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CAPÍTULO 3 – ÁREA DE ESTUDO 
 

3.1 – LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO DE VOLTA FRIA. 
 

O sítio estudado localiza-se no Município de Mogi das Cruzes, a leste da 

cidade de São Paulo, conforme mostra a figura 10. 

O local foi de propriedade da Manil Empreendimentos e Participações 

S/A, sendo declarada como de utilidade pública para fins de desapropriação e 

destinada à deposição do lixo urbano na cidade de Mogi das Cruzes, através 

do Decreto n.º 1206, de 24 de janeiro de 1995. 

 
Figura 10. Grande São Paulo mostrando a localização de Mogi das Cruzes. 

Modificado de http://www.emplasa.sp.gov.br. (SÃO PAULO, 2006c) 

 

A área situa-se no lado direito da Avenida Joaquim Pereira de Carvalho 

(Zito), antiga Estrada Municipal da Volta Fria, sentido de quem vai de Mogi das 

Cruzes em direção a Suzano e junto a Faixa de Alta Tensão da CESP, Bairro 

da Volta Fria, Município de Mogi das Cruzes, à margem direita do rio Tietê, 

estando inserido na Bacia do Alto Tietê - Cabeceiras, pertencente ao Estado de 

São Paulo. 

O sítio estudado operou durante mais de 30 anos como um aterro 

controlado para depósito do lixo gerado no município, sendo fechado 

http://www.emplasa.sp.gov.br/
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oficialmente em março de 2004. No local, o lixo encontra-se aterrado sem 

nenhum tratamento específico para controle da contaminação ambiental, sendo 

possível encontrar resíduos sólidos em superfície em diversos pontos do 

aterro. A Figura 11 apresenta uma vista do aterro de Volta Fria em Mogi das 

Cruzes. 

 
Figura 11. Vista do Aterro Controlado de Volta Fria em Mogi das Cruzes – SP (Foto do Autor) 

 
3.2 – ASPECTOS LEGAIS DO LOCAL 

 

O sítio estudado é, de acordo com o cadastro da Prefeitura Municipal, de 

propriedade da Manil Empeendimentos e Participações S/A, encontrando-se 

dentro do perímetro urbano da sede municipal, sendo esta área declarada 

como Utilidade Pública para fins de desapropriação através do Decreto n.º 

1206 de 24 de janeiro de 1995. 

Toda a área localiza-se dentro dos limites da APA da Várzea do Tietê 

(Área de Proteção Ambiental), sendo que o aterro encontra-se parte em ZCM – 

Zona de Cinturão Meândrico, e parte em ZUC – Zona de Uso Controlado, 

segundo o Decreto Estadual n.º 42837 de 03 de fevereiro de 199813. 

Do total da área atual da massa de resíduos aterrada, que perfaz um 

total de 123.827 m2, uma parcela de 72.553 m2 (58,6%), encontra-se em área 

de ZUC e 51.274 m2 (41,4%), em área de ZCM. (BENVENUTO, 2003, p.12) 

                                                 
13 Segundo o decreto citado, entende-se como Zona de Cinturão Meândrico parte da faixa de 
terreno da planície aluvial do Rio Tietê, constituída geralmente por solo hidromórficos não 
consolidados, sujeitos a inundações freqüentes por transbordamento do canal fluvial, podendo 
apresentar, em alguns trechos, áreas de solos mais consolidados e ligeiramente elevados em 
relação ao conjunto, sendo que nesta zona são vedadas, segundo o Art.22 deste Decreto, 
empreendimentos destinados à disposição de resíduos sólidos. A Zona de Uso Controlado 
compreende todos os territórios integrantes da área de proteção ambiental não abrangidos 
pelas demais zonas estabelecidas no decreto citado. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figuras 12.  (a) Localização do Aterro em relação à mancha urbana de Mogi e outras cidades 
vizinhas; (b) Marcas no solo devido ao uso como solo de empréstimo para cobertura dos 

resíduos durante a operação do aterro estudado (lado direito e acima da foto). A marca do lado 
esquerdo desta mesma foto é um empreendimento particular não tendo vínculo com o aterro; 

(c) Vista aérea do Aterro Volta Fria. (Fonte: Google Earth, 2006) 
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Nas proximidades, ao Norte do local de estudo, encontra-se a Estação 

Ecológica do Itapeti, inserida na área sob proteção especial da Serra do Itapeti. 

Salienta-se que as áreas de várzeas são protegidas pelo código florestal 

através da Lei Federal n.º 4771/65, alterada pela Lei no 7803/89 que, em seu 

artigo 2º, considera de preservação permanente as florestas e demais formas 

de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou qualquer curso d’água 

desde seu nível mais alto em faixa marginal com largura variável, dependendo 

da largura do rio. No caso do rio Tietê, no referido trecho, sua largura é de 

aproximadamente 20 m, o que corresponde a uma faixa de 50 m de proteção 

em seu entorno. 

 
Figura 13. APA Várzea do Tietê. Em vermelho, destaque da região de localização do aterro 

Volta Fria. (SÃO PAULO, 2006b) 
 

A área do Sítio Volta Fria localiza-se às margens do Rio Tietê, na 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs N.º 06, conhecido 

como “Alto Tietê”, segundo a Lei 9034 de 27 de dezembro de 1994. Neste 

trecho o rio Tietê é classificado como de Classe 3, segundo o decreto n.º 

10.755 de 22 de novembro de 1977, que cita no Capítulo 3.16, item b, do seu 

anexo, referente a Corpos de Água pertencentes à Classe 3: “...Rio Tietê e 

todos os seus afluentes da margem direita desde a confluência com o Ribeirão 

Botujuru até a confluência com o Rio Itaquera, no município de São Paulo.” 



 
Arqueologia do Lixo: 

 Um estudo de caso nos depósitos de resíduos sólidos da cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo 
 

53/196 

Na margem esquerda do rio, a jusante do aterro de Volta Fria, 

desemboca o Rio Jundiaí, classificado como classe 1. 

 

3.3 – GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA LOCAL 
 

O contexto geomorfológico da região é intimamente relacionado à 

história geológica, sendo esta responsável pela elaboração das colinas, 

patamares, terraços e planícies aluviais presentes. 

Numa primeira fase, houve a formação da bacia de São Paulo, por 

compartimentação predominantemente tectônica do Planalto Atlântico paulista. 

Cessada a sedimentação, iniciou-se uma retomada da drenagem para Oeste –  

Noroeste, acompanhada de uma série de episódios erosivos. Esta fase de 

caráter erosivo está associada à instalação da bacia hidrográfica do Tietê e na 

deposição da cobertura Quaternária, de maneira discordante sobre trechos da 

Formação São Paulo e do embasamento granítico - gnáissico. (BENVENUTO, 

2003, p.15) 

Conforme a divisão geomorfológica paulista, a região estudada implanta-

se integralmente no domínio da Província Atlântica, na zona geomorfológica 

denominada de Planalto Paulistano. 

O Planalto Paulistano caracteriza-se pela dominância de formas de 

relevo suavizadas e serras localizadas, em cotas altimétricas variando entre 

715 a 900 metros. Este planalto compreende uma área de cerca de 5000 km2. 

(HATAE, 2005, p.33) 

Na área no entorno do sítio de Volta Fria, incidem neste planalto três 

compartimentos distintos de relevo,que são as: Planícies Aluviais, Colinas e 

Serras, sendo que é na planície aluvionar onde está inserida a área do aterro. 

Eis informações que Clóvis Benvenuto descreve, fornecendo uma boa 

idéia sobre a geologia local: 

 
A área de estudo está inserida na ampla planície fluvial 

associada ao rio Tietê, a qual ocupa a noroeste da cidade de Mogi 
das Cruzes, uma faixa topograficamente rebaixada, com cerca de 
dois quilômetros de largura e orientação geral NE-SW. Ao Norte desta 
planície fluvial, ocorre o maciço granítico Itapeti, de idade 
proterozóica, constituindo o relevo acidentado da serra homônima. 
Em direção sudeste, no sentido da cidade de Mogi das Cruzes e nas 
direções Noroeste e Sudoeste, em direção a Suzano, o talvegue 



 
Arqueologia do Lixo: 

 Um estudo de caso nos depósitos de resíduos sólidos da cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo 
 

54/196 

amplo e plano do rio Tietê é substituído pelas colinas e morros 
suaves desenvolvidos sobre sedimentos pelitico-psamiticos da 
Formação São Paulo, os quais representam testemunhos da 
sedimentação terciária preservada sobre os granitos e rochas 
metamórficas de alto grau que sustentam o Planalto Paulistano. 

Na planície fluvial associada ao rio Tietê, supracitada, 
diferenciam-se duas unidades litoestratigráficas. Uma superior, que 
ocupa as várzeas e terraços fluviais elevados entre 2 e 3 metros 
acima do nível de base do rio, e outra, inferior, somente acessível em 
cortes e poços da planície e, amplamente exposta na margem 
esquerda do rio Tietê, estendendo-se em direção a cidade de Mogi 
das Cruzes. 

A unidade superior, dos terraços e várzeas, corresponde à 
cobertura quaternária, em parte retrabalhada e depositada através da 
dinâmica atual do sistema fluvial meandrante do rio Tietê. Esta 
unidade é constituída por areias siltosas de coloração cinza, 
freqüentes intercalações de areias e, subordinamente, de níveis de 
cascalheiras. De modo geral, esta unidade diferencia-se da 
sotoposta, pelo baixo grau de consolidação da unidade superior. 

A unidade inferior, subjacente à cobertura quaternária, 
corresponde aos sedimentos predominantemente pelíticos, da 
Formação São Paulo, de idade terciária [...]. Esta unidade é formada 
por argilas de cores variegadas com intercalações subordinadas de 
camadas lenticulares de areias siltosas. 

O granito Itapeti forma um corpo alongado, com eixo maior 
segundo a direção NE-SW, encaixado através dos contatos 
tectônicos (zonas de cisalhamento) em rochas metasedimentares e 
metavulcãnicas de alto grau metamórfico. 

Os solos na área do projeto, inseridos nos domínios da 
Planície Aluvionar, são constituídos essencialmente por aluviões 
recentes, constituídos por camadas superpostas de natureza diversa, 
sem evidência de desenvolvimento pedogenético. 

A cobertura superficial dos granitos Itapeti, próximos a área 
de interesse, é caracterizada por um solo de alteração, 
pedologicamente pouco evoluído, com grandes evidências da rocha 
mãe. Apresenta vestígios das estruturas dos granitos sendo 
constituídos por blocos de esfoliação esferoidal de grandes 
dimensões e bem arredondados. (BENVENUTO, 2003 p. 23). 

 
Cabe ressaltar que nos arredores da área de estudo, principalmente no 

contato do Terraço Fluvial, a amplitude e a declividade das vertentes são mais 

suavizadas, apresentando topos mais arredondados, se comparadas às 

demais áreas de ocorrência do granito. Tal condição favoreceu o 

desenvolvimento de um espesso manto de alteração destas rochas, 

possibilitando a extração deste solo como material de empréstimo para 

cobertura dos resíduos sólidos. 

Esta observação corrobora com as informações obtidas por tradição oral 

de que outros terrenos, nas vizinhanças do Aterro Volta Fria, já foram utilizados 

como depósito de lixo do Município em datas pretéritas ao período de 

existência do mesmo. As figuras 3.5 mostram pontos onde é possível constatar 

marcas de retirada de solo de empréstimo nas margens da estrada de Volta 
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Fria. As figuras 14 mostram pontos de retirada de solo de empréstimo, 

utilizadas para cobertura de resíduos da região de Volta Fria. 

 

  

 
Figuras 14. Pontos de retirada de solo de empréstimo utilizada para cobertura de resíduos em 

outros terrenos nas adjacências da estrada de Volta Fria. (Fotos do autor). 
 

 

 

 

 

 


