Bo ~10m Arenoso ! 1 75 5.501neo. 1nerto au..anms nao ocorre inadoo. 9.7.1~ >Sm 3 2..S% 8 3033 M 
476 Arto.Bo ~10m Arenoso! 175 5.501neo. morte ausentes naoocorre lnadeo. 9.7.1~ >Sm 1 >15% 8 2428 s 
477 Arto.Bo ~10m Arenoso! 1 75 5.50/neo. inerte ::~usontes n~o ocorre lnodeo. 9.7.1~ >Sm , 10.15% 8 2271 s 
478 Arto.Bo ~10m Arenoso ! 1 75 5.501neç. Inerte ausentes não ocorre inadeo. 9.7,1().4 >Sm , 1().15% 8 2816 M 
479 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/neg_. i norte ausentes n~o ocorre inodeq, 9.7.10-4 >5m 1 >15% 8 2327 s 
480 Arto.Bo ~10m Arono~o I 1 75 5.501<1_eg. inerto ~usontos n!io ocorre i n~dec . 9.7.1().4 >Sm >3 ~10% 8 2938 M 
481 Arto.Bo ~10m Aron~o l 1 75 5.501noo. I norte ousontos nêo ocorro inadoa. 9.7.1~ >Sm , 1().15% 8 2685 s 
482 Arto.Bo ~10m Aronooo I 1 75 5.50/neQ. •norte o:usentes nao ocorro inadoQ, 9.7,1~ 2-5m 2 2-5% 8 26,85 s 
483 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5,50/n"ll.- •nerto ausentos nGo ocorre inadec. 9.7.10-4 >Sm 3 <2% 8 2816 M 
484 Arto.Bo ~10m Arenoso! 1 75 5.501n"'ll. morte ;'lusentes n~o ocorre inadeo. 9.7.1~ >Sm 1 1().15% 8 2816 M 
485 Arto.Bo ~10m Arenoso ! 175 5.501neo i norte ausente-s n~o ocorre •nndco. 9.7.1~ >5m 1 1().15% 8 2793 M 
486 Arto.Bo ~10m AronO"".,o l 175 5.501nel:f. merto ausentes não ocorro in:~deq. 9 7.10-<: >Sm 1 >15% 8 2502 s 
467 Arto.Bo ~10m Arcmoso l 1 75 5.50/neg. lnorto au::..entes n~o ocorro in~dec . 9.7.10-4 >5m 1 ~10% 8 1979 s 
488 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. Inerte ::lUsent~s nOo ocorro inadeo. 9.7.10-4 2-Sm 1 >15% 8 2415 s 
489 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/nO!!. Inerte ausontcs n\to ocorro inadeq. 9.7.1().4 >5m 1 !>10% 8 2293 s 
490 Arto.Bo ~10m Arenoso 1 1 75 5.50/neg_. •norto :JUs.ontcs n!io ocorre in~dcc . 9.7. 1 ().4 >5m >3 1().15% 8 2675 s 
491 Arto.Bo ~10m Aluvi~o <2 >5/neo. inerto ausentes nao ocorre inadeo >1().2 <2m 2 2-S'M. 7 2938 M 
492 Arto.Bo ~10m Aluvião <2 >S/nCQ, Inerte au:!:entcs n:loocorre lnadeo. >10.2 <2m 2 ~10% 7 2938 M 
493 Arto.Bo ~10m Aluvi~o <2 >5/n"!<, 1nerte ousente!' n~oocorre- Íl\:ldeq >10.2 <2m 1 ~10% 7 2816 M 
494 Arto.Bo ~10m Aluvilio <2 >5/neo. inerto au!.Ontos n!toocorro inadea. >1().2 <2m 2 <2% 7 2675 s 
495 Arto.Bo ~10m Aluvi~o <2 >5/nea. i norte ::w~cntos n~o ocorre inodoc. >1().2 <2m 1 5-10% 7 2546 s 
498 Arto.Bo ~10rn Aluvi~o <2 >5/nCQ. inerte ausentes n~oocorre 1n0dec. >1().2 <2m 3 2-5% 7 2641 s 
497 Arto.Bo ~10m Arenoso I 1 75 5.50/noo. inerte au~~ntes n~oocorrc.- inadeo. 9.7.1 ().4 2..Sm 2 10-15% 8 2293 s 
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498 Arto.So S. 10m Arenoso I 175 5.50/nea. inerte :lUS.Cntos n~oocorre inadea. 9.7.10-4 2-Sm 2 S.10'1Eo 8 2327 s 
499 Arto.So S. 10m Arenoso I 175 5 .50/nea. Inerte ausentes nGo ocorre ln:>dea. 9 .7.1().4 >Sm 2 S.10'1Eo 8 2719 s 
500 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/n"ll, lnert<' ousentes nao ocorro in:>de<l. 9.7.1().4 >Sm 3 2-5% 8 2675 s 
501 Arto.So S. 10m Arenoao I 175 5 .50/neo. Inerte ou~ntos. n~o ocorre in:>de<l. 9.7.10.4 2-Sm 1 >15% 11 2293 s 
502 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 175 5.50/noo.. lnerto ::.usentes nOo ocorre in~doq, 9.7.1().4 2-Sm 2 S.10'1Eo 8 2327 s 
503 Arto.Bo S. 10m Arenoso! , 75 5.50/noo. Inerte 3u~.entes n4o ocorro in~dea . 9.7.10-4 >5m 2 <2% 8 2502 s 
504 Arto.Bo S. 10m Arenoso! , 75 5.50/00Q. Inerte r~u~ntes nGo ocorre inadoa. 9.7.10-4 >5m , 10.15'!1. 8 2938 M 
505 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/nea. I norte :10sentos nGoocorre IMdeQ. 9.7.1().4 2-5m 1 > 15% 8 2424 s 
505 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/n~ Inerte nu~ntcs nao ocorro inadeo. 9.7 1().4 >Sm 2 S.10'1Eo 8 2719 s 
507 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. inerte :::w~entcS nllo ocorre in:>dea. 9.7.1().4 2-Sm 2 10.15% 1 21 57 s 
508 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. inorto :Jusentos naoocorre in:>dCQ. 9.7.10-4 2-Sm 1 10.15% 8 2546 s 

508A Arto.Bo S. 10m Arenoso ! 1 75 5.50/nea. r norte :tu sentes n~o ocorre inadoa. 9.7.1().4 2-5m 1 >15% 1 24 70 s 
509 Arto.Bo S. 10m Arenoso ! 1 75 5.50/nea. Inerte ausentes l"ão ocorre in:>deQ. 9.7.1().4 2-Sm 1 >15% 8 24 24 s 
510 Arto.Bo S. 10m Arenoso ! 1 75 5.50/nQQ. inorto ausente< nllo ocorro inadea. 9.7.10-4 2-5m 1 10.15% 8 2546 s 
511 Arto.So S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nCll. inerte :1usentcs nao ocorre inad_eq. 9. 7.10-4 2-Sm 1 >15% 8 24 24 s 
512 Arto.So S. 10m Arenoso i 175 5.50/n.,g, inorto ausentes n.doocorre inadeo. 9.7.10-4 2-Sm 1 >15'!1. 8 24 24 s 
513 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/ne<l. inerto au~ntes n~oocorre inadeo. 9. 7.10-4 >Sm 1 S.10'1Eo 8 3033 M 
514 Arto.Bo S. 10m Arenoso i 1 75 5.50/noq, i norte :lus.entes não ocorre inadeo. 9.7.10-4 >Sm 1 S.10'1Eo 1 2957 M 
515 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/ne<l. inerte :::~usentes nllo ocorre inadoQ. 9.7.1().4 >5m 1 10.15% 1 2862 M 
518 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg. i norte ouscntos n4o ocorre lnadeq. 9.7.10-4 >5m 1 S.10'1Eo 1 2957 M 
517 Arto.Bo S. 10m Areno-..o l 175 5,50/neg_. inCf'tO au~ ~ocorre in:>deo. 9.7.1().4 >5m 2 <2'!1. 1 2426 s 
518 Arto.Bo S. 10m Arenoso i 1 75 5.50/nea. Inerte ausontoS n~ ocorre inadea. 9.7.1().4 >5m 1 S.10'1Eo 8 3033 M 
519 Arto 8o S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nOQ. l nert~ ausentes ~o ocorre ln~dcq. 9.7.1().4 >5m 1 2-5'!1. 8 3184 M 
520 Arto.Bo S. 10m Arono$0 I 175 5. 501~<>!1, inerte :~usontes n~o ocorre lnodoo. 9. 7. 1().4 >5m >3 <2'!1. 8 2054 s 
521 Arto.Bo S. 10m Arenoso 1 1 75 5 50/ncq, Inerte nusen~ n~o ocorre lnodec. 97.10-4 >5m 1 S.10'1Eo 8 3033 M 
522 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg. lnorto :1u~ntes n!ioocorre lnodec. 9.7.1().4 >Sm 1 10.15% 8 2938 M 
523 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/n_eg_, i norte :lusontes não ocorre lnodoc. 9.7.10-4 >Sm 1 S.10'1Eo 8 3033 M 
524 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noo. lnorto :.lUsontcs não ocorre inadea. 9.7.10-4 2-Sm 2 >15% 11 1979 s 
525 Arto.Bo S. 10m Arono~o l 1 75 5,50/nea. írwrte ~usentes n~oocorre in:>doq. 9.7.10-4 >5m 1 10.15'!E. 8 2938 M 
526 Arto.Bo S. 10m Aronoso l 1 75 5,50/ne~ . I norte ousentes não ocorre lnadoq, 9.7.10-4 >5m , S.10'1Eo 8 3033 M 
527 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg. i norte ou sentes naoocorre- ínadOQ, 9.7.1().4 >Sm , 2-5% 8 31 84 M 
528 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. i norte :lusentes n~oocorr~ inodeo. 9.7.10.4 2-Sm 2 5-10'!1. 7 21 96 s 
529 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nca. i norte ausentes naoocorre lnaéoo. 9.7.1().4 2-Sm , 10.15% 8 2546 s 
530 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 1 75 5.50/ne~ . inerte .:lu~ntes n:loocorre in2dea. 9.7.10-4 >5m >3 2-5'!1. 8 24 22 s 
531 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/neg. inerte ou sentes nllo ocorre in:>doo. 9.7.1().4 >Sm 1 S.10'1Eo 8 3033 M 
532 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5 50/neg, inerte au!tentes n!ioocorre inodcq. 9.7.10.4 >5m 3 10.15% 8 2428 s 
533 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/n_eg. inorto ausentes nJoocorre rn2doo. 9.7.10-4 >Sm >3 S.10'1Eo 8 2271 s 
534 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. inorto ousen~ nGoocorre inodea. 9.7. 10.4 >Sm 1 <2'!1. 8 2816 M 
535 Arto.Bo S. 10m Arenoso i 175 5.50/nea. inerte ausentas n~o ocorre lnadOQ. 9.7.10-4 2-Sm 2 S.10'1Eo 8 2327 s 
536 Arto.Bo S. 10m Aronoso 1 1 75 5.50/nog. inerte ausento ~o ocorre inadbQ.. 9.7.1().4 >Sm 1 10.15% 8 2938 M 
537 Arto 8o S. 10m Arenoso I 175 5.50/noa. inerte 3usontes nllo ocorre inodoa. 9.7.1().4 >Sm 1 >15% 11 2685 s 
538 Arto 8o S. 10m Arenoso I 1 75 5 50/noo. Inerte .:2u~ntes nloocorre lnodOQ. 9.7.10-4 >Sm 1 >15% 11 2e85 s 
539 Arto.Bo S. 10m Arcn~...ol 1 75 5.50/fleg. inerte :.t~usentcs n~oocorre lnad"". 9.7.1().4 >Sm 1 <2'!1. 8 2816 M 
540 Arto.Bo S. 10m Aren~l 1 75 5.50/nea inerte ausontm; não ocorre in~deQ. 9.71().4 >Sm 1 S.10'1Eo 8 2816 M 
541 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 7~ 5 50/n_OQ i norte :lusentes n~ocorro in:>d_eq. 9.7.10-4 2-Sm 1 2-5'!1. 8 2793 M 
542 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5 50/neo. inerto ::.usentes n~oocorre ln~d~. 9.7 1().4 >Sm 2 <2'!1. 8 2502 s 
543 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/nOQ. inerte ::tu sentes não ocorro ln:>dea. 9.7.1().4 2-Sm 1 2-5'!1. 7 1979 s 
544 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neg, inorto :1uscntes n~oocorro inodeo. 9.7.10-4 2-Sm 1 10.15% 6 2415 s 
545 Arto.So S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. 1nertc ovsentes n:l:oocorrc in:>deo. 9.7.10.4 2-Sm 1 >15% 6 2293 s 
546 Arto.So S. 10m Areno30 I 1 75 5.50/neo. Inerte ausentes nllo ocorre inaéea. 9.7. 1().4 >5m 3 2-5% 8 2675 s 
547 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nOQ. inerte ausentes n~o ocorre lnadeo. 9.7.1().4 >5m 1 10.15'!E. 8 2938 M 
546 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 1 75 5.50/neo. inerte ausentM n~o ocorre lnadOQ. 9.7.1().4 >5m 1 10.15% 8 2938 M 
549 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/neo. inerte ausentes n~o ocorre inadeq. 9.7.10.4 >Sm 1 >15% 8 2816 M 
550 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noa. Inerte ausent~ não ocorro lnadeq. 9.7.1().4 >5m 3 2-5% 8 2675 s 
551 Arto.Bo S. 10m Aronoso I , 75 5.50/nOQ. Inerte ousentes naoocorre lnadeq. 9.7.10.4 2-5m , 10.15% 8 2546 s 
552 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5 50/tl_<>Ç, I norte nusentos nao ocorre lnodco. 9.7. 10.4 2-Sm 1 5-10'!1. 8 2641 s 
553 A~o. Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nco. inerte au5ontes nao ocorre inodco. 9.7.10-4 2-Sm 1 >15% 11 2293 s 
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554 ArtoBo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nea. inerte .ovsentos nãooco:rc lnadeo. 9.7.10-4 >Sm 1 10-15% 8 2938 M 

555 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/n"". l ne:te :1usent~s n!ioocorre ln:cf....,: 9.7.10-4 >Sm 1 5-10% 8 3033 M 

558 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noa inerte ::tusentos não ocorre lnadoo. 9.7.10-4 2-5m 1 10-15% 8 25 48 s 
557 Arto. Bo S. 10m Aronoso I 1 75 5.50/noa. lnc-rte ausentes n~ooeorre ln:dea. 9 .7 .10-4 2-5m 1 2-5% 8 27 93 M 
558 A rto.Bo S. 10m Arenosa I 1 75 5.50/noa: Inerte :lu sentes n~ooeorrc lnaciM: 9.7.10-4 >Sm 1 >15% 8 28 16 M 

559 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/naa. Inerte Olr"...entM não ocorro IMdM. 9 .7.10-4 >5m 1 5-10% 8 3033 M 
580 Arto.Bo S. 10m Aronoso I 1 75 5.50/nea. lnorto ausentes não ocorre l n~dea , 9.7.10-4 >5m 1 10-15% 8 2938 M 

581 Arto.Bo S. 10m Arenosa I 1 75 5.50/nea. I norte 3usento.s n!'Jo ocorro lnadOC" 9.7.10-4 >Sm 1 2-5% 8 31 84 M 

582 Arto.Bo S. 10m Arono-..o I 175 5 50/nea: lnert<' ausontos não ocorre I na~: 9.7.10-4 2-Sm , 5-10% 8 26 41 s 
563 Arto.Bo S. 10m Arenosa I 1 75 5.50/nea. i norte ausentes não ocorro inad..,, 9 .7.10-4 >Sm , 10-15% 8 2938 M 

564 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/nca inerte 3Usentes n~o ocorre inadea. 9.7.10-4 >5m , 10-15% 8 2938 M 

565 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 1 75 5.50/noa. inerte ausentes nllo ocorre inadea. 9.7.10-4 >5m 2 2-5% 8 28 71 M 

586 Arto.Bo S. 10m Arenosa I 1 75 5.50/noo. inerte ausontos n~o ocorre inad"". 9 .7.10-4 2-Sm , >15% 8 2424 s 
587 Arto.Bo S. 10m Arenoso I , 75 5.50/neo. inerte a~ntes. não ocorre lnadea. 9 .7.10-4 >Sm 1 10-15% 8 2938 M 

588 Arto.Bo S. 10m Arenosa I 1 75 5.50/neo. inerte ausentes não ocorro inadeo. 9.7.10-4 2-Sm 1 2-5% 7 2662 s 
569 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/noo. inerte ::~usentes na.oocorre I nade<>: 9.7.10-4 2-Sm 1 10-15% 8 2548 s 
570 Arto.Bo S. 10m Areno~o I 1 75 5.50/nea. Inerte ausentes não ocorre ln:>dM: 9.7.10-4 2-5m 3 5-10% 8 2131 s 
571 Arto.Bo S. 10m Arenoso I 175 5.50/n<>a Inerte ausentes n!loocorre lnadoo, 9.7.10-4 >5m 1 >15% 8 2523 s 
572 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nea. incrto Mtos.ord. não ocorre lnadeo. 9.7.10-4 <2m >3 <2% 11 867 R 
573 Arto.Bo <2m Rx. Sed. , 75 5.50/nea. l n~rtc Mtos-:Qrd. nao ocorro ln~d;;;: 9.7.10-4 <2m 1 10-15% 11 17 51 s 
574 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5 50/neo. inerte Mtcs.ord. não ocorre ln~deo . 9 7.10-4 <2m 1 >15% 11 1829 s 
575 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noo. I norte Mtos.ord. n:ío OCOITO lnadeo, 9 .7.10-4 <2m 1 5-10% 11 1848 s 
576 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noo: iner-.c Mtcsa rd n~o ocorre i na~~ 9.7.10-4 <2m , 10-15% 11 1751 s 
5n Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5 50/n<>a. ine-rte Mtcs.ord. nno ocorre lnad<>a. 9.710-4 <2m >3 <2% 8 998 R 
578 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5 50/neo. inerte Mtos ord. n:1o ocorre lnadeo. 9.7.10-4 <2m 2 10-15% 8 1569 R 
579 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noa. inerte Mtos.ord. n!lo ocorro IM~ 9.7.1 0-4 <2m 1 5-10% 11 1848 s 
580 Arto.Bo <2m Rx. Sed 1 75 5.50/noa. inc rto Mtoú"id. n3o ocorre ln~d"N. . 9.7.10-4 <2m >3 >1 5% 11 8 67 R 
581 Arto. Bo <2m Rx. Sed. 175 5.50/neo incrto Mtos.ord. não ocorro inadi'!O. 9.7.10-4 <2m 1 10-15% 11 17 51 s 
582 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5.50/neo. inerte Mtos.ard. n!io ocorro ln~dea . 9.7.10-4 <2m 1 2-5% 11 1998 s 
563 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noo. inerte Mtos.ord. n;lo ocorre lnadeo. 9 7.10-4 <2m 1 10-15% 8 1882 s 
584 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nea. ln<>rto Mtos-:Qrd. n~o ocorre In a~ 9.7.10-4 <2m 2 <2% 11 13 15 R 
585 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noa. Inerte Mtos~o"id . nAo ocorre inadM. 9.7.10-4 <2m 1 5-10% 8 1977 s 
588 Arto.Bo <2m Rx. Sed. , 75 5 50/nea. Inerte Mtos:~rd . n5o ocorre lnad"". 9.7.10-4 <2m 1 2-5% 8 21 29 s 
587 Arto.Bo <2m Rx Sed. 1 75 5.50/noo. i norte Mtos.ord. n:'lo ocorro lnadeo. 9.7.10-4 <2m 1 10-15% 11 17 51 s 
5S8 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neo. lne>rto Mtos.ord. n;jo ocorro lnadeo. 9.7.10-4 <2m >3 <2% 11 8 67 R 
589 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nea. lnorto Mtos.ord. não ocorre I na dOe" 9.710-4 <2m 1 10-15% 11 17 51 s 
590 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 550/ni'IO. inorto Mtcs-:<."id n;lo ocorro ln:>dM . 9.7.10-4 <2m 3 >15% ,, , , 19 R 
591 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neo. in~rt~ Mtcs.ard, n:::io ocorro lnadeo. 9.7.10-4 <2m 2 >1 5% 11 1315 R 
592 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/neo. !norte Mtos.ard. não ocorro lnadeo. 9.7.10-4 <2m 1 5-10% 11 1846 s 
593 Arto.So <2m Rx. Sod. 1 75 5 5o,,;.;, Inerte Mtos-~rd . n:1o ocorre ln~d..:O 9 7 1C-4 <2m 1 10-15% 11 1751 s 
594 Arto.Bo <2m Rx. Sed 175 5.50/neo inerte- Mtol'.Ord. nAo ocorro ln~deo . 9.710-4 <2m 1 >15% 11 1629 s 
595 Arto.Bo <2m Rx. Sed. , 75 5 50/nea. lnert~ Mtosord n::io ocorro I nade<>: 9.7.10-4 <2m 1 >15% 11 1629 s 
596 Arto.Bo <2m Rx. Sed , 75 5.50/neo. l n~rto Mt=.ord n!i.oocorreo ln3dM . 9.7.10-4 <2m 1 10-15% 11 17 51 s 
597 Arto.Bo <2m Rx. Sed. , 75 5 50/neo lne>rte Mtos.ord. n:.lo ocorre ln~deo . 9.7.10-4 <2m 2 5-10% 11 1532 R 
598 Arto.Bo <2m Rx. Sed 1 75 5.50/nea. ln<>rto Mtosard. não ocorro in:dM.-: 9.7.10-4 <2m 1 2-5% 11 1998 s 
599 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5 50/neo inerte Mtcs.ord. n:1o ocorre in:>di'!O. 9.7.10-4 <2m >3 <2% 11 887 R 
600 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 550/neo. tnerte Mtos.ord. n!io ocorro inadeo. 9.7.10-4 <2m >3 <2% 11 8 67 R 
601 Arto.Bo <2m Rx. Sed 1 75 5 50/nea. inerte Mtos.ord. n:lo ocorre i nade<>: 9.7.10-4 <2m 1 5-10% 8 19n s 
602 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/nea. lncrto Mtosord. não ocorre ln~dna . 9.7.10-5 <2m 2 <2% 8 1446 R 
603 93salto <2m I} 5,5 5.45/noq. caohnita M:os.ard. 2m lnadeo. 1.310-5 <2m >3 <2% 11 1500 R 
604 Bas:~ lto <2m -B 55 5.45/nea. caolinito:t Mtos.ard. 2m inadea. 1.3.10-5 <2m 1 >15% 11 2262 s 
605 Basalto <2m a 5 5 5.45/nea. c:~olinita Mtos.Qrd. 2m m~dea . 1,3.10-5 <2~, >3 <2% 11 15 00 R 
606 Basalto <2m a 5 5 5.45/nea. caollnita Mtos.ard. 2m lnadeo. ~.3.10-5 <2m 2 5-10% 11 2185 s 
607 Basalto <2m a 5,5 5.45/noa. coolinita Mtos.ard. 2m lnodea. 1,3.10-5 <2m 1 10-15% 11 23.84 s 
60S Bas:~ lto ~2m ~ 5.5 5.45/ncp. caolinita Mtos.qrd. 2m lnadoo. 1,3.10-5 <2m 2 >15% 11 19,48 s 
609 Bnsalto <2m I} 55 5.45/neq . c~olinit3 Mto~. qrd . 2m inadoq. 1,3.10-5 <2m 1 5-10% 2 25 34 s 
610 93s:~lto <2m o 5.5 5.45/nca. c~olini~ Mtos.qrd. 2m lnadeo. 1,3.10-5 <2m 1 2-5% 2 26,86 s 
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611 B:lsalto <2m e 5.5 5.45/n<>Q. caollnlt:l M:o~. ard. 2m in~d<>Q. 1.3.10.5 <2m 2 >15% 2 2003 s 
612 B;)saltO <2m e 55 5.45/n<>Q. c::~ollnlt:l Mtos.ard. 2m ln~dCQ. 13.10.5 <2m 1 10.15% 2 24 39 s 
613 ~lto <2m e 5.5 5.45/noQ. ~olinlt:l Mtos.ard. 2m in~de<l. 1.3.10.5 <2m 1 >10% 2 2534 s 
614 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5.50/ne<!. inerte Mt~.ard. naoocorrc l n~dea. 9.7.10.5 <2m 2 >10% 2 1588 R 
615 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/n!Xl. I norte Mtos.ard. naoocorr<" inadOQ. 9.7.10.5 <2m 2 >15% 5 1315 R 
616 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/ntlll. lnort~ .ous.entes n.2oocorre inadOQ. 9.7.10.4 2-Sm 1 >15% 5 2238 s 
617 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 175 5.50/nel!. inerte :~u$entes n1oocorre inadeq. 9.7 .1().4 2-5m 2 > 10% 8 2273 s 
618 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 175 5.50/no~L inorto ausentes n~oocorre i nadoS[. 9.7.1().4 2-5m , > 15% 5 2369 s 
619 Arto Bo 2-Sm Arenoso I 175 5.50/neo. i norte ausentes nliooeorro inadOQ. 9 .7. 1 ().4 <2m 3 10.15% 8 14n R 
620 Arto.Bo 2-Sm Areno~l 1 75 5.50/neo. inerte ausentes n~oocorro inndea. 9.7. 1().4 2-5m 2 10.15% 8 2178 s 
621 Arto Bo 2-Sm Arenoso I , 75 5.50/noa. inerte 3usente!'S não ocorre 1nadea. 9 .7.1().4 2-Sm 2 >10% 8 2273 s 
622 Arto.Bo 2-Sm Aronoso I , 75 5.50/neo. inerte ;~u!tentes. n~oocorro inadea. 9.7.10.4 2-5m 3 2-5% 8 2229 s 
923 Arto Bo 2-Sm ArenO""...ol 1 75 5.50/neg, inerte ou sentes n~o ocorro inodeq. 9.7.1().4 2-5m 1 >10% 8 2587 s 
624 Ar:o.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/nca. i norte ::.usentes n:lo ocorro inadea. 9 .7.1().4 2-5m 2 10.15% 4 21 78 s 
625 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 550/nca. lnertt' :Jusent~ n~o ocorro inadoa. 9 ,7. 1().4 2-Sm 2 > 10% 8 2273 s 
626 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/nell,. inert~ nu sentes ~o ocorre in3dOQ. 9.7.1().4 2-5m 2 10.15% 8 21 78 s 
627 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/neo. i norte ::.usontes n!ioocorre inadoo. 9.7. 1 ().4 <2m >3 <2% 8 11 03 R 
628 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nea. i norte ::.usentcs não ocorre inadeq. 9,7, 1().4 2-Sm 1 10.15% 8 24 92 s 
629 Arto.Bo 2-Sm Arencr...o l 1 75 5.50/n,og_ inerte: oU"...entes n!loocorre inod~ 9.7. 1().4 2-Srn >3 <2% 8 1608 s 
630 Arto.Bo 2-Sm Arenoso1 1 75 550/neo. i no r-~ 2usentes nlio oeorre inodea. 9.7. 1().4 <2m 1 >10% 8 2082 s 
631 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/neq. inerte :lUCCntes ~o ocorro inodea. 9.7.1().4 2-Srn >3 >15% 8 1608 s 
632 Arto.Bo 2-Sm Aronoso I 1 75 5.50/neg. in~rte :Jusentes n~o ocorre lnadeo. 9.7.1().4 2-Sm 1 10.15% 8 2492 s 
633 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/neg. inerte :tu sentes naoocorro inadoq. 9.7.1().4 2-Sm 1 2-5% 8 27 38 s 
634 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/ne~L Inerte ::tu sentes nlloocorrc ina®<:t. 9.7 10-4 2-Sm 2 >10% 8 2273 s 
635 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/nca. inerte :tu sentes naoocorre inadea. 9 ,7.10.4 2-Sm 1 >15% 5 2238 s 
636 Arto.Bo 2-Sm Arenoso 1 1 75 5.50/nea. inerte .au:;.entcs n~oocorro inodoo. 9 .7. 1 ().4 2-Sm >3 <2% 5 14n R 
637 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5 50/no<l. inerto ::.usontes nloocorro inadeo. 9.7. 1().4 2-Sm 1 >10% 8 2587 s 
638 Arto.Bo 2-Sm Aron~AI 1 75 5.50/noo. ino,...o 3u~ntes nllo ocorre lnodea. 9.7.1().4 2-5m 1 2-5% 8 2738 s 
639 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50intllL inerte ::.usent~ nlio ocorre lnadeq. 9.7.1().4 <2m 1 > 15% 2 1789 s 
640 Arto8o 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/noo. inerte ::.uscntes n!ioocorre lnadoa. 97.1().<: <2m 1 10.15% 2 1911 s 
641 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/nea. lncrt<" ::IUsentes n~oocorro inndea. 9.7.10.4 2-Sm 1 10.15% 8 2492 s 
642 Arto.Bo 2-Sm Aren~ol 1 75 5 50/nog. Inerte ausentes nao ocorro inadea. 9.7.10.4 2-Sm >3 <2% 8 16 08 s 
643 Arto.Bo 2-Sm Arenoso t 1 75 5.50/nea. inertC\ :.u5entes n~o ocorre inad_"Q. 9.7. 1().4 2-Sm 1 >10% 8 2587 s 
644 Arto.Bo 2-Sm Aronoso 1 1 75 5.50/nca. inerte :Ju~ntes n!io ocorro inadoo. 97.1().4 2-Sm 2 <2% 8 2056 s 
645 Arto.Bo 2-Sm Arenoso i 175 5 SOinell.. i norte ::.us.entes n:ioocorro inadoo. 9.7.10.4 2-Sm 1 2-5% 8 2738 s 
646 ArtoBo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nea. i norte :.usentcs n~oocorro inadea. 9.7. 1().4 2-Sm 1 2-5% 8 27 38 s 
647 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/nea. inerte .ausentes n~o ocorre onadoo 9.7. 1().4 2-Sm 1 >10% 8 2587 s 
548 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5 50/nog, inerte ausentes n!\o ocorre lnodea. 9.7, 1().4 2-5m >3 <2% 11 14n R 
649 Arto.Bo 2-Sm AronO!t.o l 1 75 5.50/neo. 1nerte ::.u~ento5 não ocorro lnodoo. 9 7.1().4 2-Sm 2 >15% 11 1925 s 
650 Arto.Bo 2-Sm Arenoso 1 1 75 5,50/nCll. i norte ::tur.entos n~o ocorro inad0<1. 9,7, 1().4 2-5m 3 10.15% 8 1982 s 
651 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/neg. inerte ausentes nAo ocorro insdeq. 9.7. 1().4 2-Sm >3 <2% 5 14n R 
652 Arto.Bo 2-Sm Arenoso! ~ 75 5.50/nc.~t, inorto 3usontes n~o ocorro inod.!'a, 9.7.1().4 <2m 1 10.15% 5 1856 s 
653 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5 50/nco. Inerte ausentes n1ooeorro lnadea. 9. 7. 1().4 <2m 2 >10% 5 1637 s 
654 Arto Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/neq. 1nertc 3USCntes não ocorro inadoo. 9.7.10-4 <2m 3 <2% 8 1355 R 

654A Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/neg. inerto :au~ntcs n:io oearre lnodeo. 9.7.1().4 <2m 3 <2% 7 1224 R 
655 Arte 8o 2-Sm Arenoso I 1 75 5 50/noJt inor.o ::.usente-s n!io ocorre inadeq. 9,7,1().4 2-S:n 1 10.15% 5 2361 s 
656 Arto.ao 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/ne<T. inerte ausentes n!loocorr" inadec. g,7.1().4 <2m 2 <2% 8 14 75 R 
657 B:lsalto <2m 3 5.5 5.451neo. c:>oilnlt:l M1os,grd. 2m in~de_q. 13.10.5 <2m >3 <2% 2 15.55 R 
656 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nea i norte Mtos.ord. n~o ocorre inodca. 9.7.1().5 <2m 2 <2% 2 13 71 R 
659 Arto.Bo <2m Rx. Sed 175 5.50/neo. inerte Mtos.ord. n!io ocorro ln<>d~. 9.7.10.5 <2m 1 <2% 5 1629 s 
680 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5 SOineo. i norte Mtos.ard. n.5o ocorro lnadoo. 9.7.10.5 <2m >3 >15% 5 887 R 
661 Ar1c8:> <2m Rx. Sed 1 75 5 50/nog. morte Mto~.ard . não ocorre lnadoa. 9.7.10.5 <2m 1 10.15% 5 17 51 s 
662 Arte 8o <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/n~. 1ncrto Mtosord. n~o ocorre in~deo 9.7.10.5 <2m 2 1().15% 5 1438 R 
663 ArtoBo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nec inerte Mtes.ord. nao ocorre '"adoo. 9.7.10.5 <2m 1 10.15% 5 17 51 s 
664 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 S.SC/neg, ln<!rt~ Mtos.ard. n:jo ocorro in~deq 9.7.1().5 <2m 1 10.15% 5 17 51 s 
665 Arto Bo <2m Rx. Sed. 1 75 S.SOinco. 1n0rtC.1 Mtos.ard. n!\o ocorro 1n0dea. 9.7,10.5 -:2m 1 10.15% 5 17 51 s 
666 Ano.Sc ~2m Rx. Scd. 1 75 5 50/neg. •nerto Mtos.Qrd n.'1o ocorro in~doo . 9.7.10.5 <2m 1 10.15% 5 1438 R 
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667 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/noo. lneno Mtos.ard. n~o oeotre ínadeQ. 9.7.10-5 <2m 1 10-15'1& 5 17 51 s 
666 Arto.So <2m Rx. S<>d. 175 5.50/noa. inerto Mtos.grd, n~o ocorre ln~dcq. 9.7.10-5 <2m 1 10-15% 5 1751 s 
669 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5 .50/rtcg. lnorto Mtos,grd, nâo ocorre ln~deo . 9.7.10-5 <2m 1 >15'1& 5 1629 s 
670 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 175 5.50/neo. Inerte Mtos.ord. n~o ocorre ln:>deo. 9.7.10-5 <2m >3 >15% 5 867 R 
671 Arto.So <2m Rx. Scd. 1 75 5.50Jnoa. I norte Mtos.ard. nOooeorre lnodoo. 9.7.10-5 <2m 1 10-15'11> 5 17 51 s 
672 Arto.So <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noa. Inerte Mtos.grd, nGo ocorro ln~doq . 9.7.10-5 <2m 1 >15% 5 1829 s 
673 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5 .50/~ Inerte Mtos~. nao ocorro lnodcq, 9.7.10-5 <2m 2 5-10% 5 1532 R 
874 ArtoSo <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50Jnea. lnorto Mtoo.ard. noo ocorro inodoo. 9.7.10-5 <2m 1 10-15'11> 5 17 51 s 
675 Arto.Bo <2m Rx. Scd. 1 75 5.50/neo. lnorto Mtos,ord. n:'l.o ocorre iMd"". 9.7.10-5 <2m 2 <2% 5 1315 R 
676 Arto.So <2m Rx. S<><t. 175 5.50/noa. Inerte Mto•.ard n~o ocorra lnodea. 9.7 10-5 <2m 2 >15% 5 1315 R 
sn ArtoSo <2m Rx. S<>d. 175 5.50/neo inerte Mtos.ard n~o ocorre lnod"". 9.7.10-S <2m , 10-15% 5 17 51 s 
678 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5,50/neo. lnorto Mtoo.ord. nolooeorro lnodeo. 9,7,10-5 <2m 2 10-15'1& 5 1438 R 
679 ArtoSo <2m Rx. S<>d, 1 75 5,50/nea Inerte Mtos.grd n!5o ocorro lnodeQ. 9 7.10-5 <2m 2 5-10% 2 1588 R 
880 Arto.So <2m Rx. S<>d. 175 5.50/noa. Inerte Mtos.ord. ~o ocorre lnodeo. 9.7.10-5 <2m >3 >15% 5 887 R 
661 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/neg. lnerto Mtos,grd. n~ooeorre lnodeq, 9.7.10-5 <2m 2 10-15% 2 1493 R 
682 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 1 75 5,50inoo. Inerte Mtos.ord. n~o ocorro I no doa. 9.7 10-5 <2m 2 5-10% 2 1588 R 
683 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/nCQ. Inerte Mtos.grd n~o ocorre lnodeq. 9.7.10-5 <2m 2 2-5% 2 17 40 s 
884 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/neg. Inerte Mtos,.grd n~o ocorro in~deo. 9.7.10-5 <2m 1 10-15% 5 1751 s 
685 Arto.Bo <2m Rx. S<>d, 1 75 5.50/neo. Inerte Mtos.ord. n:lo ocorre lnadeo. 9.7.10-5 <2m 1 10-15% 9 1807 s 
686 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/neo. Inerte Mtos.ard. n~o ocorro inadoa. 9.7.10-5 <2m 1 5-10% 9 1901 s 
687 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5,50/noa. Inerte Mtos.ord. ~o ocorre lnadeQ. 9.7.10-5 <2m 1 10-15% 5 1751 s 
888 Arto.So <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noa. Inerte Mtos.ard. nAooeotra lnadee. 9.7.10-5 <2m 1 10-15% 5 17 51 s 
689 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/neQ. lnorto Mtos.grd. n~o ocorre lnadeQ. 9.7.10-5 <2m 1 2-5% 2 2053 s 
690 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/f10Q. Inerte Mtos,g_rd. n~o ocorro lnodoa 9.7.10-5 <2m >3 >15% 5 867 R 
891 Arto 8o <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/noa. Inerte Mtos ord. n~o ocorm IMd"". 9.7.10-5 <2m 1 10-15% 5 1751 s 
692 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 175 5.50/neQ. inerte Mtos grd nüo ocorro ínodeq 9.7.10-5 <2m 1 >15% 5 1629 s 
693 Arto.Bo <2m Rx. Scd. 175 5.50/neo. inerte Mtos.ord niio ocorro inodeo. 9.7.10-5 <2m 1 2-5% 4 2053 s 
694 Arto Bo <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/nCQ. Inerte Mtos grd n!\ooeorro inodea. 9.7 10-5 <2m 1 10-15% 5 1751 s 
695 Arto.Bo <2m Rx. S<>d, 1 75 5.50/noo. Inerte Mtos.ord. n~oocorra lnodeo. 9.7.10-5 <2m 1 5-10% 5 1846 s 
696 Arto.So <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/noa lnerto Mtos.ord. n:'So ocorro ln~deQ . 9.7.10-5 <2m 2 <2% 2 13 71 R 
697 Arto.So <2m Rx. S<>d, 1 75 5.50/noo. Inerte Mto~. ord , n:'lo ocorro ln~dea . 9.7.10-5 <2m 1 5-10% 2 1901 s 
698 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. , 75 5.50/neQ. Inerte Mtos,Qnd, nf'áo ocorro lnodcq. 9.7.10-5 <2m 1 10-15% 5 17 51 s 
699 Arto.Bo <2m Rx. Scd. , 75 5.50/nea. Inerte Mto:<.ord, n:looeorro ln~deo . 9.7 10-5 <2m 1 10-15% 6 1751 s 
700 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noa. Inerte Mtos ard. n!'io ocorro inodcq. 9 710-5 <2m >3 >15% 5 1629 s 
701 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/nOQ. inerte Mtosard. n~o ocorro inodeo. 9.7.10-5 <2m 1 5-10% 6 18 46 s 
702 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/nog. lnerto Mto5.grd. n~o ocorro inodeq. 9.7.10-5 <2m 2 10-15% 5 1438 R 
703 Arto.Bo <2m Rx. S<>d, 1 75 5.50/neo. lnerto Mtos.ord. nfJo ocorro lnod"". 9.7.10-5 <2m 1 10-15% 5 17 51 s 
704 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/no;. lnerto Mt.,..ord n~oocorm ln~deq . 9.7.10-5 <2m 2 <2% 5 1315 R 
705 Arto.So <2m Rx. S<>d. 175 5.5Qincg. lnerto Mtos.ard. n!iloocorre inodeQ. 9.7.10-5 <2m 2 10-15% 5 1438 R 
706 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5.50/neo. Inerte Mtos.ord. n:!o ocorro lnod<>O. 9.7.10-5 <2m , >15% 5 1629 s 
707 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 175 5.50/nOQ. inerte Mtos.ard. n~o ocorre ln~deQ. 9.7.10-5 <2m >3 <2% 2 922 R 
708 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/neQ. Inerte Mtos.ard. n~oocorro lnadoo. 9.7.10-5 <2m 2 <2% 5 1315 R 
709 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 1 75 5.50/neg. Inerte Mtos.~rd . n~o ocorre in3doq. 9.7.10-5 <2m 1 10-15% 5 17 51 s 
710 Arto.So <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neo. Inerte Mtos.grd. nao ocorro lnadoa. 9.7.10-5 <2m 2 >15% 5 1315 R 
711 Arto.Bo <2m Rx. S<>d 1 75 5.50/neQ. lnorto Mtos.ard. n~o ocorro ln~deq. 9.7.10-5 <2m , 10-15% 5 1751 s 
712 Ba~lto <2m ll 5,5 5.45/nog. caolinib Mtos.gnd. 2m lnadea. 1,3.10-5 <2m 1 >15% 2 2317 s 
713 Ba:::~lto <2m ll 55 5.45/nog. enolinib. Mtos.grd. 2m inadea. 1,3.10-5 <2m >3 <2% 2 1555 R 
714 Arto.Bo <2m Rx. S<>d. 1 75 5 50/nOQ. I norte Mtos.ard, n5o ocorro in:>d<>O. 9.7 10-5 <2m >3 >15% 5 867 R 
715 Ba:::~lto 2-Sm All-•ilt"a" 55 5.41/neg. co:~olinita poucos 2m inodcq. 1 3.10-5 <2m 1 5-10% 9 2639 s 
716 Ba03lto 2-5m Aa-silt "o" 55 5.41/neo. ~ohnib OOUCOS 2m inad~eq, 1 3.10-5 <2m 1 10-15% 9 2544 s 
717 Ba&.11to 2-Sm A!I·SIIt"a" 55 5.41/neq Qo!init:l poucos 2m in~dOQ. 1 310-5 <2m >3 >15% 2 1660 s 
718 Basalto 2-5m Ao-5ilt"a" 55 5.41/neo. c:aolinib _po~ucos 2m inadcq, 1 3.10-5 <2m 1 5-10% 2 2639 s 
719 Ba""lto 2-5m Aa-sllt •:.· 55 5.41/nOQ c:~olinit:l poucos 2m ln~dea 1 3.10-5 <2m 1 2-5% 9 2790 M 
720 Basolto 2-Sm Ag_-s ilt "a" 55 5.41/neg. c:aolinib poucos 2m ln3doo. 1 3.10-5 <2m 2 5-10% 9 2325 s 
721 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I "a" 175 5.50/neo. Inerte ausentes nao ocorro lnad~ 9.7.10-4 <2m 1 10-15% 6 1856 s 
722 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I .. <:~ .. 1 75 5.50/noa. Inerte ausentes nüo ocorre inadeq. 9 .7.10-4 <2m 1 5-10% 6 1951 s 
723 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I "a .. , 75 5,50/ncg. I norte :~usentes nllo ocorro lnadea. 9.7.10-4 <2m 1 10-15% 6 1856 s 



Unlc!ades Lltotoalol Ptofllnd ld. T.:><tu"' CTC DHIODH M lnenal. Blocos M.COIIID. Coft'C>Gct. Perrr.1b. NA D.fluxo Decllvldad. Landform IA Clolss lftcaçjo 
724 Arte Bo 2.Sm Arenoso I '":~ .. 1 75 5 50/nO!l I norte ~ut«)nto:o; n!)o ocorro in:tº-Qq !1.7 1º"" <2m 1 >15% 6 1734 s 
725 Arto.Bo 2-5m ArM~t·~· 1 75 15 50/ni'O int-rtt- :tu~nt~ n~o ocorre lnod<'Q. 9 7 1(>.4 <:!m 2 1~15% 6 1542 R 
726 Arto.Bo 7~Sm ArenQSQ I "o" 1 75 15.50/nna 1ne-rtc .1:u~nt~ n~oocorro lnodoa. 97 1~4 <2m 2 5-10% 6 1637 s 
727 Arto Bu >10m Ar-~rc I 1 55 4 6Slloos. ·norttt >U"('nl~ 4m bo;l 1.51<>-4 >10m 1 5-10% 4 44.36 F 
728 B>Mtto 5-10 Ag-sin 55 5,45/ne~ enolinit.l ooucos 2m lnodea. 1 31~5 >5rn 1 5-10% 4 3865 M 
729 BoMitO 5-10 Ao-:<ltt 55 15 45/n('Q coolonll:'l OOUCO$ 2m lnndea 131~5 >Srn >3 2-S% 4 30.55 M 
730 e,onlto 5-10 Ao-si i 55 545inOQ CAOIInit:l OOUCQ$ 2m lnodeq. 13 1~5 >5m 1 5-1% 4 3665 M 

131 _B;.s.~lto 5-1 Ac-silt 55 15 45inoo. c:oollnie> DOU CO~ 2m inAdOO. 1 31~5 >5m 1 >15% 4 30.57 M 
732 eo ... tto 5-10 Ao-sin 55 5.45inoa. c.oollnlto ooucos 2m I na doc. 1 3.1~5 >5m 1 2-5% 4 3425 M 

733 B•r;.•lto 5-10 Ac-silt 5.5 15 45/noa. cnollnlt:l ooueos 2m lnodoc. 1.3 1~5 2-5m 1 5-10% 4 32.74 M 

734 Bosnlto 5-10 Ao-silt 55 5 45/noa. c.•olinlt:> poucos 2m in:1deo 1 3.1~5 2-5m 1 >15% 4 3057 M 

135 S;l&<~lto 5-10 Ag.,.;Jt _5.5 5.451nt'O CAollnie> ooueos 2m lnadeo 1 31~5 2-5m 1 1~15% 2 3103 M 

738 Bo&alto 5-10 Ao-sin 55 5.45/neo coolinib ooucos 2m lnadoo. 1 31~5 >5m 1 5-10% 2 3590 M 
737 a..,s.,lto 5-10 Ao-silt 55 5 45/nea c.,ollnie> poucm; 2m lnad,.q. 1.3J().5 >5m 1 1~15% 2 34Q5 M 
738 Bor;.•lto 5-10 Ag-sln 55 5.45/ncl!. c:.ao ltnit:J _j)QUCO:< 2m in:>doo 1 31~5 2-5m 2 >15% 2 2667 s 
731l BaMito 5-10 Ao-sln 55 15 45/n~a C:lOiinit'l ooucos 2m inndeo. 1 31~5 >Sm 2 2.5% 5 33 72 M 
740 63:<:>110 5-10 Aa-sltt 55 5.45/nOQ, C3olini~ OOUC05 2m inodcq. 1 31~5 >5m >3 <2% 2 26 11 s 
741 BoMito 5-10 Ao-sllt 5.5 15.45/noo. enoiln~o ooueos 2m lnndeo 1 31~5 >5m 1 1~15% 2 34.95 M 
742 B~s.•lto 5-10 Aa-slt 55 5 45/noa cnolinit.1 POUCO$ 2m IMdOQ. 1 3. 1 ~5 >5m 1 >15% ?. 33 73 M 
743 _6oMito 5-1 Ao-silt 55 15 45/nno. e:.olin'tn ooueo~ 2m lnodco 1 310.5 ?.-5m 1 10.15% ' 31 03 M 
744 Bnr.n to 5-10 Ao-silt 55 15.45/nM. c.1olinib OOUCO$ 2m lnndoa. 1 3.10.5 >5m 1 1~15~ 2 3495 M 
745 B.'<.nlto 5-10 Ao-:;111 55 545/n~- cnolínit:l oouco~ m IMdeo. 1 31 5 >5m 1 2-5% 4 !8.17 M 
746 Bosano 5-10 Aa-!i.ilt 55 5 45/noa. Clloilnit:l ooucm: 2m inndoc. 1.31().5 2-5m 2 5-10% 4 2960 M 
747 B2r.ano 5-10 Aa.,:';.ilt 55 5 45/nt'O. C.'1olinib OOUCO'\ 2m In> doa 1310.5 >Sm 3 <2% 4 29.3-'l M 
748 s. .... no 5-10 Ao-!i.ilt 55 5 45/nea. coolinib pOUCO~ 2m lnodcq. 1 310.5 2-Sm 2 2-5% 4 31 12 M 
749 B;:ur·.;l lto 5-10 Ao-5111 55 545inoo <:lloilnoto oouco~ ?.m inodoo 1 31().5 >5m 1 5-10% 4 3865 M 

750 s. ... ,no 5-10 Aa-sm 55 15 45/noo. e:~ohn lt..--. ooueos 2m in~doc . 1310.5 >5m >3 <?.% 2 2611 s 
750A 6; Mito 5-10 Ac.,.;n 55 5 45/noo C.'1olinit:l ooueos 2m on~dea 1 310.5 >5m >3 <?.% 4 2688 s 
751 B:>sotto 5-10 Aa-,.ilt 55 5.45/nOQ ~ollmb ooucos 2m inod<>a. 13.10.5 >5m 1 2-5% 4 3817 M 
752 eo,.,.lto 5-10 AQ·Si lt 5.5 5 45/nea. ~olin it;l poucos 2m inodeq, 131~5 >5m 1 >15% 4 3448 M 
753 SaSiltto 5-1 0 Ag-silt 55 5.45/neg. caollnit.'l j)OUCOS 2m inad"''-c 13.1().5 2-5m 1 10.15% 4 3179 M 
754 BoMito 5-10 Aa-silt 5.5 5 45/nea. enollnita ooueos ?.m lnndoo . 1 31().5 >5m 1 2.5% ?. 37.41 M 

754A Bos.1lto 5-1 0 Ao-si li 55 5.45/noo c:aolinita. ooueos 2m lrodeo. 1 3.1(}.5 2-5m 1 2.5% 4 3425 M 
755 REPRESA 450 R 
756 BAs:olto 5-10 Ag-silt 55 5.45/nog C.'"lollnib poucos 2m in:ldoq, 1 31~5 2-5m 1 1(}.15% 4 3179 M 
757 B.,AAI!o 5-10 Ao.,.; I! 55 545/n~ caollnit'l ooucm: 2m ln:ldeo 1 3.1~5 >5m 1 >15% 4 34.48 M 
756 Bao:~lto 5-10 Aa-silt 55 5.45/neo. eoolinita ooucos 2m in:>d<>a. 13 1~5 >5m 1 1(}.15% 5 3439 M 
759 e..~• no 5-10 Ao.,.; I! 55 5451n.-o CJ~ollnit:l ooucos ?.m lnodeo, 131~ >5m 1 10.15% 2 34.95 M 
760 92tUiitO 5-10 Aa.silt 55 5.45/neo. eoollnit:l oouc:os 2m lnodea. 13.1~5 >Sm 1 >15% 2 33 73 M 
761 s~ .. ,~o 5-10 Ao-silt 55 545/n.-o eoollnlt:l ooucos ?.m in:"'dt'O 1 31~5 >Sm 1 5-10% 2 3590 M 
762 BatU~Ito 5-10 Ao-sllt 55 5 45/nea. c:tollnib ooucos 2m in:ldOQ. 1 3.1~5 >5m 1 10.15% 2 3495 M 
763 Bll""lto 5-1 Ao-silt 55 5 45/nM. c.•ollnlt, DOU CO~ 2m lnodoa 1 3 .1~5 >5m >15% ?. 3C 59 M 
784 S..•""lto 5-10 Ao..,.llt 55 5.45/noa. eoollnll:l oouco& ?.m tnndeQ. 1 3 1 ~5 >5m 1 10.15% ' 3495 M 
765 ~:"Alto 5.1 Aa-sllt 55 5 45/neo. enollnftn DOUCO~ 2m in:1.doa 1 31 5 >5m 2 -5% ?. 3428 M 
788 63S.1lto 5-10 Ao-5ilt 55 5.45/noa. eoollnlt:> POUCO~ 2m inodoa. 1 3,10.5 >5m 1 5-10% 2 3590 M 
767 B.•Mito 5-10 Ag.\1-11! ~.5 5 45/neo. cnolníta DOUCO$ ?.m lnodoa 1 31~5 >5m 1 10.15% 5 343.'1 M 
768 Bo""lto 5-10 Ao-si i! 55 5.45/noa. caolinib ooueos 2m lnodea. 1 31~5 2.Sm 2 1~15% 2 2789 M 
789 e.,~lto 5-10 Ag.silt s.s 5 4S/nf)Q _ _ c.•olinlt:l ~Q(IÇ():< m IMdt>a 1 31 5 >5m 2 5-10% 2 3276 M 
no Bosolto 5-10 Ao-silt 55 5451neo CAo11nit:J OOUCO$ 2m inadeo. 1 3 1~5 >5m 2 2.S'!Io 2 3428 M 
n1 9;1s.11!0 5-10 Aa-sllt 55 5 451nO<l c.1ollnit:> ooueos 2m lnodco. 1 31~5 >5m >3 <2% 2 26 11 s 
n2 Basolto 5.10 Ao-si I! 55 5.45/noc. eoollnll:l ooueos 2m ln:tdeq. 1 31~5 >5m 1 >15% 2 3373 M 
n3 S. solto 5-10 Ag.silt 5.5 5 45/noa, c:1ohnib _110UCOS 2m lnadeo. 1 31~5 >Sm 1 1~15% 4 3570 M 
774 BoA:Jito 5-10 .A.~-sllt 55 5.45/nco e:Jollnitn ooueos 2m ln:>deo. 1 31~5 >5m 1 >15% 4 3448 M 
n5 Ba""lto 5.10 Ao-silt 55 5 45/noa. e;~olinit:l ooucos 2m lnad<>a 1 3.1~5 >5m 1 5-10% 4 3665 M 
n 6 Basalto 5-10 Ao-silt 55 5.45/neQ. eoollnib ooueos 2m inodeq, 1 3. 1~5 >5m 1 2-5% 4 3817 M 
777 ea ... , lto 5-10 Ag-sllt 55 5.45/nOQ, cnolinib oouco~ 2m inadeo. 1 3 1 ~5 >5m 1 2-5% 4 3817 M 
na Sar.olto 5-10 Ao-silt 55 5.45/nco. C.'1olinito ooucos 2m i na doa 1 31~5 2.Sm 1 1(}.15% 4 31 79 M 



Unidades Llllologla ProfUndld. Textul'll CTC pH/DpH Mlne1111. Blocos M.Colap. Compact. Permoab. NA o.~luxo Oecllv ldad. LandfOrm IA CIISSHioi~O 

779 8:>~1!0 S.10 Ao-sllt 55 5.45/neo. caolinit3 poucos 2m inadea. 1 3.10.5 2-Sm 1 2-5% 4 34 25 M 

780 Basalto S.10 Aa-sllt 55 5.45/noa. enolinib poucos 2m in~d~ 1 3.10.5 2-5m >3 5-10% 4 25 12 s 
780A B:>s.~lto S.10 All:$llt 55 5.45/nea. caolintb poucos 2m lnndea. 1 3.10.5 2-5m >3 5-10% 12 2381 s 
781 B:>salto S.10 Ac-sllt 5 5 5,45/noa. cnollnib poucos 2m inodeo. 1 3.10.5 >5m 1 10.15% 4 35 70 M 
782 B:>salto S.10 Aq-sllt 55 5.45/nog. cnolinlta poucos 2m lnnd~ 1 3.10-5 2-5m 2 10.15% 4 2865 M 
783 Basalto S.10 Ac-311t 55 5.45/noa. caolinib poucos 2m inndeo. 1 3.1(}.5 2-5m >3 1(}.15% 4 2417 s 
784 Bt~~.,tto S.10 Ao.-sllt 55 5 45/nog_, coolínlb ~ucos 2m lnnd~ 1 3.1(}.5 2-5m 2 5-10% 12 2381 s 
785 &salto 5-10 Ao-sllt 55 5.45/nec. cnollnlta poucos 2m lnndeo. 1 3.1(}.5 >5m 1 1(}.15% 12 34 39 M 
786 Bo""ltO 5-10 A~sllt 55 5.45/nog_, coollnlta po_ucos 2m IMd!l_q, 1 3,1(}.5 >5m 1 5-10% 12 3534 M 
787 8:JC.1tto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/noa. cnolinlta poucos 2m inadoa. 1 3,1(}.5 >5m 1 >15% 12 3317 M 
786 Bos;oltO 5-10 Ag,_sllt 55 5.45/neg_, cnolinlb ~ucos 2m lnadoo. 1 310.5 2-5m >3 1(}.15% 12 2288 s 
789 B:>salto S.10 Aa-sllt 5 5 5.45/nea. c:>ollnlb POUCOS 2m onndea. 13.1(}.5 >5m 1 5-10% 12 3534 M 
790 &wlto S.10 AQo:>llt 55 5.45/nog. C.'lOiinib _l)Q_UCO$ 2m inadoo. 1 3.1(}.5 >5m >3 <2% 12 2555 s 
791 B:>saltO S.10 Aa-sllt 55 5.45/nea. cnollnlta poucos 2m ln:.dec~. 1310.5 2-5m 1 1(}.15% 12 3048 M 
792 B:>salto 5-10 Ag,_silt 55 5.45/nO!I. a~olinlb. po_ucos 2m lnod_~ 13.1(}.5 2-Sm 1 >15% 12 2Q25 M 
793 Bas;olto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/nea. caolinlta poucos 2m lnndea. 13.1(}.5 2-Sm 1 5-10% 12 3143 M 
794 B:>salto 5-10 Aa·sllt 55 5.45/ne<l. caoHnita poucos 2m in:~dec~. 13.1(}.5 2-5m 1 10.15% 12 3048 M 

795 B:ls;olto S.10 Aa-sllt 55 5.45/neo. coolinib poucos 2m ln:.d~. 1 3.1(}.5 2-5m 1 5-10% 12 3143 M 
796 B:lS:!ltO 5-10 Ag.sllt 55 5.45/nog, caollnlta ooucos 2m inadea. 1 3.1(}.5 >5m 1 2-5% 12 3888 M 

797 BasaltO 5-10 Aa-sllt 55 5.451~ caolinlta poucos 2m inndea. 1310.5 >5m 1 <2% 12 3317 M 
798 Basalto S.10 Aa-sllt 55 5.45/nea. cnolinlta poue<>5 2m lnndea. 1 3.1(}.5 2-5m 1 5-10% 12 31 43 M 
799 Basalto 5-10 Aa-sllt 55 5.45/noo. caoliníb poucos 2m inadeQ. 1 3. 1(}.5 >5m 2 2-5% 12 33 72 M 

800 B:>salto 5-10 All:sllt 55 5,45/nCll, caolinlta po_ucos 2m inadjlg, 13.1(}.5 >5m >3 <2% 12 2555 s 
801 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.69/oos. i norte ~usentes 4m bo~ 1 5.10-4 >5m 1 >15% 4 3591 M 
802 Arto.Bu >10m Ar-arQ I 155 4.69/oos. Inerte :1usentes 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 5-10% 4 44 38 F 
803 Arto.Bu >10m Ar-a_rg l 1 55 4 69/po•. I norte ausent~ 4m bon 1 5.1(}.4 >5m 1 10.15% 4 3713 M 
804 Sn,.llltO 5-10 Aa-sllt 55 5.45/noa. caolinltl POUCOS 2m inodoa. 13.10.5 2-5m 1 5-10% 12 3143 M 
805 B:>salto 5-10 Ag.sllt 55 5.45/nog, caolinlt:l poucos 2m 1n:1dea. 13 1(}.5 :-.Sm 1 >15% 12 33 17 M 
806 Basalto S.10 Aa-sllt 55 5.45/noa, cnolinlt.3 POUCOS 2m lnndoc 13,1(}.5 >5m 1 10.15% 12 34 39 M 
607 8:\s.::J!to S-10 Ao-•llt 55 5.45/ncg, coolinlt:a _po_ucos 2m lnndoa 1 31(}.5 2-5m 2 5-10% 12 2829 M 
808 Arto.Bo S. 10m Aluvl~o <2 >5/noa. !norte :. usont~ nlloocorro ln~doc . >1(}.2 <2m ~3 2-5% 7 11 04 R 
809 Arto,Bo 5-10m Aluvlllo <2 >5/noa inerte ~usont~s nOooeorro l n~doa . >1(}.2 <2m 1 5-10% 7 1714 s 
810 Arto.Bo S. 10m Aluvl~o <2 >5/nog, lnortc :::ausentos nOoocorro lnnd®, >1(}.2 <2m 1 <2% 7 14 97 R 
811 Arto.Bo S. 10m Aluvli\o <2 >5/nOQ. !norte :::ausentes nâoocorro lnadea. >10.2 <2m 2 2-5% 7 1553 R 
812 Arto.Bo S. 10m Aluvl.\lo <2 >5/nea. inorto :-.uson~ n5oocorro lnodeq. >10.2 <2m 2 5-10% 7 1401 R 
813 Basnlto S.10 Aa-sllt 55 5.45/noa. eaolinlb ooucos 2m lnadea. 1 3.10-5 2-5m 1 2-5% 4 3425 M 
814 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 175 5.50/noo. inerte ausont&s. n:.\oocorre lnndoa. 9.7,10-4 <2m , 5-10% 1 2006 s 
815 Arto,Bo 2-5m Aron0110 I , 75 550/neo. i norte ;,;usentes ~o ocorro lnodeq. 9.7.10-4 <2m 2 2-5% 1 1844 s 
816 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/ne.a._ inerte ausentes ~o ocorro lnndea. 9, 7,10-4 <2m 1 5-10% 1 2006 s 
817 Arto.Bo 2-5m Areno--..a I 175 5.50/nea, inerte :1usentes n~oocorre inndea. 9.7.10-4 <2m , <2% 1 17 89 s 
818 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/noa. inerte ::tusentes n4o ocorre inndea. 9.7.10-4 <2m 1 5-10% 1 17 89 s 
819 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 175 5.50/noa. i norte :J:usontcs n.Oo ocorre innd!IQ. 9.7.10-4 <2m 1 2-5% 1 2158 s 
820 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 175 5,50/ne.a._ inerte ::ausentes n~ooeorre inndoa. 9.7.10-4 <2m 1 5-10% 1 2006 s 
821 Arto.Bo 2-5m Aron0110 I 175 5.50/noa i norte óillusentes n~oocorre onndeo. 9,7.10-4 2-5m 1 2-5% 1 2663 s 
822 Arto.Bo 2-Sm Arono-..a l 1 75 5.50/nQ!l inerte au~ntcs n!lo ocorro inad~. 9 7.10-4 2-Sm 1 10.15% 4 2492 s 
823 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nea. inerte 3usent~ n~o ocorro inodeo. 9 .7.10-4 <2m 2 5-10% 1 1692 s 
824 Arto.Bo 2-5m Aron~l 1 75 5.50/nC!I, Inerte ausentes n~ooeorre lnndea.. 9.7.10-4 <2m 2 >15% 1 14 75 R 
825 ArtoBo 2-5m Areno:;o I 1 75 5.50/noa. i norte !lU$0MtM n!io ocorro onndea. 9.7.10-4 <2m 2 10.15% 4 1673 s 
826 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nC!I, I norte ausentes n!io ocorro lnodeq. 9.7.10-4 <2m 1 2-5% 1 2158 s 
827 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nca. Inerte ausentes não ocorre inodea 9 .7.10-4 <2m 2 5-10% 1 1692 s 
828 Arto,Bo 2-5m Areno:<O I 175 5.50/nOQ. norte :wsentes não ocorro lnadoc. 9.7.10-4 2-5m 2 <2% 1 1980 s 
829 Arto.Bo 2-5m Areno~o I 1 75 5.50/n~ inerte ;ausentes. n~o ocorre inndea. 9.7.10-4 2-Sm 1 2-5% 1 2663 s 
830 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nea. Inerte ausen~ n.5o ocorre lnodea. 9.7.10-4 <2m 2 S-10% 4 1768 s 
831 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 175 5.50/ne~. inerte !IUSOMtCS. nOo ocorro lnndoq, 9.7,10-4 2-5m 1 2-5% 1 2663 s 
832 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nca. Inerte :~usont~ n~o ocorro lnodoa. 9.7 .10-4 <2m 2 2-5% 1 1844 s 
833 Arto.Bo <2m Rx. Sad. 1 75 5.50/noo. Inerte Mros.ard. n~o ocorro inodea. 9.7.10-5 <2m 1 2-5% 1 20 53 s 
834 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neQ. Inerte Mtos.ard. n.Oo ocorre lnodeq, 9.7.10-5 <2m 3 > 15% 5 1119 R 



Unidades Lllllloala ProfUndld. Toxtuno CTC pH/OpH Mineral. Blocos M.Colop. Compoct. p • .,..b. NA O.Piuxo Decllvldad. Llndform IA Classtncaçio 
835 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neQ. Inerte Mtos.ord. n!lo ocorro ln~dO(I. 9.7.10.5 <2m 1 5-10% 4 19 77 s 
836 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/n~. Inerte Mtoo.ord. n!lo ocorro in:.doo 9.7.10.5 <2m 1 5-10% 5 1846 s 
837 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/ne<J. i norte Mtos.ard. naoocorre ln~dt!Q. 9.7.10.5 <2m 1 2-5% 4 21 29 s 
838 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nea. I norte Mtos.ard. n2oocorro l~dec:t. 9.7.1().5 <2m 1 10.15% 4 1882 s 
839 Arto.Bo <2m Rx. Scd. 1 75 550/nea, ln<!rto Mtos_._ard. não ocorro in~d~ 9.7.10.5 <2m 1 2-5% 5 1996 s 
840 Arto.Bo <2m Rx. Scd. 1 75 5.50/nea, Inerte Mtos_._ard. não ocorre inodoo. 9.7.1().5 <2m >3 10.15% 5 989 R 
841 s~~o <2m p_ 55 5.45/nog. caollnlta Mtos_.grd. 2m lnad~. 13.10.5 <2m 1 2·5% 4 2761 M 
842 8o&:JI!O <2m ll_ 55 5.45/nog, caollnlta Mtos.grd. 2m inodo_q. 1 3.10.5 <2m , 2-5% 4 27,61 M 
843 Bo&:~lto <2m ll_ 5,5 5.45/nog. caolinlta Mtos_.grd. 2m .nod~. 1 3.10.5 <2m 1 5-10% 4 2610 s 
844 Bos:>lto <2m ll_ 5,5 5.45/n_cg. caolinlta Mtos._grd. 2m inod~ 1 3.10.5 <2m 2 10.15% 4 2201 s 
845 Basalto <2m 55 5.45/nog. caollnlta Mtos.ard. 2m lnad~. 1 3.10.5 <2m 1 <2% 4 23.93 s 
846 Basalto <2m 5,5 5.45/neç. coollnlta M!O$.grd. 2m ln~dec:t . 1,3.10.5 <2m 2 5-10% 4 2296 s 
847 Basalto <2m 55 5.451neg. coollnlb Mtos.grd. 2m ln~deq . 13.10-5 <2m >3 <2% 4 16 31 s 
848 ea ... lto <2m 55 5.45/nog. caollnlta Mtos.ord. 2m lnad<!O. 1,3.10.5 <2m , 2·5% 1 2686 s 
849 Bo!>Oito <2m 55 5.45/nco. Cllollnita Mtos.ord. 2m lnad<!Q. 1,3.10.5 <2m 1 5-10% 1 2534 s 
650 eo .... 1to <2m 55 5.451nco. caolinlb Mtos.grd. 2m l!kldeq. 1 3.10.5 <2m 2 10.15% 4 22,01 s 
651 8ot><~l!o <2m a 55 5.45/nOQ. C.:Johnlt:t Mtos.ord. 2m •nadc>c!.c 1 3.10.5 <2m 1 2-5% 4 2761 M 
652 8osolto <2m a 5.5 5.45/nog. caohnito M!OS.Qrd. 2m lnadeq. 1 3.10.5 <2m 1 5-10% 4 26,10 s 
853 9a&3lto <2m p 5,5 5.451nog. coollnlb Mtos.ord. 2m inadO(I. 1,3.10.5 <2m 1 5-10% 4 2610 s 
854 Bosolto <2m ll. 55 5.45/nog. caolinlta Mtos.grd. 2m lnadeq. 13.10.5 <2m 3 2·5% 4 2252 s 
855 Bosalto <2m I!_ 55 5.45/nej!._ caolinlta Mtos.ord. 2m inadeq. 13.10.5 <2m 2 5-10% 4 2296 s 
856 Basalto <2m I!_ 55 5.45/neg. e~~olin lta Mtoségrd. 2m inadeq. 13.10.5 <2m 1 2-5% 4 2761 M 
857 Basalto <2m I!_ 55 5.45/nog. caollnlta Mtos.grd. 2m inadO(I. 1 3.10.5 <2m 1 <2% 4 2393 s 
858 Basalto <2m !l 55 5.45/nog. caollnlta Mtos.grd. 2m inadO(I. 1 3.10.5 <2m 2 >15% 4 2079 s 
859 Basalto <2m ll 5 5 5.45/nog. caollnita Mtos.ord. 2m lnodeq. 1,3.10.5 <2m 1 5-10% 4 2610 s 
860 83&01!0 <2m ll 5,5 5.451nog. caollnita Mtos.grd. 2m iMdeq. 1 3.10.5 <2m 1 5-10% 1 2534 s 
861 Bosalto <2m ll 55 5.45/nog. caollnil:l Mtos.grd. 2m lnadeq. 1 3.10.5 <2m 3 2-5% 4 22.52 s 
862 BoS3IIO <2m ll 55 5.45/nog. caolinil:l Mtos.grd. 2m lnadoq. 13.10.5 2 2 10.15% 4 22,01 s 
863 Bos:~tto <2m ll_ 5,5 5.45/nog. caolinít2 M!O$.grd. 2m inadeq. 13.1(}.5 <2m 1 5-10% 4 26,10 s 
864 8osalto <2m B 55 5.45/ll_og. coolinltn Mto&_.grd. 2m i n~d_c><! . 1.3.1().5 <2m 1 5-10% 4 2610 s 
865 Bosolto <2m B 55 5.45/n<!Q. coollnlta Mtos_.grd. 2m 1nod!_q. 1 3.10.5 <2m 1 10.15% 9 24 39 s 
866 Bosatto <2m B 55 5.451nOQ. caollnlb Mto~.ord . 2m l n~doo. 1,3.10.5 <2m 1 >15% 9 2317 s 
867 e;,..,,to <2m p 55 5.45/neç. cooilnlta Mtos.ord. 2m lnadoo. 1.3.1(}.5 <2m 1 <2% 2 23 17 s 
886 Bosano <2m ll 55 5.451n.,g. ct>olinlb Mtos.grd. 2m lnadoo. 1.3.1(}.5 <2m 1 5-10% g 2534 s 
869 6~5011!0 <2m D 55 5.45/n_O!!- C!lolinib M!O$_,grd. 2m ln~d_O(I. 1,3.1(}.5 <2m 2 2-5% 9 23 72 s 
670 B::.e.olto <2m D 5,5 5.45/noo. coollnlb Mtos.~rd. 2m m~doo. 1 3.1(}.5 <2m >3 2-5% 9 19.24 s 

670A s~salto <2m ll 5.5 5.45/nog. caollnil:l Mtos.grd. 2m lnndoo 1 3.10.5 <2m >3 2-5% 2 1924 s 
871 s~salto <2m jl_ 55 5.45/nO!!- coolin lt:> Mtos_,grd. 2m lnodoo. 1 3.10.5 <2m >3 <2% 2 15 55 R 

671A Bosotto <2m 55 5.45/nCQ. coolinil:l Mtos.Qrd. 2m inadoo. 1,3.10.5 <2m >3 <2% 9 15 55 R 
872 Bosano <2m 55 5.451nog. Cllolinlb Mto~.~rd. 2m lnadco. 1.3.10.5 <2m 1 >15% 9 2317 s 
873 Basalto <2m 55 5.45/neç. cnolinlta M!O$.grd. 2m ln~doo. 1,3.1().5 <2m 1 5-10% 9 2534 s 
874 Bosatto <2m 55 5.451nog. coolinlta Mtos.grd. 2m inadO(I. 1,3.10.5 <2m 1 2·5% 9 2686 s 
675 Bo:llli!O <2m p 55 5.45/neg. cooliníta Mtos.grd. 2m inadO(I. 1 3.10.5 <2m 1 10.15% 9 2439 s 
876 8os:~ no <2m p 55 5.45/neg. coollnl!:l Mtos.grd. 2m inadO(I. 13.10.5 <2m 1 2-5% 2 2686 s 
877 83.-'..alto <2m ll 55 5.45/neg. coolinlb Mtos.grd. 2m inadeq. 1 3.10.5 <2m 1 5-10% 9 2534 s 
878 Basalto <2m ll 55 5.45/nog. eaolinlta Mtos.grd. 2m in~deq. 1,3.10.5 <2m 1 1(}.15% 9 2439 s 
879 Bocatto <2m a 55 5.451~ caollnil:l Mtos.grd 2m inndeq. 1.3.10.5 <2m 1 5-10% 9 2534 s 
860 8osano <2m D 55 5.45/noo. eaolinlt:> Mtos.ard. 2m lnad-"'1, 1.3.10.5 <2m 3 2-5% 9 2176 s 
861 8os:>lto <2m 5,5 5.45/neQ. caolinito. Mtos.ard. 2m lnad~. 13.10.5 <2m 1 1(}.15% 9 24 39 s 
662 B~&:~lto <2m 55 5.45/noo. coollnil:l Mtos.ord. 2m lnodoo. 1 3.10.5 <2m 1 2-5% 9 2686 s 
683 8osalto <2m 55 5.45/noo. caolinlta Mtoo.ord. 2m inadeo. 13.10.5 <2m >3 5-10% 9 17,72 s 
884 Bosatto <2m 55 5.451noo. caollnita Mtos.grd. 2m in~deq. 1.3.10.5 <2m 1 5-10% 9 2534 s 
865 e;, sano <2m 55 5.45/nog. caolini!:l Mtos.grd. 2m lnodCQ. 1,3.10.5 <2m 2 10.15% 9 2126 s 
886 8osalto <2m ll 5.5 5.4S/neç. caollnlta Mtos.grd. 2m inodO(I. 13.10.5 <2m 2 >15% 9 2003 s 
667 Basalto <2m a 55 5.45/n_cg. coollni!:l Mtos.grd. 2m lnadO(I. 1,3.10.5 <2m 1 <2% 9 23,17 s 
886 Basatto <2m a 5 5 5.45/noo. C:lOhnib Mtos.ord. 2m I na~. 1,3.10.5 <2m 1 1(}.15% 9 2439 s 
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889 63aalto <2m B 55 5.45/noa. eaolinita Mtos.ard. 2m ln~doo . 1.3.10-5 <2m 1 S.10'Mo 9 2534 s 
890 63salto <2m B 55 5.45/noa. ~olinlt:l Mtos.ard. 2m ln~dCQ . 13.10-5 <2m 1 2-5% 9 2686 s 
891 REPRESA 450 R 
892 B~salto <2m 55 5.45/neo. eaollnib Mtos.ard. 2m lnodea. 1,3.10-5 <2m , <2% 9 23 17 s 
693 63solto <2m 55 5.45/noa. coollnlb Mto~.grd , 2m lnodoo. 1,3.10-5 <2m 1 5-10'Mo 9 2534 s 
894 63salto <2m 5 5 5.45/nog. coollnlta Mtos.grd. 2m lnodoq. 1 3.10-5 <2m 2 <2% 9 2003 s 
895 Bo&olto <2m 55 5.45/neo. coollnlb Mtos.ard. 2m lnodoo. 1 3.10-5 <2m 2 5-10"" 9 2220 s 
898 63solto <2m 55 5.45/nog. caollnlt:l Mtos.ard. 2m lnodCQ. 1 3.10-5 <2m 1 2-5% 9 2688 s 
897 63salto <2m 5 5 5.45/nog. e2olinlb Mtos.grd. 2m lnodCQ. 1 3.10-5 <2m 1 >15% 9 2317 s 
898 63salto <2m 5.5 5.45/nog. ~ollnlt:l Mtos.grd. 2m lnadeq. 1.3.10-5 <2m 1 5-10'Mo 9 2534 s 
899 63solto <2m [l_ 5,5 5.45/neg. e:aolintb Mtoa_,grd. 2m ln~d~. 1.3.10-5 <2m 1 2-5% 9 2688 s 
eoo 63salto <2m fl_ 55 5.45/~eg . coollnita Mtos.ard. 2m ln~m 1.3.10-5 <2m 3 S.10'Mo 9 2025 s 
901 B:1sano <2m B 5,5 5.45/noa. coollnlt:l Mtos.ard. 2m lnadOQ. , 3.10-5 <2m 1 5-10% 9 2534 s 
902 63salto <2m B 5,5 5.45/neo. caolinlta Mtos.ard. 2m lnadco. 1 3.10-5 <2m 1 >15% 9 2317 s 
903 63salto <2m B 5,5 5.45/noo. caollnlta Mtos.ard. 2m lnadco. 1 3.10-5 <2m 1 5-10% 9 2534 s 
904 Basalto <2m B 5 5 5.45/noa. caollnlta Mtos.ard. 2m lnadoo. 1 3.10-5 <2m 1 2-5% 9 2686 s 
905 63salto <2m fl_ 55 5.45/nog. caolinlta Mtoscgrd. 2m lnad.,_q. 1,3.10-5 <2m 3 10-15% 9 1930 s 
906 Basalto <2m p 55 5.45/neg. caolinlta Mtos.grd. 2m lnadeq. 1.3.10-5 <2m 2 S.10'Mo 9 2220 s 
907 63salt0 <2m Jl 5,5 5.45/neg. caollnita Mto.;_,grd. 2m tnadoa. 1,3.10-5 <2m 1 2..S% 9 2688 s 
908 &salto <2m B 55 5.45/nOQ. caollnita Mtos.ard. 2m lnodOQ. 1,3.10-5 <2m 1 10-15% 9 24 39 s 
909 Basalto <2m 55 5.45/noa. caollnlta Mtos.ord. 2m lnodea. 1 3.10-5 <2m 1 1()..15% 9 2439 s 
910 Ba..:~lto <2m 55 5.45/noa. ~ollnita Mtos.ard. 2m lnadeo. 1,3.1()..5 <2m 1 2-5% 9 26 88 s 
91 1 Bosolto <2m 55 5.45/neg. caolinib Mtos.grd. 2m lnodCQ. 1,3.1()..5 <2m 2 5-10% 9 2220 s 
912 Bosalto <2m 55 5.45/nog. ~olinlt:l Mto.;.ard. 2m lnadeq. 1 3.1()..5 <2m 1 2-5% 9 2686 s 
913 B:1sono <2m 55 5,45/noo. caolln lt:l Mtoscgrd. 2m lnadoo. 1 3.1Q..5 <2m , 10-15% 9 24 39 s 
914 & ... 110 <2m B 55 5.45/noo. caohnlt:l Mtos.ard. 2m inadoa. 1 3.1()..5 <2m 2 5-10% 9 22,20 s 
915 6:1$11110 <2m B 55 5.45/neg. ~olinib Mtos.grd. 2m lnodeq. 1 3.1Q..5 <2m 1 >15% 9 23,17 s 
916 63salto <2m ll 55 5 45/nog. caolinit:J Mtos.grd. 2m lnadoq. 1 3.1Q..5 <2m 1 2-5% 9 2688 s 
917 63solto <2m o 5,5 5.45/noa. caollnlt:l Mtos.ard. 2m lnadOQ. 1 3.1Q..5 <2m 2 5-10% 9 22,20 s 
918 Basalto <2m o 5,5 5.45/noa. caolinlb Mto.;,grd, 2m lnodea. 1 3.1()..5 <2m 2 2-5% 9 23.72 s 
919 Arto.Bo S. 10m Aluvl~o <2 >5/nt'<l, Inerte ou~nt~ n!lo ocorro lnod!'ll >10-2 <2m >3 ?.-5% 7 11 04 R 
920 Arto.Bo S. 10m Aluvlao <2 >5/nea, Inerte :.usentes ndo ocorre lnodea. >10-2 <2m >3 <2% 7 736 R 
921 Arta.Bo 2-5m Arenoco 1 "a" 175 I S SOineQ i norte ausentes n~o ocorro lnndCQ, 9.7 1()..4 <2m 1 2-5% 6 ?.1 02 s 
922 Arto.Bo 2..Sm Arenosa I "a" 1 75 5 .50/ne!L Inerte :.usentes n2o ocorre lnad_eq. 9.7.1()..4 <2m 1 1()..15% 6 1856 s 
923 Arto.Bo 2-5m Arenosa I "~· 1 75 550/neo. Inerte ausentes n~~ lnndea, 9.7 1()..4 <2m 2 >15% 5 1420 R 
924 Arte Bo 2-5m Arenoso t•o" 1 75 5.501neo. In Me ausentes n4oocono lnadeo. 9.7.1()..4 <2m 2 <2% 6 1420 R 
925 Arto Bo 2..Sm Arenosa l"a" 1 75 5.50/neo. Inerte ou~nt.es naoocorre lnadOQ. 9.7,1()..4 <2m 1 1()..15% 6 1856 s 
928 Arto.Bo 2..Sm Arono~ J•':~" 1 75 5.50/neg, Inerte ausentc3 nao ocorre lnadOQ, 9.7.1()..4 <2m 1 >15% 6 1734 s 
927 Arto.Bo 2-5m Arenoso I "o" 1 75 550/neo. Inerte :-'IU!'OMt Ot; n:.oocorre lnodea 9.7.1()..4 ?.-5m 1 5-10% 6 ?.455 s 
928 Arto.Bo 2-5m Arenoso l"a" 1 75 5.50/noo. Inerte :lusontcs na.oocorre lnadea. 9.7 1()..4 <2 2 <2% 6 1420 R 
m Arto,6o 2-5m Arenoso I "a" 1 75 5 50/noQ lnerto ;o.usenten n.,oocorrco lnodca, 9 71()..4 ?.-5m 1 5-10% 6 2455 s 
930 Arto.Bo 2..Sm Areno~ I ''a" 1 75 5 50/noo. Inerte au~nt.es n~o oeorre inndeo. 9.71()..4 2-5m ?. 1()..15% 6 2047 s 
931 Arto,Bo 2-5m Arenoso I •o• 1 75 5 50/n('g lnorto :tusent~ n~oocorre lnodoa 9 71()..4 <2m 1 1()..15% 6 1856 s 
932 Arto.Bo 2..Sm Areno~l .. :~"" 175 5 501noc. Inerte nusentos n~o ocorre lnad_ll<l._ 9 7.1()..4 <2m , 2-5% 6 2102 s 
933 Arto Bo 2-5m Arenoso l .. .a .. 175 550/neg, Inerte QU$0MtM n6oocorre ln~doo. g 7,1()..4 <2m 1 1()..15% 6 18 56 s 
934 Arto.Bo 2-5m Arenooo I ·~· 1 75 5.50/noc, Inerte :~usentos n~o ocorre lnod_eq. 9.7.1()..4 2-5m 1 5-10% 6 24 55 s 
935 Arto Bo 2..Sm Arono•o 1 "n" 175 550/nea. lnnrto ;avsontes n!)o oeorr ln~dea 9,71()..4 <?.m 1 1()..15% 6 16.56 s 
936 Arto.Bo 2-5m Arenoso l "a" 175 5.50/neg, !norte :tusentcs naoocorro lnodeq. 9.7.1()..4 2-5m 1 1()..15% 8 2361 s 
937 Arto.Bo 2-5m Arono:;o 1 •·::-" , 75 550/nea. inerte rtusonter. não ocorre lnndea 9.7.1()..4 2-5m 3 5-10% 6 1946 s 
938 Arto.Bo 2-5m Arenoso 1 •:,~'" 175 5 SOineg, Inerte :tu~entO$ n~o ocorre I na doa 9.7.10-4 2..Sm 2 >15% 5 1925 s 
939 Arto.Bo 2-5m Arenoso 1"':~'" 175 5.50/nea. inerte :>u50nlt>!l n:\oocorro lnndeo 9.71()..4 2..Sm 1 1()..15% 5 2361 s 
940 Arto.Bo 2-5m Arenoso I "',2:"" 1 75 5.501nea. tnorto au~nt~ nZo ocorre lnodca. 9.7.1()..4 2..Sm 2 S-10% 6 2142 s 
941 Arto.Bo 2-5m Arenoso I ...... 1 75 5 SOineg, Inerte ausentes n~o ocorre lnodoa. 9 71()..4 2·Sm 1 10-15% 6 2361 s 
942 Arto.Bo 2-Sm Arenoso I ·~· 175 5.501nea. Inerte :1usent&S n~o ocorre l n:>d~. 9.7.1()..4 2-5m 1 5-10% 6 24 55 s 
943 Arto.Bo 2-5m Arenoso I ·~· 1 75 5 50/nea Inerte aus~ntes n!loocorre lnodea 9 7.1()..4 2-5m 2 > 15% 6 19 25 s 
944 Arto Bo 2-5m Arenoso I "a .. 1 75 5.501nea. inerte :~usentos n~o ocorre lnodoo. 9.7 1()..4 2-5m >3 5-10% 6 1694 s 
945 Arto Bo 2-5m Arenoso l".:il" 1 75 5 SOineJL inorto_ :.u~on o~ não ocorre lnodCQ !) 71()..4 ?.-5m 1 1()..15% 6 ?.3.61 s 
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946 Arto.Bo 2-Sm Arenoso l"o" 1 75 5.50/noa. inerte nusentcs n2o ocorro in~doa. 9 .7.10-4 2-5m 2 > 10% 6 2142 s 
947 Arto.Bo 2-5m Arenoso t•n" 1 75 5.50/nca. inerte ausentes n4oocorro inad<><!. 9,7.1G.4 2-5m 1 2-5% 6 2607 s 
948 Arto.Bo 2-5m Arenoso l"a" 1 75 5,50/neg. lnerto 3usentos n~o ocorro inadll_q. 9.7.10-4 2-5m 1 >15% 6 2238 s 
949 Arto.Bo 2-Sm Arenoso l"o" 1 75 5,50/nolL_ Inerte ausentes n~o ocorre inadeo. 9.7 10-4 2-Sm 3 1G.15% 6 1851 s 
950 Arto.Bo 2-5m Arono$0 l ".o" 1 75 5.50/nea. Inerte ::~u~ntes n!io ocorro lnadoa. 9.7.10-4 <2m >3 <2% 6 972 R 
951 Arto.Bo 2-5m Aronoe.o I "a" 1 75 5.50/noa. Inerte :)u~ontes n~oocorro inadeo. 9.7.10-4 2-5m 1 S.10% 8 2455 s 
952 Arto.Bo 2·5m Arenoso I "a" 1 75 5.50/nell.,_ !norte ::~usontos nelio ocorro inad<,~g, 9.7,10-4 2-5m 1 1G.15% 6 2361 s 
953 Arto,Bo 2·5m Areno~ l ":l" 1 75 5.50/nea. inorto :1u~ntos nGo ocorre inodoo. 9.7.10-4 2-5m 1 >1 5% 6 2238 s 
954 Arto.Bo 2-5m Aronoc.o I ".3" 1 75 5,50/noa. inerte au~entos n~oocorro lnodOQ. 9.7.10-4 2-Sm 1 1G.15% 6 2361 s 
955 Arto.Bo S. 10m Aluvl~o <2 >Sinoo. lnorto atl5entes n!iooeorro inodea. >10.2 <2m 3 <2% 7 988 R 
956 Arto.Bu >10m Ar-'>ra I 155 4 . 69/110~- inerte nusen~ 4m bo:> 1 5.10-4 >10m >3 <2% 2 3381 M 
957 Arto.Bu >10m Ar""'!!_ I 155 4 ,69/oos. inerte ausente. 4 m boa 1 5.10-4 >10m , 2-5% 2 4512 F 
956 Arto.Bu >10m Ar-'>rQI 1 55 4,69/pos. i norte :~usente-s 4m boa 1 5.10-4 >10m 1 2-5% 6 4456 F 
959 Arto.Bu > 10m Ar-aro I 155 4.69/POS inorto :ausentes 4 m boo 1 510-4 >10m >3 <2% 2 3381 M 
960 Bas:>lto 2·5m Ag-sl~ 55 5.451~ cnohnlb DOU CO$ 2m •nadea. 1 31G.5 2-Sm 2 <2% 2 2613 s 
961 Arto.Bo 2-5m Aronosoln 1 4 5.73/noa. Inerte :ausento~ n!iooeorre •nodeo. 9 7,10-4 <2m 2 <2% 6 14 20 R 
962 Arto.Bo 2·5m AronO!:.o In 1 4 5.73/nºg, inerte ::~usontos n~ooeorro inadoo. 9.7.1G.4 <2m 1 1G.15% 5 1856 s 
983 Arto.Bo 2·5m Arenoso !:1 1 4 5.73/noa. lnort~ ousontcs n!iooeorre inadea. 9.7.1G.4 <2m 1 >10% 6 1951 s 
964 Arto.Bo 2-Sm Aronoso In 1 4 5.73/nog, lnorto ausentes n~ooeorre inadoq. 9.7,1G.4 2-5m 1 2-5% 6 2607 s 
965 Arto.Bo 2-5m Aronoso la 14 5.73/neJI, ine rte ausentes nOoocorrc lnodea. 9.7.10-4 2·5m 1 >10% 10 2455 s 
966 Arto.Bo 2-5m Arenoso la 1 4 5,73/nea. inerte ausentes nOoocorre inodea. 9.7.1G.4 2-5m 1 >15% 10 22.38 s 
967 Arto.Bo 2-5m Arenoso la 1 4 5.73/nea. inerte :au5entos. n~oocorro in o doa. 9.7.1G.4 2-5m 1 >10% 2 25 11 s 
968 Arto.Bo 2-Sm Arenoso la 1 4 5.73/nOQ. I norte ~usent~ nAoocorro inndeo. 9.7.10-4 2-5m 1 2-5% 2 2663 s 
969 Arto.Bo 2-Sm Arenoso l:t 1 4 5.73/noa. Inerte ausentes n~oocorre lnadeq_. 9.7.10-4 2-5m 1 1G.15% 10 2361 s 
970 Arto.Bo 2-5m Arenoso lo 1 4 5.73/oeg. Inerte auaen~ nAoocorre inodea. 9.7.10-4 2-5m 2 S.10% 6 2455 s 
971 Arto.Bo 2-5m Arenoso lo 1 4 5.73/neo. lnorto :lu sentes n!lo oeorrc 1nadeo. 9.7 10-4 2-5m 2 2-5% 6 2294 s 
972 Arto.Bo 2-5m Arenoso !:1 1 4 5.73/noa. inerte :1usente3o ~o ocorre in3deq_. 9.7.10-4 2-5m 3 >15% 5 1729 s 
973 Arto.Bo 2-5m Arenoso In 1 4 5.73/noo. fnorto :1u~ntes n~oocorro inodea. 9.7.10-4 2-5m 1 1G.15% 6 2361 s 
974 Arto.Bo 2-Sm Arono~ 1:1 1 4 5.73/noa. Inerte :.usontes n!loocorrc inadeo. 9.7.1G.4 2-5m 1 <2% 7 2238 s 
975 Bao.>lto <2m Ao-sllt 55 5.4Sinoo. CDIOfinltJ ooucos 2m iMdea. 1 3.1G.5 <2m 2 >10% 10 21 99 s 
976 9a'-'>lto <2m Aa-ollt 55 5.45/noa. c::tolinlb POUCOS 2m lnndOQ. 1 3.1G.S <2m 2 2-5% 10 2351 s 
977 Baruolto <2m Aa-sllt 55 5.45/noa. coolfnlt., DOU COS 2m lnndea. 1 3.1G.5 <2m 1 <2% 10 2296 s 
978 a~s.:>lto <2m Aa-sllt 55 5.45/nOQ. co:olinlb poucos 2m inadOQ. 1 3.1G.5 <2m 1 2-5% 10 2665 s 
979 Basotto <2m Ao-sllt 55 5.4Sinoo. coolini'b ooucos 2m lnodeo. 1 3.1G.5 <2m 2 10-15% 10 2105 s 
980 Basalto <2m Aa.,llt 55 5.4SinOQ. eaolinib POUCOS 2m inadea. 1 3.1G.5 <2m 1 > 10% 10 2513 s 
981 Baso~o <2m Aa·sllt 55 5.45/nea. eaolinib oouco.; 2m inadeo. 1 3.1G.5 <2m 1 >15% 10 2296 s 
982 Basn~o <2m Ao-silt 55 5.4Sinea. caolinib poucos 2m inadeo. 1 3.1G.5 <2m 2 1G.15% 10 2105 s 
983 Bas:>"O <2m Ag-sllt 55 5 4Sir~_eg, e:lOIInib ooucos 2m inodea. 1 3.1G.5 <2m 1 >10% 6 2513 s 
984 Bas:>"O <2m Aa-sllt 55 5 45/nOQ, c<~olin~ poucos 2m 1nadea. 1 3.1G.5 <2m 1 10-15% 10 2418 s 
985 Ba""lto <2m Ag-sllt 55 5.4Sineg. cof•nlb po_ucos 2m inad_eq_. 1 3.1 G.5 <2m 2 > 15" 10 1982 s 
986 BaS<>ho <2m Ao-sllt 55 5.4Sinoc. caolin~ ooucos 2m inadeo. 1 3.1G.5 <2m 1 S.10% 10 2513 s 
987 Basalto <2m Aa-sllt 55 5.45/noa. caolinlt:l DOUCOS 2m lnadea. 1 3.1G.5 <2m 2 1G.15% 10 21 os s 
988 BaS<~Ito <2m Aa-sllt 55 5.45/nog. caolinita POUCOS 2m lnadeQ. 1 3.1G.5 <2m 1 >10% 10 2513 s 
989 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neg. inerte Mtos,grd. n~oocorrc lnad~_<tc 9.7.1G.5 <2m >3 >15% 11 887 R 
990 Arto.Bo 2-5m Arenoso lo 14 5.73/noo. i norte :tusentcs nAo ocorre lnadea. 9.7.1G.4 <2m >3 >10% 8 1320 R 
991 Arto.Bo 2-5m Arenoso 1::1 1 4 5.73/nea. inorto 2usentes n~ooeorro inadoa. 9.7.1G.4 <2m >3 <2% 8 11 03 R 
992 Arto.Ba 2-Sm Arenoso I :~~ 14 5.73/r~_eg. inerto ausentes n5oocorre inadoq. 9.7.10-4 <2m 3 2-5% 8 1724 s 
993 Arto.Bo 2-5m Aronoso I~ 14 5.73/nea inerte :~~usente!IO n!ioocorre inadOQ. 9.7.1G.4 <2m 1 S.10% 8 2082 s 
994 Arto. P l >10m Al~o <2 5 33/neg_ Inerte ~usen~ não ocorro 1nodoa. 1 78.1G.3 <2m 2 1G.15'Mo 7 1318 R 
995 Arto. Pl >10m Aluvi5o <2 5 33/noo inerte :~usentos n~o ocorre inndca. 1 78.10-3 <2m 2 S.10% 7 1769 s 
996 Arto. Pi S. 10m Aluvi~o <2 5 33/nl>!l Inerte ;,usontes n~oocorrc inadeo. 1 781G.3 <2m 2 2-5% 7 1920 s 
997 Sed. Roe. S. 10m AluviGo <2 5 33/11_eg_ i norte :1uscntos n!io ocorre lnadeo. >1G.2 <2m >3 <2% 7 15 53 R 
998 Bas:ono 2-5m Ar-sllt 55 627/POS eoohn~ mtOS. I)CQ 2m inadeo. 1 9.10-4 2-5m 1 2-5% 8 3332 M 
999 Bas:>lto <2m ~ 55 5.45/nog. eool•nlt:l Mtos.grd. 2m •n~deq. 1 3.1G.S <2m 3 <2% 5 17 52 s 
1000 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.501nog. ínorto Mtos.grd n!\o ocorro IMdeq. 9.7.1G.S <2m >3 >15% 5 867 R 
1001 Bas;:~lto <2m B 55 5.45/nC>Q. e:tahníb Mtos.ard. 2m in:td~ 1,3.1G.5 <2m >3 1G.15% 11 16.22 s 
1002 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neo. inerte Mtos.ard. nao ocorre lnadoa. 97.1G.5 <2m >3 S.10% 11 1084 R 
1003 ~solto <2m ll 5 5 5.45/neq. eoolinib Mtos.ard. 2m madeo. 1 3.1 G.5 <2m 2 >1 5% 5 19.48 s 



Unldad.s Lltologla Profllndld. Textun1 CTC _II_H/O_IIH Mlnenll. Blocos M.Colap. com~~act. Permoab. NA D.fluxo Decllvlcl~cl. Londform IA Classlftcaçlo 

1004 Bas:>~O <2m o 55 5.45/nco. c:~olinit:l Mtos.grcl. 2m lnadOQ. 1 ,3.1~5 <2m >3 <2% 2 1555 R 
1005 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5.50tnco. tnerte Mtosgrd. Nloocorre inodOQ. 97.1~5 <2m 3 !).10% 5 1371 R 
1006 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50tnea. Inerte Mtos.ard n~oocorrc lnodea. 9.7.1~5 <2m 1 <2% 5 1663 s 
1007 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nOl[. morto Mtos.Jird. n~o ocorre lnadJ>Cl, 9.71().5 <2m 2 10.15% 5 14 72 R 
1008 Arto.Bo <2m Rx. Scd. 1 75 5.50/noo. inerte Mtos.ard. ndo ocorro lnodeo. 9.7.10.5 <2m >3 >15% 5 901 R 
1009 Arto.Bo <2m Rx. Scd. 1 75 5.50tneQ. tnorte MIOScgrd. n:lo ocorro lnod_~ 9.7.1().5 <2m 1 $-10% 5 1880 s 
1010 Basalto <2m (!_ 55 5.45/ncg_, caollnlt:l MtOS.Qrd. 2m inndOQ. 1,3.1().5 <2m >3 10.15% 2 171 2 s 
10 11 Basalto <2m o 55 5.45/nco. caoilnlb Mtos.ord. 2m lnodeq. 1,3.10.5 <2m >3 <2'*' 2 1555 R 
1012 Arto.Bo <2m Rx. Scd. 1 75 5.50/nco. I norte Mto<.Jlrd. n~o ocorro lnadOQ. 9 7.1().5 <2m >3 > 15% 5 867 R 
1013 &&alto <2m ~- 55 5.45/nog, caolinit:l Mt0&_.9rd. 2m lnod~. 1 3.1().5 <2m >3 >15% 5 15 34 R 
1014 Baoalto 2-5m Ao-silt 55 5.45/nea. C.'lolínib DOU CO$ 2m inodeo. 1 3.1().5 2-5m 1 <2'*' 4 3002 M 
1015 Basalto 2-5m Aa-sllt 55 5.45/noa. coollnrto poucos 2m inodeQ. 13.10.5 2-5m 1 10.15% 10 2993 M 
1016 Basalto 2-5m Aq-sllt 55 5.45/nCQ. coolinita poUOOS 2m inadeQ. 1 3,10.5 2-Sm 2 !).10% 10 2774 M 
1017 Basalto 2-Sm Ag,sllt 55 5.45/nej!._ a~olinib _])O_UCOS 2m lnodea. 1 3.10.5 <2m 2 1~15% 10 21 75 s 
1018 Basnlto 2-5m Aa-s llt 55 5.45/nea. c:>ollnib poucos 2m lnodoa. 1 310.5 2-Sm 1 2-5% 10 3240 M 
1019 Basalto 2-Sm Ao-sllt 55 5.45/nco. caollnib poUCO$ 2m lnodOQ. 13.1~5 <2m 1 >15% 10 2386 s 
1020 Basnlto 2-Sm Ag-sllt 55 5.45/nc~ caollnib j)O_UCOS 2m innd~ 1 3.1().5 2-5m 1 >15% 5 28 71 M 
1021 Basalto 2-5m Aa-silt 55 5.45/noa. eaolinib ooucos 2m lnodoa. 13.1~5 2-5m 2 2-5% 10 2926 M 
1022 Bas:~lto 2-Sm Aa-sllt 55 5.45/nog. e:aoliníta poucos 2m lnodoa. 1 3 1().5 2-Sm 1 1~15% 10 29 93 M 
1023 Bos::~lto 2-5m Ag-sllt 5 5 5.45/noa. caollnib _ _po_ucos 2m lnodca. 1 3 1().5 2-5m 1 $-10% 10 3088 M 
1024 Bo,;:olto 2-5m Aa-silt 55 5.45/neo c.'lollnic poucos 2m lnadea. 1 3.10.5 2-5m 1 10.15% 10 2993 M 
1025 Bo:;.olto 2-Sm Ag-slit 55 5.45/neg,_ caolinlta po.uoos 2m lnadoq. 1 3.10.5 <2m 3 >15% 10 2053 s 
1026 &..alto 2-Sm Aa-sllt 55 5.45/noa. e:lOIInib couoos 2m ln:>deo. 1 3.1().5 2-Sm 1 2-5% 10 3240 M 
1027 Basalto 2-Sm Ao-slit 55 5 .45/noo. e;K>hnib poucos 2m lnodeo. 13.10.5 2-5m 1 !>-10% 10 3088 M 
1028 Ba<:>ltO =1,5m Ag-sllt 55 5.45/nog,_ e:aolinib _.0<1_UCOS 2m in:>d~ 1 3.10.5 2-5m 3 !>-10% 10 2579 s 
1029 &!<:>no 2-5m Ao-sltt 55 5 45/nea. caoJinjt) poucos 2m tn:>dca. 1 3.10.5 2-5m 1 $-10% 10 3088 M 

1029A Bo.<-olto 2-5m Ao-silt 55 5.45/nog,_ ~iníb J)O_UCOS 2m ln:>d,N. 1 310.5 2-5m 1 $-10% 2 3144 M 
1030 BoS:>Ito 2-Sm AQ-5111 55 5.45/nOQ enolinib ooucos 2m ln:>dOQ. 1 3,1().5 ' 2-5m 2 <2% 5 2557 s 
1031 Bosalto 2-Sm Ao-sllt 55 5.45/nca. caolinib pouoos 2m inadea. 13.10.5 2-5m 1 10.15% 10 2993 M 

1031A Bos:>lto 2-Sm Ao-sllt 55 5.45/noa. C:JOfinib poucos 2m in:>dea. 1 3.10.5 2-5m 1 1~15% 5 2993 M 
1032 Bas:>lto 2-Sm Ao-sln 55 5.45/neJL caollnib ~ucos 2m I no~. 1 3.10.5 2-5m 1 2-5% 2 3295 M 
1033 BaS:>Ito 2-5m Aa-sllt 55 5.45/noo. coollnlb poucos 2m lnadOQ. 1 310-5 2-5m 2 <2% 2 2613 s 
1034 Bas.olto 2-5m Ag,slit 55 5.45/ne~. caollnib poucos 2m ln:>doq. 1 3.10.5 <2m 1 >15% 2 24 22 s 
1035 BoSIIIto 2-5m Ao-sllt 55 5.45/nea. cao/lnib ooucos 2m inodca. 1 3.10.5 2-5m 1 $-10% 2 31 44 M 
1036 BaSIIIto 2-5m Aa-sllt 55 5.45/noa. caolinlb coucos 2m ínodea. 1 3.10.5 <2m 2 2-5% 2 24n s 
1037 Bas:.lto 2-5m Aa-sllt 55 5.45/nOll. caollnib pouoos 2m lnodoa. 1 3.10-5 2-5m 1 10-15% 5 2993 M 
1038 Bas::~lto 2-5m Ao-silt 55 5.4Sin0ll. caolinit:l poucos 2m tn:>dCQ. 1 3.10.5 2-5m 1 >15% 5 2871 M 
1039 B:>salto 2-5m Ag_""llt 55 5 45/n,g. c:>ollnlb poucos; 2m lnod_eq. 1 3.10.5 2-5m 1 $-10% 2 2639 s 
1040 Bas:~lto 2-Sm Aa-silt 55 5.45/nea. caolinib pouoos 2m in:>dco. 13.1().5 2-Sm >3 <2% 2 2165 s 
1041 9aS:>ItO 2-Sm Aa-sllt 55 5 45/nco. eaolinib poucos 2m lnodOQ, 13.1~5 2-Sm 1 !).10% 2 3144 M 
1042 B:l!<:>lto 2-Sm Ao-t<tll 55 5,45/noo. ~olinit:a _j)OjJCOS 2m ln:>d_e<!_. 13.1~5 2-5m 1 2-5% 2 3295 M 
1043 Bos:>lto 2-5m Aa-s•lt 55 5,45/noo. C:JOiinlt:l poucos 2m lnadoa. 13.1~5 2-5m 1 <2% 2 2926 M 
1044 Sar;nlto 2-5m Ao-silt 55 5.45/noo coohnlb DOUCOC 2m lnadeo 131~5 <2m 1 1~15% 5 2468 s 
1045 Bo""lto 2-5m Aa-cilt 55 5.45/nco. e::aohnib poucos 2m IMdeo. 1 3.1().5 <2m 2 !).10% 2 2325 s 
1046 &s:>lto 2-5m Ao-sllt 55 5.45/noa. caolinib DOU CO$ 2m lnodeo. 1 3.10.5 2-5m 1 2-5% 2 3295 M 
1047 Bo.,lto 2-5m Ao-~ilt 55 5.45/neQ. caolinib poucos 2m IMdOQ 1 310.5 2-Sm 2 !>-10% 2 2830 M 
1048 Bos.olto 2-5m Ao-sllt 5 5 5.45/nco. C."''olinib poucos 2m tn:>deo. , 31().5 2-5m 1 >15% 5 2871 M 
1049 Bosnlto 2-5m Aa-sllt 55 5 45/neo. c~olinit:il poucos 2m inadoa. 13,1().5 2-5m 2 2-5% 2 2982 M 
1050 aa ... olto 2-5m Ao-silt 5 5 5.45/neo. QOiin•b _j)O]JCOS 2 m inadoq. 1 3.10.5 2-5m 2 $-10% 2 2830 M 
1051 Bo<:>lto 2-Sm Aa-sllt 5 5 5,45/nOll. c:~ollnib poucos 2 m lnadeo. 1 3.1().5 2-5m >3 <2'*' 2 2165 s 
1052 Basalto 2·5m Ag,sllt 55 5.45/nco. coolinlb _j)O_UCOS 2m IMdeq. 1 3.10.5 2-5m 1 2-5% 2 3295 M 
1053 &solto 2-Sm Aa-sllt 55 5.45/neo. caolinib ooucos 2m lnodca. 13 1().5 2-Sm 1 $-10% 2 31 44 M 
1054 Basalto 2-5m Ao-sl lt 55 5.45/noa. coolinib coucos 2m lnodOQ. 1 3.1().5 2·5m 1 10-15% 5 2993 M 
1055 Basalto 2-Sm A.Q·SIIt 55 5.4Sinco. caolinib poucos 2m lnodeq. 1 3.10.5 2-Sm 2 $-10% 2 2830 M 
1058 9aS31tO 2-Sm Aa-silt 55 5 45/noo. caollnit:l poucos 2m lnod_~. 1 3.1().5 2-Sm 2 <2'*' 2 2613 s 
1057 Basalto 2-Sm Ao-sllt 55 5.45/noa. caoilnlb poucos 2m inadoo. 1 3.10.5 2-5m 1 <2'*' ' 2 2926 M 
1058 Bas:>lto 2-5m Ao-sllt 55 5.45/nea. caorinita pOUCOS 2m inodOQ. 1 3.10.5 2-5m 2 2-5% 2 2982 M 
1059 Basalto 2-5m Aa-silt 55 5.45/noo, caolinlt:> poucos 2m inodeq. 1 3.10.5 2-5m 1 1().15% 5 2993 M 
1060 BaS31to 2-5m Aa-sllt 55 5.45/noa. coollnita ooucos 2m ln:>dco. 1 3.10.5 2-5m 1 2-5% 2 3295 M 
1061 Arto.Bu >10 m Ar-aro I 155 4.69/pos. Inerte ausentes 4m boa 1 5.10.4 >10m 3 2-5% 4 4078 F 
1062 Arto.Bu >10m Ar-:>r_g l 1 55 4.69/J)O$, i norte ausentos 4m boa 1 S. 1().4 >5m 2 5-10% 4 3495 M 



Unidades LIIDlogiD Protllndld. Textura CTC pHJOpH Mineral. Blocos M.Cotap. Compaet. Per,.,.,ab. NA D.Ftuxo Decllvldad. Landform IA Classiftcaçio 
1063 Arto.Bu >10m Ar-aro I 155 4.69/1)05, inerte ausentes 4m bo:l 15.1~ >10m 1 10.15'!6 4 43 41 F 
10& Arto.Bu >10m Ar-arl!l 1 55 4.89/1)05 I norte :2us.entos 4m boa 15.1~ >10m 1 5-10'!6 4 44 36 F 
1065 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/DOS inerte Qusentos 4m boa 1 5.10.4 >10m 1 2-5% 4 4587 F 
1088 Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4.69/DOS. i norte auS<>ntas 4m boa 1 5,10.4 >10m 2 2-5% 4 4274 F 
1067 Arto.Bu >10m Ar-arg I 1 55 4.89/I)OS, Inerte :ausentes 4m boa 15.1~ >10m 1 5-10'!6 4 4436 F 
1068 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.69/oos. Inerte ausentas 4m bo:l 15.1~ >10m 1 2·5'!6 4 4587 F 
1069 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.69/DOS, inorto :.usentos 4m bo:l 15.1~ >5m 2 5-10'!6 9 3419 M 
1070 Arto.Bu >10m Ar-aro I 1 55 4.69/DOS, inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m >3 <2% 4 3457 M 

1070A Arto.Bu >10m Ar-ara I 1 55 4,69/I)OS, Inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m >3 <2% 2 3361 M 
1071 Arto.Su >10m Ar-ara I 1 55 4.69/pos. inerte ausentes 4m boa 15.1~ >5m 1 2-5% 2 3684 M 
1072 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.89/I)OS, i norte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 3 2·5% 2 4002 F 

1072A Arto.Su >10m Ar-arg I 155 4.69/I)OS, inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 3 2·5% 4 4078 F 
1073 Arto.Bu >10m Ar-argl 1 55 4.69/~ in~rte ausentes 4m boa 15.1~ >Sm 1 5-10'!6 2 3733 M 
1074 Arto.Bu >10m Ar-'!!!1_1 155 4.69/DOS. inerte :~usentos 4m boa 15.1~ >10m 2 <2% 2 3629 M 
1075 Arto.Bu >10m Ar-nra I 155 4.69/pos. Inerte :JUsentes 4m boa 15.1~ >10m 3 <2% 2 3633 M 
1076 Arto,Bu >10m Ar-:~ro I 155 4.89/pot\, inerte ou~cntos 4m boo 1 5.10.4 >5m 3 5-10% 4 3299 M 
1077 Arto.Bu >10m Ar-:>ra I 155 4 69/oos. inerte ausentos 4m boa 15.1~ >10m 2 2-5% 4 4274 F 
1078 Arto.Bu >10m Ar..:lrQ I 155 4.69/I)OS, Inerte ;auBentes 4m boa 1 5.10.4 >5m 2 5-10'!6 9 3419 M 
1079 Arto.Bu >10m Ar-3Jl!l 155 4.69/pos, inerte :~usentes 4m boa 15.1~ >5m 1 5-10'!6 4 3606 M 
1060 Arto.Bu >10m Ar-:>ro I 1 55 4.69/oos. in~ rto :tusentos 4m boa 15.1~ >10m >3 2-5% 4 3625 M 
1081 Basano 2-5m Aa·sllt 55 5.4Sinea. coolinit:J I)OUCO~ 2m lnadea. 19 .1~ 2-5m 1 5-10'!6 2 3144 M 
1082 S.•s.:>no 2-5m Ag-sllt 55 5.45/no!L caollnlta _])_CUCOS 2m inadec. 19 .1~ <2m 1 >15% 2 2422 s 
1083 S. sano 2-5m Aa-sllt 55 5.45/nea. caollnlt:l POUCOS 2m inadea. 19.1~ 2.Sm 1 10.15% 2 3049 M 
1084 Basalto 2.Sm Ao-sllt 55 5.45/nea. caolinit:J POUCOS 2m inadea. 1 9. 1~ 2-5m 1 2-5% 2 3295 M 
1085 Basalto 2-5m Ao-sllt 55 5.451nea. caolinib POUCOS 2m lnadea. 19.1~ 2-5m 1 5-10'!6 2 3144 M 

1085A Basalto 2-5m Ao-sllt 55 5.4S/nCJ!. caolinila POUCOS 2m inad<!C!, 19 .1~ 2-5m 1 5-10'!6 10 3088 M 
1086 Basalto 2-5m Ag-sílt 55 5 45/ne!!, coolinita _j)O_UCOS 2m inadea. 19 .1~ 2-5m 1 10.15% 10 2993 M 
1087 Bas..lto 2.Sm Ao-sllt 55 5. 45/~eg, caollnlta coucos 2m in2daa. 19.1~ 2-5m 1 <2% 2 29 26 M 
1088 Basnlto 2-5m Aa-sllt 55 5.451noo. caollnlta POUCOS 2m lnadec. 1 9.10.4 2-5m 1 2-S'Yo 2 3295 M 
1089 Basalto 2-5m Ao-sllt 55 5 4S/neQ. caolínlta POUCOS 2m inadec. 19.1~ <2m 1 5-10'!6 2 2639 s 
1090 Basalto 2-5m Aa-sllt 55 5.4S/nOQ. caolinib POUCOS 2m in~dea . 19.1~ 2-5m >3 <2% 2 2165 s 
1091 Basalto 2-Sm AQ·SIIt 55 5.45/nea. eaollnita POUCOS 2m inadea. 19.1~ 2-5m 1 10.15% 2 3049 M 
1092 Basalto 2-5m Ag-sllt 55 5 . 45/ne~~, caohnita .POJICOS 2m ínad_e<t . 19.1~ 2-5m 1 >15% 5 2871 M 
1093 Basalto 2-Sm Aa-sllt 55 5.45/nec. caollníta POUCOS 2m in:ldOQ. 19.1~ 2-5m 1 5-10% 2 3144 M 
1094 Basalto 2-5m Aa-sllt 55 5.4Sinec. caollníta ooucos 2m in3d0Q. 1 9.10.4 2-5m 1 2-5% 2 3295 M 
1095 Basnlto 2-5m Ag-sllt 55 5.45/nog, e:>ollnna POUCOS 2m lnadec. 19.1~ 2-5m 1 >15% 5 2871 M 
1096 Basalto 2-5m Ag-sllt 55 5.451n~ caolinit:J ~os 2m inadec, 1 9.1~ 2-5m 1 5-10'!6 2 3144 M 
1097 Bo&alto 2-5m Aa-sln 55 5.4S/nOQ, e:JOflnib ooucos 2m inadea. 19.1~ 2-Sm 1 10.15% 2 3049 M 
1098 Basalto 2-5m Ao-sllt 55 5.451nea. c::~oflnit:J POUCOS 2m inadec. 19.1~ <2m 2 10.15% 5 21 75 s 
1099 Basalto 2-Sm Aa-silt 55 5.4S/noa. coofinlta ooueos 2m inadoa. 19.1~ 2-5m 2 <2% 2 2813 s 
1100 Bas~lto 2-5m Aa-sllt 55 5.45fnog. caoilnlb POUCOS 2m inadoa. 19.1~ 2-Sm 3 2-5% 2 2788 M 
1101 Arto.Bu >10m Ar-ar_g__l 1 55 4.69/po~. inerte ou&Ontes 4m bo• 1 5.10.4 >5m 2 2-5% 9 3571 M 

1101A Arto.Bu >10m Ar-:>ra 1 1 55 4.69/DOS. inerte :1u:sentcs 4m bo:l 15.1~ >10m 2 2-5% 2 4198 F 
11018 Arto.Bu >10m Ar-2ro I 1 55 4.69/1)05. inerte :.usentes 4m boa 15.1~ >10m 2 2-5% 4 4274 F 
1102 Arto.Bu >10m Ar-a_!ll_l 155 4.69/pos. inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 1 5-10'!6 2 4360 F 
1103 Arto.Su >10m Ar-ara I 155 4.691001. i norte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 2 <2% 2 3829 M 
1104 Arto.Su >10m Ar-ara I 1 55 4.69/001. i norte ousentos 4m bca 1 5.10-4 >5m 3 5-10'!6 4 3299 M 
1105 Arto.Su >10m Ar-ara I 155 4.69/I)OS, Inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 1 2-5% 4 4587 F 
1106 Arto.Bu >10m Ar-arai 1 55 4.69/PQS. inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 3 2-5% 4 4274 F 
1107 Arto.Bu > 10m Ar-<~ra l 155 4.69/pos, inerte ousentos 4m bo:l 15.1~ >10m 2 <2% 4 3905 M 
1108 Arto.Su >10m Ar...,ra I 1 55 4.69/DOS. Inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m 2 2-5% 4 4274 F 
1109 Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.69/POS. inerte 3usentes 4m boa 15.1~ >10m >3 5-1 0'!6 4 3674 M 
1110 Arto.Bu > 10m Ar-ara I 155 4.69/oos. I norte ausentas 4m bca 15.1~ >10m >3 <2% 2 3381 M 

1110A Arto.Bu >10m Ar-ara I 155 4.69/I)OS. inerte ausentes 4m boa 15.1~ >10m >3 <2% 4 34 57 M 
1111 Arto.Bu >10m Ar-arl!l 155 4.69/pos. inorto ~usentes 4m boa 15.1~ >10m 1 10.15% 10 4210 F 
11 12 Arto.Bu > 10m Ar-ara I 1 55 4.69/oos Inerte :wsentes 4m boa 15.1~ >10m 2 2-5% 10 41 43 F 
1113 Arto.Bu >10m Ar-2ra I 1 55 4.69/DOS. Inerte ausentes 4m bo:l 1 5.1~ >5m 1 5-10'!6 4 3608 M 

1113A Arto.Bu >10m Ar-~rg I 1 55 4.69/pos, lnerto ausentes 4m boa 15.1~ >5m 1 5-1 0'!6 10 3808 M 
1114 Arto.Bu >10m Ar-argl 1 55 4.69/pos. Inerte ausentes 4m boa 15.1~ >5m 2 5-10'1!. 4 34 95 M 
1115 Arto.Bu >10m Ar...,ral 1 55 4.69/_!1()S. inerte ou~ntes 4m bo:l 1 5.10.4 >5m 1 10.15% 4 37 13 M 
1116 Arto.Bu >10m Ar-arai 155 4.69/DOS inerto ;tu santos 4m boa 15.1~ >10m 2 <2% 12 3774 M 



Unidades Ll!IOiogla Profllndld. Textura CTC pH/DpH Mineral. Blo<:os M.Colap. Co1r41act. Pe,.,..ab. NA D.~luxo Decllvlclad. Landform IA Classlllcaçi o 

1117 Arto.Bu >10m Ar..,rg l 1 55 4.69./PQ$. Inerte ::ausentes 4m ~ 1 5.10-4 >10m 2 2-5% 12 4143 F 
1118 B:ls:olto 2-Sm Ao-silt":>" 55 5.41/noa. C<lolinitl POUCOS 2m lnadoa. 1 3.10.5 <2m 3 5-10% 4 2205 s 

1118A B:>salto 2-Sm Ao-sllt"a" 55 5.41/nCll. cMIInit:J poucos 2m inodeq. 1 3.10.5 <2m 3 5-10% 12 2074 s 
1119 B:>S<~Ito 2-Sm ~silt"a" 55 5.41/nea. c;aolinim oouccs 2m lnadec. 1 3 .10.5 <2m 1 2-5% 4 2S68 M 
1120 B:>salto 2-5m Ao-silt 55 5.45/nec. caolinit:J POUCOS 2m lnodec. 1 3.10.5 <2m >3 5-10% 12 1S2'1 s 
1121 S:>Qaltc 2-Sm AQ-<;ilt 55 5.45/noo. c:.olinlta POUCOS 2m lnadeq. 1 3.10.5 <2m 2 1(}.15% 12 21 75 s 
1122 Bnsalto 2-Sm AQ-silt 55 5.45/neg. ~ollnit:J _!)_CUCOS 2m lnadeq, 1 3.10.5 2-Sm 2 <2% 12 2557 s 
1123 B:lsalto 2-Sm Ao-silt 55 5 .45/neg. cacllnib ...P5>UCCS 2m lnadeq, 1 3.10.5 2-5m 1 >15% 12 2S 71 M 

1124 B:>saltc 2-Sm ~Q-sllt 55 5.45/neg. cacllnit:J _poucos 2m lnadea. 1 3.10.5 2-Sm 1 1(}.15% 12 2993 M 

1125 B:>saltc 2-Sm ~-sllt 55 5.45/nc_g. cacllnib oouccs 2m lnadea. 1 3.10.5 <2m 1 2-5% 12 2735 s 
1126 B:>saltc 2-Sm ~-silt 55 5.45/nea. caclinib oouccs 2m lnodea. 1 3.10.5 2-5m 2 5-10% 12 2774 M 

1127 B:>salto 2-5m ~sllt 55 5.45/noo. caoflnit:J ooucos 2m lnadea. 1 3.10.5 <2m 2 2-5% 12 2270 s 
1128 Artc.Pi <2m Arenoso li 08 5.33/neg. Inerte ausentes nac ocorro boa 1,78.10-4 <2m 1 <2% 6 19,60 s 
1129 Artc.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/nco. Inerte Mtos.ord. n~cocorre lnadoo. 9.7.10.5 <2m 1 5-10% 2 1901 s 
1130 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5.50/neo. Inerte Mtos.ard. n~o ocorre lnadea. 9.7.10.5 <2m 2 >15% 5 1315 R 
1131 Arto.Bo <2m Rx Sed. 175 5.50/nOQ. Inerte Mt~.Qrd. n~o ocorro lnadea. 9.7.10.5 <2m 2 <2% 5 1315 R 
1132 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/n<>e. inerte Mtos&_rd, nOo ocorro inadoa. 9.7.10.5 <2m 2 2-5% 2 1740 s 
1133 Arto.Bo <2m Rx. Sed, 1 75 5.50/nea. Inerte Mtcs.ard não ocorro inadea. 9.7.10.5 <2m 3 >15% 5 11 19 R 
1134 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 1 75 5.50/neg. Inerte Mt~._grd. n:.o ocorro lnodeq. 9.7 10.5 <2m 1 10.15% e 17 51 s 
1135 Artc.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/noa. I norte Mtos.crd, n~o ocorro lnadea. 9.7.10.5 <2m 2 10.15% 5 1751 s 
1136 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 175 5.50/nea. Inerte Mtos.Qrd. nao ocorro lnadea. 9.7.10.5 <2m 1 2-5% 2 199S s 
1137 Arto.PI !>-10m Arenoso I "a" 1 4 5.73/ncg. lnorto ::aw..ontes nGo ocorro lnadoq. 9.7.10.4 2-5m 2 <2% 5 22,20 s 
1138 Artc.Pi !>-10m Arenoso I "a" 1 4 5.73/neg. inerte ausentes nao ocorro lnadoq. 9.7.1().4 2-Sm 3 5-10% 6 22,41 s 

1138A Artc.Pi S. 10m Arenoso I "a" 1,4 5.73/oea. Inerte ausentas n~o ocorro lnadeq. 9.7.1().4 2-5m 3 5-10% 8 23,72 s 
1139 Artc.Pi S. 10m Arenoso I "a" 1,4 5.73/noa. Inerte ausentes n~oocorro lnadeq. 9.7.10.4 2-5m 1 2·5% 6 2903 M 
1140 Artc.Pi S. 10m Arenoso I "a" 1 4 5.73/neq. inerte nusontes naoocorre lnadeq. 9.7.10-4 2-Sm 2 5-10% e 24,37 s 
1141 Artc.Pi S. 10m Arenoso I "a" 1,4 5.73/neg. Inerte ausentes n~oocorre lnadeq. 9.7.1().4 2-5m 1 <2% 6 25,34 s 

1141A Artc.Pi S. 10m Arenoso I "a" 1 4 5.73/nca. inC!rto ausentes n~o ocorro lnadoq. 9.7.1().4 2-5m 1 <2% 6 26,65 s 
1142 Arto.Pi S. 10m Arenoso I "n" 1,4 5 .73/ncQ. Inerte ausentes não ocorre inadea. 9.7.1().4 2·5m 1 10.15% 6 26,56 s 
1143 Arto.Pl S. 10m Arenoso I "a" 1,4 5.73/neg. inerte ausentes nilo ocorre lnodeQ. 9.7.1().4 2-5m 1 >15'*> 5 2534 s 
1144 Arto.Pi !>-10m Arenoso I "a" 1,4 S. 73/nog. Inerte ausentes não ocorro inadeq._ 9.7.1().4 >5m 1 5-10% 8 3274 M 

1144A Arto.Pi S. 10m Arenoso I "a" 1.4 5.73/neg. inerte ausontM nao ocorro inadeq. 9.7.10.4 >5m 1 5-10% 6 31,42 M 

1145 Arto.Pi !>-10m Arenoso I "a" 1 4 5.73/neg. inerto ausentes não ocorro lnadeq. 9.7.1().4 2-5m 1 2-5% 6 2903 M 
1146 Arto.Pi S. 10m Arenoso I "a" 1,4 5.73/nog. inerte ausentes naoocorro lnadeq. 9.7.10.4 2-5m 2 2-5% 6 25,69 s 
1147 Arto.Pi S. 10m Arenoso I "a" 1,4 5.73/neg. inerte ausentes n~o ocorro lnadeq. 9.7.1().4 2-Sm 2 10.15% e 2342 s 
1148 Artc.Pi S. 10m Arenoso I "a" 1,4 5.73/neq. inerte ausentes n!io ocorre lnadeq. 9.7.10-4 2-Sm 3 10.15% 6 21.47 s 
1149 Arto.Pi S. 10m Arenoso I ·a• 1,4 5.73/nog. Inerte 3U$0ntes n~o ocorro lnadea. 9.7.1().4 2-Sm 2 <2% 7 2220 s 
1150 Arto.Pi !>-10m Arenoso 11 0,8 5.33/neq. Inerte :susontes não ocorre boa 1 7S.1().4 >5m >3 <2% 8 22,95 s 
1151 Arto.Pi S. 10m Arenoso 11 0,8 5.33/ncg. I norte ausentes n~oocorro boa 1.78.10.4 2-5m 1 5-10% e 28,82 M 
1152 Arto.PI !>-10m Arenoso li os 5.33/noa. Inerte ;uson~s n~o ocorro boa 1 78.1().4 >Sm 1 10.15% 8 3179 M 
1153 Arto.PI !>-10m Arenoso 11 os 5.33/neQ. Inerte :tusontes n~o ocorro bon 178.10.4 >5m 1 >15% 8 3057 M 
1154 Artc.Pi !>-10m Arenoso 11 os 5.33/neg. Inerte ausentes. n;)o ocorre boa 1,78.1().4 >Sm 1 2-5% 8 3425 M 
1155 Arto.Pi S. 10m Arenoso 11 0,8 5.33/neg. i norte :Ju:;enteos nGo ocorro boa 1 78. 1().4 2·Sm 2 10.15% 7 23,42 s 
1156 Arto.PI S. 10m Arono-..o 11 08 5.33/nog. Inerte ausentes n~o ocorro boa 1,78.10.4 >Sm 2 2-5% 8 31,12 M 

1156A Artc.PI !>-10m Areno-..o 11 os 5.33/neq. Inerte ausentes não ocorro boa 1 78.10.4 >Sm 2 2-5% 6 29,81 M 
1157 Arto.PI S. 10m Arenoso 11 08 5.33/noa. Inerte ausentes n~oocorro boa 1 78.1().4 >Sm 2 <2% 6 2612 s 
1158 Artc.Pi S. 10m Arenoso 11 08 5.33/nea. Inerte :~usontes nAo ocorre boa 1 78.1().4 >Sm 1 2-5% e 3294 M 
1159 Arto.Pi S. 10m Arenoso 11 08 5.33/neg. Inerte ausentes n~oocorrc boa 1 78.10.4 >5m 1 <2% 8 :l0 57 M 

1160 Arto.Pi S. 10m Arenoso U 0,8 5.33/neq. inorte ausentes nilo ocorro boa 1,78.1().4 2-Sm 3 >10% 6 2241 s 
1160A Artc.Pi S. 10m Arenoso 11 0 ,8 5.33/neq. inerto ausentes n~ooeorre boa 1,78.1().4 >Sm 3 5-10% 6 2764 M 
1161 Artc.Pi S. 10m Arenoso 11 0,8 5.33/noa. inerte ausentes n~oocorre boa 1 78.1().4 >Sm 3 2·5% 8 29,16 M 
11e2 Arto.Pi S. 10m Arenoso 11 08 5.33/nCQ. Inerte ausentes n:ío ocorre boa 1,78.1().4 >5m 1 5-10% 6 31,42 M 

11e2A Artc.PI S. 10m Arenoso 11 0,8 5.33/neq. Inerte au1t.entes nOo ocorro bon 1,78.1().4 2-Sm 1 5-10% 8 28.82 M 
1163 Artc.Pi !>-10m Arenoso 11 0.8 5.33/neq. Inerte ausentes nAo ocorre boa 1.78.10.4 >Sm 3 10.15% e 2669 s 
1184 Arto.PI S. 10m Arenoso 11 0,8 5.33/neg. Inerte ausentes n!io ocorro boa 1 78.10.4 >5m 1 <2% 8 3057 M 

1164A Artc.PI S. 10m Arenoso 11 08 5.33/neg. Inerte ausentes não ocorro ~ 1.78.10-4 >Sm 1 <2% 7 2925 M 
1165 Artc.PI !>-10m Arenoso 11 0.8 5.33/neg. Inerte ausentes nao ocorro boa 1 7S.1().4 >Sm 1 > 15% 8 30 57 M 
1168 Arto.P1 S. 10m Arenoso 11 08 5.33/nog. incrto ausentes nao ocorro boa 1,78.10.4 2-Sm 1 1().15% 8 27.87 M 
1167 Artc.Pi S. 10m Arenoso 11 0.8 5.33/neq. inerte ;ausonte-:5 n~o ocorro boa 1 7S.1Q.4 2-Sm 3 >10% 6 2241 s 



Unldocl.s LIIDiogla Ptofllncllcl. Textura CTC ~H/DpH Mineral. Blocos M.Cotap. co ..... oct. Permoob. NA D.l'tuxo Decltvlclocl. Landform IA Cluslftc:açio 
1168 Arto.PI $.10m Aren050ll 08 5.33/noo. inerte ausentes nAoocorre boa 1 78.1~ >5m 3 <2% 8 2547 s 
1169 Arto.PI $.10m Aronosoll 08 5.33/neo. inerte ausentes ~o ocorre boa 178.1~ 2.Sm 2 $.10% 8 2568 s 
1170 Arto.PI $.10m Arenoso li 08 5.33/nog. I norte au~ntos n~o ocorre boa 1,78.1~ >5m 2 2-5% 6 2981 M 
1171 Arto.PI $.10m Arenoso !I 08 5.33/nog. inerte ~usentos n~ooeorre boa 178.1~ >5m 1 2-5% 8 3425 M 

1171A Arto.PI $.10m Arenoso 11 0,8 5.33/nog. inerte ausontes n4o ocorre boa 178.1~ >5m 1 2-5% 6 3294 M 
1172 Arto.PI $.10m Arenoso 11 08 5.33/neg. Inerte ausentes n~o ocorre boa 178.1().4 >5m 1 <2% 6 2925 M 
1173 Arto.PI $.10m Aronoso ll 08 5.33/neg. I norte :1usontos n~o ocorro boa 1 78.1().4 >Sm 3 2-5% 8 291 6 M 
1174 Arto.PI $.10m Arenoso ll 08 5.33/nog. i norte ausentes n~o ocorro bo~ 178.1~ 2.Sm 1 5-10% 6 27 51 s 
1175 Arto.PI $.10m Arenoson 0,8 5.33/neg. inerte ausente~ não ocorre boa 1 78.1().4 2-Sm 2 10.15% 8 24 73 s 
1176 Arto.PI $.10m Arenoso 11 08 5 .33/nog. Inerte ~usentes n~o ocorro boa 178.1~ >Sm 3 <2% 8 25 47 s 
1177 Arto.PI $.10m Aron0$01l 08 5.33/neo. I norte ausentes não ocorro boa 1 78.1().4 2-5m 2 $.10% e 24,37 s 
1178 Arto.PI $.10m Arenoso li 08 5.33/neg. lnorto ausentes n~oocorro boa 1 78.1().4 2-5m 1 <2% 7 2534 s 
1179 Arto.Pi $.10m Arenoso I! 0,8 5.33/neg. inerte ausontes nCio ocorre boa 178.1~ 2-Sm 1 2·5% 6 2903 M 
1180 Arto.Pi $.10m Arenoso 11 08 5.33/nog. inerte ausentes n~o ocorro boa 1 7e.1~ >Sm >3 2-5% 6 2663 s 
1181 Arto.PI $.10m Arenoso I! 08 5.33/nog. inerte ausentes não ocorro boa 1 78.1().4 >Sm 1 10.15% 8 3179 M 
1182 Arto.Pi $.10m Arenoso 11 08 5.33/neg. inerte ausentes ~o ocorre boa 178.10.4 2-Sm 3 $.10% 7 22,41 s 
1183 Arto.Pi $.10m Arenoso li 08 5.33/neg. Inerte ausentes nG,o ocorre boa 1 78.1().4 >5m 1 2-5% 8 34.25 M 
1184 Arto.PI $.10m Arenoso li 08 5.33/nog. Inerte ausentes não ocorre boa 1 78.10.4 >Sm 1 5-10% 8 32,74 M 
1185 Arto.PI $.10m Arenoso !I 08 5.33/nog. Inerte ausentes nOo ocorro boa 1 78.1().4 >5m 1 <2% 8 30,57 M 
1188 Arto.PI $.10m Arenoso 11 08 5.33/nog. Inerte :Jusentes não ocorre boa 1 78.10.4 2-5m 2 <2% 7 2220 s 
1187 Arto.PI $.10m Arenoso li 06 5.33/neg. inerte :1usentes nOo ocorro boa 1 78.10.4 2-5m 2 $.10% 8 2568 s 
1166 Arto.PI $.10m Arenoso !I 08 5.33/ne~ i norte auoentes ~o ocorro boa 1,78.10.4 >5m 1 5-10% 8 32.74 M 
1169 Arto.PI $.10m Arenoso !I 08 5.33/nOQ. Inerte ausentes n!loocorre boa 1 78.1~ >5m 3 <2% 8 2547 s 
1190 Arto.PI $.10m Arenoso 11 08 5.33/noo. inerte ausentes. n~OOCOfre boa 178.1~ 2-Sm 1 >15% 8 2e65 s 
1191 Arto.Be 2-Sm Arenoso I 1 75 5.50/neo. inerte ausentes nêo ocorre inadeo. 9.7.1().4 >5m 1 2-5% 8 3184 M 
1192 Arto.Bo 2.Sm Arenoso I 1 75 5 50/neg, inerte ausentes n~ooeorre inadeq. 9.7.1~ >5m 1 5-10% 8 3033 M 
1193 Arto.Bo 2-5m Aren0$0l 1 75 5,50/ne~ inerte .ausentes n~o ocorre lnadee. 9.7.1~ >Sm >3 <2% 8 2054 s 
1194 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nea. inerte ausentes nao ocorre inodea. 9.7.1~ 2.Sm 2 10.15% 8 2232 s 
1195 Arto.Bo 2-5m Aren0$01 1 75 5.50/noc. inerte ausantos não ocorro inadeo. 9.7.1~ >5m 3 2-5% 8 2875 s 
1196 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/noc. Inerte :~~~usentcs nao ocorre inadea. 9.7.10.4 >5m 3 $.10% 8 2523 s 
1197 Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nec. ínerto ausentes nGoocorre inadeo. 9.7.10.4 >5m 1 10.15% 8 2938 M 
1198 Arto.Bo 2-5m Arenosa I 1 75 5.50/noc. ínerto ausentes nêoocorro I na doa. 9.7.1().4 >5m 2 2-5% 8 28 71 M 
1199 Arto.Bo 2-Sm Arenosa I 1 75 5.50/nell. inerte ausentes nêoocorre lnadca. 9.7.10.4 >Sm 1 <2% 8 2816 M 

1199A Arto.Bo 2-5m Arenoso I 1 75 5.50/nog. inerte ausentes naoocarro inad~. 9.7.1~ >5m 1 <2% e 2685 s 
1200 Arto.Bo 2-5m Arenosa I 1 75 5.50/neJI, inerte ausentes nao ocorre inadea. 9.7.10.4 >5m 1 2-5% 8 3184 M 
1201 Arto.Bo $.10m ArenOS<ll 175 5.50/noa Inerte ausentes nAoocorro inadea. 9.7.1~ 2-5m 2 $.10% 8 23 27 s 
1202 Arto.Bo $.10m Arenosa I 175 5.50/neo. inerte ausentes n~o ocorre ln:>dea. 97.1~ 2-5m 1 <2% 6 24 24 s 
1203 Arto.Bo $.10m Arenoso I 175 5 .50/neg, I norte a~ntes na o ocorre inadea. 9.7.1~ 2.Sm 2 5-10% 8 2327 s 
1204 Arto.Bo $.10m Arenoso I 1 75 5.50/noll_ inerte ausentes nãoocorr~ inad~ 9.7.1().4 2.Sm 1 2-5% 7 2882 s 
1205 Arto.Bo $.10m Ar<'"o-..o I 1 75 5.50/neo. inerto :.usentes nlio ocorro inadea. 9 . 7 .1~ >5m 1 10.15% 5 2807 M 
1206 Arto.Bo $.10m Arenoso I 1 75 5.50/noa. inorte 3usent~ nao ocorro inadea 9.7.1~ >5m 2 2-5% 8 2871 M 
1207 Arto.Bo $.10m Aronono I 1 75 5 ,50/noa. inorto :JU$&ntcs n!'to ocorro lnadee. 9.7.10.4 >5m 1 5-10% 8 3033 M 
1208 Basalto <2m D 5,5 5.50/nec. caohnlb Mtos.ard. 2m m:>deo. , 3.10.5 <2m 3 10.15% 2 1930 s 
1209 Arto.Bo <2m Rx. Sod. 175 5.50/n&Q. !norte Mtos.ard. nOo ocorro lnodea. 9.7.10.5 <2m 3 >15% 5 11 19 R 
1210 Arto.Bo >10m AronO"".,o l"o 1 75 5,73/nea. inorto ou sentas nao ocorro IMdeq. 3 .3.1().3 >5m 2 2-5% 6 28 27 M 
1211 Arto.Bo >10m Arenoso r•a 1 75 5.73/no.!l, inortoo :wsentes n~o ocorre inad~ 3.3.1().3 >5m 1 >15% 5 2772 M 
1212 Arto.Bo >10m Arenoso ra 1 75 5 .73/noa. inerte :~usentes nao ocorre lnadea. 3.3.1().3 >5m 1 5-10% 6 2989 M 
1213 Arto.Bo >10m Arenoso ra 1 75 5.73/n.,a. i norte a;usentos n~o ocorre inadea. 3.3.1().3 >Sm 1 >15% 5 2772 M 
1214 Arto.Bo >10m Arenosa ra 1 75 5 73/nea. inerte ausentes n~o ocorro inadoa. 3.3.1().3 >10m 1 2-5% 6 37 68 M 
1215 Arta.Bo >10m Arenoso ra 175 5.73/nelL i norte ausentos naoocorre inadea. 3.3.10.3 > 10m 1 <2% 8 3399 M 
1216 Arto.Bo >10m Arenoso ra 1 75 5.73/neQ, inerte ausentes ~o ocorro inad_Olt 3.3.1().3 >10m , 2-5% 8 3899 M 
1217 Arta.Bo >10m Arenoso ra 1 75 5.73/neJ~, incrto :lUSOnt~ n~ocorro lnodea. 3.3.1().3 >10m 1 $.10% 5 381e M 
1216 Arto.Bo >10m Aronoso ra 1 75 5.73/nea. inerte ausentes ~o ocorro lnadea. 3.3.10.3 >10m 1 10.15% 5 3521 M 
1219 Arto.Bo <2m Rx. Sed. 1 75 5.50/neo. inerte Mtos.ord. n~o ocorre lnadea. 9.7.10.5 <2m 2 > 15% 5 1315 R 
1220 Basalto <2m 6 55 5.45/neo. cnolinita Mtos.ord. 2m lnodea. 1 3.10.5 <2m 2 >15% 5 19,48 s 
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