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Ab'Saber & Bernardes (1958), cr-rja lefer'ôncia é:

AII'SABER, A.N. & BERNARDIùS, N. I958 Vale do Paraíba, Serra cla

Mantiqueila e al'edores de São Paulo. Minelação e Metalulgia, Rio de

Janeiro, 24 (I 43):284-292.
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A Iìegião Metropcllitana cle São Paukr é r.un clos maiores centros urbanos clo

munclo, concentr¿rnclo cerca cle l7 milhões cle habitantes numa hrea cle 805 I km2.

Assinl conn em olltras metr'ópoles rnuncliais, Sãro Paulo atr¿ìvessou o século XX

experimentanclo um intenso processo cle urbanização, crescenclo a partir cle seus

terrenos colinoscrs para hreas pelilér'icas mais ¿iciclentaclas e lì'ágeis.

Este clescirnento ver:tiginoso cla l{egiãxr Mctropolitana cle S¿ro Paulo vciu

acompanhaclo cle rnoclilicaçõrcs na paisagem geomorfblírgica, provoczrdas pelo

homem, tais como: canalizaçãro e retitìcaçãro clas clrenagens, octtpação clers

planícies cle inunclação, impermeabiliz,açio clos solos, constlttção cle aterros,

reserv¿rtórios, túneis e clivelsas outras obt'as.

Neste trabalho estuda-se a Região Metrcpolitana cle São Panlo com

objetivos voltaclos à iclentificação cle fiagilidacles e potencialiclacles clos terrenos

aos llroccssos clc escorregamento cle solos e tle inunclação, clois clos principrLis

clesastres naturais, embor¿r estimulaclos pela ação antrópica, cla metrópole paulista.

Atr¿rvés cle ¿nhlise regional cle temas como likrlogia, geoniorfologia,

amplitucle lelativa cle relevo, Iincamentos urortìres tlutnr¿ris c clensiclaclc cle

chenagcns apreserìta-se, nos ¿ìnexos 5 e (r, os lcsultaclos obticlos através cla

sr-rperposição clestes temas, Lrtilizanclo técnicas cle geoproccssamento. Os rnapas

clc lireas potcnciais às ocolrônci¿s de i¡¡¡¡11¿iç5es o o ele írreas potenciais às

ocoL'r'ências cle escclllegarnentos sãro apresentaclos na esc¿rla l:250.000 e lef'letern

a suscetib il iclaclc natural pal'a esses evelìtos.

(J result¿rdo cla an/rlise pilr-a áreäs potenciais rìos L-sc orrcg¿rme ntos cla

Regiãro Metropolitana clrl São Paulo ajustou-se satis fzrtori¿imente às ocorrências e

áreas cle risco conheciclas. Pocle-se estimflr a continuicl¿icle cle áreas com

similariclacle cle aspectos lísicos e, assim, oliental o planejamento cla ocupuçiìtr
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clessas írreas com subsíclios técnicos aclecpraclos às potencialiclacles e fiagiliclacles

locais c [egionais.

O nroclelo para as íu'eas sLtscctívois àr ocoirôircia cle irir"rnclaçires (Anexo 6)

apresentou r.lrÌl rnenor a.justc aos claclos registraclos. Pol ser urn¿ì região oncle as

clrenagens sofì'eram diversas intelvenções atr¿rvés cle obras, ou por estarem

sujeitas â ¿rsso[eamolìtos estir-nulaclos ¡rela ocupação, o rrmclelo aplesentaclo pocle

sc.r' interpretaclo colno reflexo somente clas concliçõcs natur ais clas inunclações.

É :rpresentaclo o histiirico cla ocupação na [ìegiãxr Metropolitantr clescle os

aco ntr: c irÌìelìtos clne antececlerâm â fLurclação clr: São Paulo, em 25 cle.jancilo cle

l-554, ató os ciias atuais. A evolLrção histór'ica clr: São Pauk> mostra ciue lbi

pequena a reerl preocupação com o plane.jamento cla expansão clar ocnpaçio

nrbana, cr-rja conseclüência clireta é o fato cle aproximaclamente a metacle cla

po¡rr"rlação r-¡r'ban¿r rt:siclit ern concliçõres irlegulares, eLn l¿rvclas ou lotearnenlos

clanclestinos e irregularcs cm hlcas cle mananciais.

Tanrbém é abolclacla a cluestão clas áreas cle clisposiç:ro clo lixo urbano. A

ciclacle cle São Paulo procluz, em méclia, cel'c¿r cle l5 mit t cle lixo diariamente,

oncle boa parle (87 ah) são clestinaclos Íìos ¿rterlos sanitários, clrìe em pollco tenìpo

cle operaçãro tr'¿rnslÌrrm¿rm a paisagem geomolfìrlógica, e produzem impactos

ambient¿ris clc longa ch-rrnção. mesmo cle¡rois clc clcsativaclos.

O termo Geologia Urbana utilizado no tlaltalho, Ielère-se ¿urs estnclos

geokigicos lealizaclos c:m íuea urbana c¡ue contribnern para âs solLrções cle

¡rianejarnento urbano, clue interfiram ou clepenclam clo meio físico. Plocr.u'a-se

¿tpresent¿rr urna análise ct'ítica sobt'c: a aplicaçãur clo conhccirnento geolírgico cm

hre¿rs urb¿rnas oncle, no Brasil, hh níticla evolLrção clo núrmero cle tlabalhos técnicos

e científ'icos procluziclos principalrncnto na clécacla de 90, consicleracla pela

C)r-ganização clas Nacões Unicl¿is como a Décacla Internacional cle Reclução cle

Desastres Natnrais.
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São ìraulo's Metropolitan Regiorr is one of the biggest nrban oenh.e in the

wori<i. it concentt'ates l7 miiiions of rnhabitants in an area of 805 I km2, Srmrlarly

to all major motropolitan areas arouncl the world in this eentuy, São pauto

undertake an intense urbanization, spreading out fìorn hilly areas to fragile

stepped peripheral zones.

The giddy growing of São Paulo Metropolitan Region came along with

morphologieal man rnade changes like: c'lrainage rectifìcation and chamreling,

flood plains urbanization, irnpervious soils, landfills, reseloirs, tunnels and many

otlier constrtictions.

Irr this paper the Metropolìtan Region is analyzecl to identifl' how fragile is

the soil to landslides ancl flood processes, the two larger natural disaster çauses,

though stirmrlatecl by man's action.

The regionai analysis of lithology" nioipliology, relativc relieve inteusiiy,

rnotphoestmetrral lineaments anrl clrainage clensity, accomplishe<l through

superimposed geoproeessing technies, are presented in annexes 5 ancl 6 'Ihe

maps of potential al'eas to l¿rndslide an<i lloocl are presented in 1;250.000 soale

and reficct ihe natrual tenrleney ofthese events.

The analysis of the potential lanclstirle areas of São Faulo Metropolitan

Region provided a good adjustment with the well-known hazard areas. snnilarly it

ìs possible to stimulate sLlch events in other areas with the samc physie al

characteristics and, from that, to plan the lancl occtçation, basecl on the local

ftagile and lanc1 potential.

For the potential areas of flood, the model presented (anncx ó) there was

not a wcll map adjustrnent as for the potential landslicle areas. For beiüg a region

AtsSTRAC'T
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where the ch'ainage hacl sutfelccl severaI intelventions or being subjectecl tcr

elosion irncl cleposition pl-ocesses stimulatecl by the occupation, the moclel can be

interplete<l as ¿r rellection ol'this ¿ileas by nzituraì conclitions ol lloocl.

A historical ¿ìpproach ol São Paulo Metropolitan Region occnpancy is

plesenlecl in the ¡raper, f'rom 1554 to nowaclays. It show thal the r-eal attention

with ¡rllrrrning ol'thc ttrhrLn oLcLlpilti()n erpunsit'tt wirs irrsignil'iciuìt. tùsult¡ng irì

apploxiLnately hall- ol the ru'ban populatiou resicles in irlegular- housing, slums or

lots of' spring areas.

The waste clisposal ¿rreas usecl in thc Metropolitan Region is also analyzecl.

São Paulo municipality ploclLrces alouncl l5 thousancl tons of claily garbage , being

87% taken to clLrmping larrclfìlls, which make ol large lanclscape rnoclil'ications irr r

sholt time, proclucin-9 a long term environmental impact, even a1'ter they hacl been

closecl.

The expless ion Urban Ge ology nsecl in this paper, means the geological

stuclies perlbrmecl in urban area, which were plannecl to give subsides to plan in

conjL.rnction with cnvinrnnental moclif ici:ltions. A ci-itical analysis is ¡rr.esontecl on

the irse ol'geological knowledge in urban are:rs, iLr lllazil, where rele is a cloar-

glowing evolutíon of the number of technicâl ancl scientif'ic lvorks ploclucecl

rlainly in tl'ris clec;aclc, consiclclecl by thc LJnitecl Nafions as tl-re International

l)ecacle fbl N¿rtulal Disastels Recluction.
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ALterando o Púnoru?to da cidade, liLtrkut detenninou urn. gronde projeb tle urbttrtiTttç[ip, tnn
28 obrus distribuítltLs en di.verst¡,v buirros, ¡ttt:;sttndo por puistLgisnLo, relbrnuL,s ou cort.s'/ruçòt.t-

tle pruçtt.s.
(Prclcitr"tra Mur.ricipal cle Batueri - http r//rvrvw. bameri.sp.gov. Lrr/ulba. htm - em 2Il10/91)

1.1 - .Iustificativas

A lìegião Metropolitana cle São Paulo representa o maior aglomerado

utbano do hemisfé¡io sul e, possivelmente, o rn¿ìior lènômeno cle explosão

clemogr'áfìca rtrbana clo século XX. A população desta regiãrc, cle cerc¿t cte 250

mil habitantes no lìnal clo sécuio XIX, expancliu-se para 17 milhões de habitantes

nos írltimos 100 anos, constituindo uma das maiores áreas conurbadas do planeta.

A evolução cla taxa de crescimento populacional da Região Metropolitana

de São Paulo durante o período é aproximadamente concorclante com o cÌue

ocorreu em todo o planeta, que passorr de 1 bilhão para 6 bilhões cle habitantes;

com ¿rlrmento cle l5a/a ptva 50o/o da população residente em íueas urbanas.

Obviamente, este cluaclro cle crescimento clemogrírhco e de ampliação

relativa cla área urbanizaclu cxige uln planejamento r¿rcional clos recursos natrtrais

clisponíveis. Neste sentido, a infolmação geológica, uma vez traclnzicla ern

¿rspectos cle car¿ìcterísticas cle lì'agiliclacle e potencialiclacle clos terrenos, constitui a

base para a explolaçixr, uso e ocllpaçãro adeclnaclos cle scus recul-sos senclo,

pottânto, nn fhtor relevante para o planej¿ìmento nrbano. Ainda, a intbrmação

geológica fbrnece os parâmetlos necessários para a acloção cle medidas cor.retivas,

preventivas e cle preservação cle hre¿rs suscctíveis aos aciclentes naturais oLt

iucluziclos clc naturcz¿is geológica e/ou geotécnica.

A explosiva expansão urbana cl¿r Região Metropolitana cle São Paulo vem

acomparnhacla cle conflitcls relacionaclos à mineração, ¿ro abastecimento púrblico cle

liguas (cltranticiacle e cFraÌiclacle), às áreas cle riscos geológicos e/on geotécnicos, ìr

CAPÍTUT,O I

rNTr{.oDUÇÃO
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precíìria oollpação habitacionai cle tÌrvelas, zros colapsos cle terrenos cársticos, ¿ì

clisposição cle resídtttts sólickrs, à vLrlne¡abiliclacle por contaminação cle acltiílèros

sttbteltâneos, entre outl'os. E,m conseqtiência cla necessiclacle cle claclos geotírgicos

e geotécnicos para subsidiar esses conflitos, há grancle clemancl¿i cle inl'orm¿rcòes

geológicas pelos setores cle obras púrblicas (canälizaçiro de córrcgos,

pavin'rentação, mateliais natulais cle construção, obras estruturais cle contenção cle

encostas e t¿rlucles, obras subterrâneas, etc), habitação (palcelamenb clo solo,

ttrbanização cle l¿rvelas, cortes, att:l'ros, etc) t: saúlde (saneamento básìco,

clisposição cle rcsíciuos, combate a cloenças transrnitíclas perla írgr-ra, controle cle

enchentes, etc).

Llsta clemanda cle inf'ormações geológicas e geotécnicas para o

planejamento da Região Metropolitana de São Paulo, assim como par¿ì outras

regiões, cleve sel supricla com trabalhos ob.jetivanclo o reconhecimento clos

ploblemas, clas potencialidades molf'oclinâmicas e dos parâmetros geológicos e

geotécnicos implícitos.

["2 " Otr.ietivos

'lit.\r ¿t Dotúat rtutk) l'tuRÌaM ¿t (;(oloriûSc¿ì¡ utttut tC/USI,

Utilìzando os conhecimenlos geológicos procluziclos soble a Ilegião

Mctlopolitana tlo Sãro Paulo, reprr:sentaclos pclos inúmerc¡s trabalhos

clesenvolviclos principahnente à partir cla clécacl¿i cle 80, pr.etencle-se aplicar-

esses conhecimentos às necess iclacles urban¿rs da metrópole, através cle ¿rníilise

rcgionalizuda do nrcio f'ísico.

Se por um laclo existe enorme quanticlacle cle cl¿rclos plovenientes cle

cliversas pesquisas geológicas e geotécnicas p:u-a it elaboração cle inúrmeros

pro.jetos cle obras na Região Metlopolitana cle São Paulo, principalmente n¿r

ciclade cle são Paulo, por outro lado, os problemas clecorrentes clo crescimento

veltiginoso periférico cla mctrópole neste século, praticamente sem

Gcolotid tJtl)uút ¿! Rt t:ião lúdtupalita a ¿( Si¡o Putlo
Scl!io Klolnl¡klcr llodrigucz



planejamento, são gigantescos. Na tentativa de aplicação clos estuclos do meio

físico para o aclequaclo planejarnento urbano, mt¡itas vezes, constrta-se ¿t

inaclequabilìdacle dos dados existentes ou mesmo a clificLrlclacle cle su¿r

aplicação clireta. Com isto, a precarieclacle ou rìesmo a inexistência clo

planejamento ulbano é coniunclida com as fìagiliclades <Ias condições

geológicas e geomorfblógicns intrínsecas cla própria região oll clos

conhecimentos científlcos e técnicos clisponíveis.

Nesse senticlo os riscos cievem ser consiclelaclos tanto geológicos cluanto

gcotócnicos, tenclo a ação antrírpica um papel muitas .vezes clecìsivo no

clesencacleamento de cleterminaclas respostas do rncio lísico.

t",,l. l',\tt"t.t\t,'tt l t,'çt,,'tt,l, t;r¡.1,'ti.t.r',hnr,u lt,tt,.\t'

Portanto, este trabalho pafte da premissa de que essas respostas poclem

ser perfbitamente prognosticaclas a partir clo conhecimento clas conclições

geológicas e geomorfbl(rgicas atr"rais cla íuea de estudo. E,stas conclições sào

hercl¿rclas clas vicissitucles geológica, geomorf'ológic¿r e tectônica pelas quais

p¿lssott ar legião senclo os eventos natufais conclizentes com a história evolLltiv¿t

da região, principalme nte cÌnrante o Cenozóico tardio (Neógeno c

Quaternírrio).

l)esta fbrma, aciclenles clecorrentes cle obr'¿rs cle engenharia, como

cle: smoronamcntos cle túneis e galerias, por exemplo, siro aqr-ri trataclos como

aciclentes cle car'áteI geotécnico, enquanto que aclneles associ,ìveis aos

processos cle evoltrção molfbclinârnica, inclepenclentemente se clesencacleaclos

on estin'rulaclos por açãro antr'ópica, são aclui consiclelaclos como cle carátor

geológico. São estes írltirnos o principal objeto cle análise no prcsente trabalho,

associ¿rndo-os às conclições gr:ológicas clos telreiios, à geomorfblogiâ (la

paisagem e ¿ìs carac te r'ísticas cle ocupação ul llana cla região.

Gt.lotiu ttln u ¿ú lltni¿io ilfútotolitam ¿¿ Saia h lo
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LJ - Loc¿rlização da área tle estudos

A Regiãro Metropolifana cle São Paulo localiza-se no Plan¿rito Paulistano,

a cerca cle 760 m cle altitude. Ocupa nma área de 805 [ km2 e pt'rssui nma

população cle cerca cle l7 milhões cle habitantes.

O aglomeraclo urbano lbrmaclo pela Capitai clo E,staclo cle São Paulo e os

municípios vizinhos, é o prinoipal cent¡o inclustrial do país, c também o maior

centro cle comércio ¿rtacaclist¿r e cle ativiclades bancária e financeir¿r.

A área cle estuclo corresponde aos limites geográfìcos compreenclidos na

Região Metropolitana cle São Paulo (Figura l), situando-se entre as

coolclenaclas 213 a 429 km (E) e 7336 a 1440 krn (N) na Unidacle Transversal

cle Mercator (UTM), origern no Ëquador e Meridiano Central 45" W Gr,

acresciclas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente.

'lln ¿¿ Do ¡tr1ùtk't¡tt) - I)ù otttu ¿¿ úe1oßiu S¿¿ink tot ' t(;/USI'
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Figura I - Locahzacã,o da ítrea de estudos e a divisão municipal da Região
Metropolitana de São Paulo.
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2.1 - Geologia Regional

A Regìão Metropolitana cle São Paulo tem siclo objeto cle estuclos

geológicos há diversas clécadas, mas a partir clo início da clécarla de 80 estes

estudos se tornaram mais Iieqtientes como temas de cliversos eventos técnicos

e científìcos (ABGE/SBG 1980; IGUSP/SBG 1989; AIIAS/ABGE/SBG 1992;

ABMS/ABEF 1992).

As primeilas lelerôncias geológicas cla legião datam do início da

colonização d¿r hrea e tratam exclusivamente de notícias sobre ocorrências cle

olrro olr relacionadas às potencialiclades mine¡ais, conf'orme .fuliani ( 1993).

Este enfbque dado às ocorrôncias minelais persistiu por muito tempo e

somente através da antiga Comissãro f,ìeogr'átìca e Geológica ciue trabalhos

geológicos sistemáticos oomeçâram a ser et'etuaclos, .já, no linal clo século

XIX. Os primeiros estuclos cle c¿rráter litoes tratigrálico fòram realizados por

Delby, Oliveira, Florence e outros técnicos cla comissão supracitacla (.Tuiìani

r993).

As primeiras relþrências sobre os seclimentos cla Bacia Sedimentar cle

São Paulo são devicl¿rs ¿r Mawe (1812). Pissis (1842a e 1842b) clescreveu um

perfìl e r"rma seção estratigráfica da bacia (Figura 2), constituindo os primeiros

trabalhos de conotação litoestratigrírfìca sobre a Bacia de São Paulo.

CAPITULO II

ASPIICTOS FÍSTCOS

l t:t? t[t DatLtt)tu te to - f)

A¿4uu rlo nteu Tielê, r¡ntle nte tlueres Ievur?
Ilkt tlue entnts pekt terrcL e que rne tfZtstus tlo rnar...

t ,d.lt CcoL t<iuS¿¿it ¿ ku - Ic/tJS],

(Mário de Auchacle - A Meclitação sobLe o Tietô)

Moraes Rego (1930) denomina, inicialmente, os seclimentos da bacia cle

"argilas cle São Paulo" e posteriormente (Moraes Rego 1933) relère-se a estes

GLoloÍliu Uiùt u ¿û Il¿g¡ão M¿t t oÌ)olitrLtìe ¿e São Pu k)
Scrgio Klei f¡lder llodri$¡cz



seclimentos como "camaclâs cle São P¿rulo". A denominação Formação São

Panlo é clevicla aMez,z,alira (1962).

Os conhecimentos sobre a b¿icia seclìmentar e o selt embasamento

cristalino tivelam grancle avanço a partir cla clécada cle 80, clr"ranclo cliversos

t¡:¿ibaiiros geológicos fbrarn realizados nesta região.

O arcabouço geológico cla Regiãro Metropolitana cle São paulo é

constitníclo por terrenos policíclicos do Cinturão de Dobr¿rmentos Iìibeira

(Flasui er al. 1975) representados por rochas metamórficas, migmatitos e

granitóicles. Sobre esses terrenos assentam-se seclimentos cenozóicos clas

bacias sedimentares de São Paulo, ocupando a porção central cla área cle

estuclos, e cle Taubaté, situaclos no llanco norcleste da área. Ainda, recobrinclo

toclas essas uniclades, registlam-se ocorrências cle clepósitos aluviais e

coluviais quaternários. A fìgura 3 ilustra a clistribuição clas principais unidacles

litológicas cla Região Metropolitana de São Paulo.

No plesente trabalho nãro foi consicleracla corno filnclamental a discussào

envolvendo o posicionamento estratigráfico das uniclacles, embola procuroLr-se

descrever tais pleocupações, como será notaclo mais à fiente. A pleocupaçãxr

maior cliz respeito a distlibuiçãro e características litológicas e estrutu¡ais clas

oco¡rôncias na írre¿i cle estuck¡, cleviclo à importância m¿rioL em classil'icar as

ttniclacles em valores c¡uantificáveis de intelesse aos estuclos cle mocieiamento

n.rorfbdinârnico, objeto deste tlabalho. Portanto, optou-se por utilizar o

trabalho cle compilaçãro geológica realizaclo por DNpM/CpRM (199 l), com

moclificações e atualizações fèitas nos mapâs geológicos apresentaclos por

lìiccomini (1989), Juliani (1993), SAtsESP/CEPAS (1993) e Takiya (tggi-). O

Anexo I corresponde ao mapa geológico da í¡ea cle estndos, baseaclo nos

trabalhos citaclos acima, com moclifìcações introduzidas neste trabalho.

li.!r, tu D0ü!ottukxtto ¿¿ üØl)riu Se¿i\rtrtdt , 1G/t/SP

Ccoloßi.t tJtbatM ¿a Regão M.anpolìtu Lt ¿¿ São t:\utto
Scrgio KIcììrl¿ldcr lìoilrigucz
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Argila amarela

Escarpa de São Paulo

Argila variegada

Ftgtxa2 - Seção estratigáfica da Bacia de São paulo (pissis 1942b), tradução do autol

Areia quartzosa Areia ferruginosa
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2.1.1 - Unidades litoestratigráficas do Embasamento pré-cambriano

Complexo Costeiro

o compiexo costeíro é constituíc[. por r.chas p'ecloninantemente

n-rigmatíticas policíclicas cle Paleossoma gnihissico. su¿r ocorrência, na área cle

esttldo restringe-se a ttm¿r estreita tiiixa no extremo sucleste ao s¡l cl¿r f¿rlha cle

Cubatão. Occlrrem nesta lire¿r migmatitos e gnzrisses graníticos porfìro b líis tic 9s

1'recltien teme nte milonitizaclos, b iotita-gn¿ris s es e gnzrisses peralnminosos. Acr

norte, estâ Lrnidacle entra em contato, atlavés cla Falha cle cubatão, com o

Complexo Embu e a leste limita,se na áre¿r com Llm corpo granítico.

IPT ( 1981a) sugere ictade arqueana para est¿t uniclacle, poróm

DNPM/CPRM (199 l) aclmitem idacle proterozóica superior cle acorclo com as

cleterninações geoctonolírgicas cle 'lassinari et at. (I9BB).

l (.tc ¿t. 1)¡)|ttùn n tt) , lrto(tonn ¿( Ct)oto!ìu Sc¿intttk . IC/USI)

os migrnatitos e gnaisses desta uniclade fbram consicleraclos com

potenc ialiclacle relativa méclia para a anhlìse cle oconência cle escorregamentos

no moclelo apresentado no presente trabalho (Capítulo V e Anexo 5).

Complexo Embu

Na porção centr¿rl cla álea cle estuclos, .cupanclo 
'rn¿r 

fàixa cle

afloramentos con"r clileção NII-sw, ocorre o complcxo Embu fbrmaclo por.

xistos, filitos, migrnatitos, gnaisses migmatizaclos e corpos lenticular-es cle

quartzitos, anl.ibolitos e rochas calciossilicataclas.

o complexo Emb. co'stitui a .niclacle r-nais expressiva na iír.ea cle

estuclos, em termos cle /rrea de exposição. Li limitaclo ao norte pelo sistemä cle

fälhas de Taxacluala e JagLrari e ao sul peler firlha cle cubatão, separanclo-o

ckrs grupos São lìoc¡re e serla clo ltaberaba, e clo complexo costeir.o,

Gr.oloßid tJtl)a q d( tleßii¡a tul(trop.tit tìd tu S¿¡o t\utto
Scrgio Klcinl¡ldcr Iìo(lrig'rcz



respectivamente. Rep|esenta, aincla, o embasamento cle maior expressiìo e n-i

ár'ea clas bacias de Sãro Paulo e cle Taubaté.

A iclade desta Lrniclacle, tanto para o IpT ( l9g I a), baseaclo ern

Schobbenhar-rs Filho (1974 e 1979), cluanto para DNPM/CPRM (199t)

[-iaseacio crrr Tassinari e t ttl. (i 988), scria cio proterozóico sirperior', e rnbor¿r

haja cli['iculclacle na separação clos nírcleos mais antigos posicionaclos e n-r

.janelr.is estnltllrais em meio ao Complexo Emtru.

Quanto à potencialidacle cle ocorrências cle escorregamentos, o

complexo En-rbu lÌli classilicaclo, no moclelo aplesentaclo no presente trabalho

(capítulo V e Anexo 5), em grancle parte de sua írlea cle exposição, como zrlta,

principalnente cleviclo às litologias xistosas.

Gmpos São Roque e Serra do Itabcraba

os grupos sãro Roclue e serr¿r clo ltaberaba, com ocorrênc.ias na p,rçi-Ltr

norte cla ár'ea, é constituíclo por rochas metasseclime nt¿ìl'es e metavulcânic¿rs

t'op|esentaclas principalmente por lilítos, meta[eniios e cluar-tzitos, tenclcr

s ecunclarianicnte a ocorrência cle anfibolitos, me t¿rcalcários, dolon-iitos, xìstos

polf ilobl/rsticos e rochas calc ios s il icataclas.

Ao sLr[, esses gmpos ent'am em contato, atr'¿rvés clo sistema cle ihlhas cle

Taxacluala e.Iaguari, com o complexo llrnbu e, ao nolte, atr.avés cla talha cle

Juncliuvira, são separaclos clo Gmpct Ampar.o.

Bergmarnn ( I 988 e 1990) cleline pa'a a região clt: pi'apora clo Bom .les,s

trôs unicl¿rcles litoes tratigráficas para o Grupo Sãro lìoque, na ár.ea: ljniclaclc

vu lcanosseclimentar Basal, constituícla por rochas metavulcânicas cle caráter

bhsico toleítico; IJnidacle clástica Tulbìclítica, representacla por metapelitos c

metal.:nitos rítmicos; e uniclacle clástica Al(rctone, fbrmacla por metareniros,

metarcóseos, qr"raltzitos e rnetass iltitos.

'ltt( ¿( I)o tatr rrtto, I'nrnu,m ¿? Ghtollia Sktinptútr, Iû/U.St,

G(obr¡d Iitbe a ¿d Rt)riao lrldto\likuu ¿?,São htutt)
Scrgio Klcinl¡klcr ììo(higucz

II



.luliani ( t993) separa clo Grupo são lìoc1ue, a leste clo sistema clc fÌrlhas

clo Manclaclui, o crupo Serra do Itaberaba qlre é constitríclo

preclominantemento por biotita-muscovita xistos sem estrlttur¿rs sedirnent¿rres

preservaclas, ¿ro contr'/rricl clos rnetapelitos clo Grupo São lìoque clescritos por

Bergmann (f 988),

Juliani ( I 992, pírgina l6) adrnite clue a cpresrão da r-elação entre a".;

iclacles clos grLrpos são lìoc1ue e serra clo Itaberaba aincla estão por ser

resolviclas, "podendo ambos peltencelem a um úrnicc¡ ciclo geotectônico, a

clif'erentes ciclos ou até rnesmo a nm úrnico e longo ciclo, como âtllalmente

aclmiticlo por cliversos alrtores, inici¿iclo '¿r côrca de 2000 Ma.' (slc) e

encerrando sna glanitogênese fÌrses comp[essivas cleccllrentes cle colisão

continental ¿ro reclor cle 570 Ma".

IPT (l98la) ach.nite iclacle br.asiliana para o Gr.upo Sãro Roque baseaclo

em estuclos geocronológicos efètuados por corclani & Teixeila ( 1979) clue

sugerem iclacle em torno de 640 Ma para os granitóides sintectônicos cl¿r

tuniclacle. Por su¿r vcz, DNPM/cPIlM (199 l) aclmitenr iclacles mais ântigas para

est¿r uniclacle base aclos nos estnclos geocrorrológicos clc -l'¿rssina¡i 
¿¡ ¿¿l. ( l ggg)

clue susefem iclacle cle cerca cle 1800 Ma p¿ìra o início cla cleposição clos

scclimentos, com metamorl'ismos ocolrenclo en clu¿rs fases, a plimeir.a ao r.eclgr

cle 1400 M¿r e a se guncla entre 800 e 700 Ma, tcnclo siclo suge ricla u¡n¿r firse

granitogênica p(rs-teclônica entle 700 e -550 Ma, posicionanclo zissim o Grupo

São Rocpre no Protelozóico Lnédio.

os grupos são Roclue .. Scr'a clo Itaberab¿r Iìrarn classilicaclos quanto ir

potencialiilade de ocorrência cle escolregamentos como alta, principalmente na

porção ao Írorte cla serra cla c¿rntareira, cleviclo à ocorrôncia de filitos, xìstos e

metarritimitos. os quartzitos e l'ne tarenitos, por sua vez-, mais fì.eqüentes a

oeste cla serra cla Cantareira, são consicleraclos com po tenc ialiclacles baixas

Gt loxid LJtlnnu ¿ nt !!!rio M(¡totolt¡o\a tu Säo t) I.)
Iicr gio Klcinlìrldcl lìorll igUcZ



pâra a ocorrência cle escorregamentos. E,ssas classificações são clefinicl¿is no

Capítulo V e no Anexo 5.

(ìrupo Amparo

No extrcmo norte cla ár'ea cle estuclo, acima cla falha cle Junclir-rvir.a,

ocorfe umâ peclLlen¿ì faixa cle aflolamentos cle r-och¿is clo Grupo Amparo

constituíclo pol metasseclimentos e rochas gnírissicas e migmatíticas. Na irrea

cle estuclos pleclominam rochas eminentemente xistosas com intercalações

cluartzíticas e lì'ec1üentemente migrnatizadas e lèlctspatizaclas.

IPT ( 198 la) acl'rite idacle transam¿rzônica para o Gr.'po Ampar.., corn

rej n venesc irnentos nos ciclos Brasiliano e Ur.naçuano.

No trabalho cle integ'ação geoiílgica cla Regiãrc Metropolitana cle

DNPM/CPRM (t99 l) o Grupo Amparo é íncluíc'lo no Domínio Tectônico

Pir¿rcaia-.Iuncl iaí, senclo claclo pouco clestaque às r.ochas que ocorrem nest¿r

estreita f ¿rixa t'le afloramentos.

Suítes Graníticas

'Ic:ft ttL Ih toi(t k rto. t,n!tu tu ¿( (;?ttari sdit ùtk|. tUUSI

ocon'em, aincla, clistriLruíclos por tocla ¿r árca clivelsos cor.pos cle granitos

clesignaclos por suítes Glaníticas. são colpos cle clilèr.entes tamanhos, clescle

batólitos a pequenos :'tt¡clcs. Segunclo Hasui ¡:t ttt.. (1978) est¿rs t.ochas siro cle

origens s intectônic¿i c 1.r<is-tectôn ica.

contblme Flasui & carnei'o ( 1980) as lochas granitriiclcs cltre ocorrern

rra lìegião Metropolitana cle são Paulo constituem batólitos e bossas c¡ue

sustentam relevos cle topogratia elevacla, tais como nas ser.r¿rs cla Cantar.eir.a,

Itnclui, Itapeti e czrucaia, oncle ocorrem os niais extensos corpos granitóicles.

C(olaltìtt UtL hd ¿ tle!¡ã M.trototla ( ¿c S¿ro pu to
Su gio Klcinf¡klcr ltodrirucz



Por serem rochas resistentes aos processos intempéricos, por issir

sobressaem-se no relevo, as rochas graníticas fbram cl¿rssiflcaclas, para et-eito

das análises no Capítulo V e no Anexo 5, como cle baixa a méclia

potencial iclacle relativa para ocorrência cle escorregamento.

2.1.2 - Sedimentos cenozóicos das bacias de São paulo e de Taubaté

Os seclimentos cenozóicos cla Bacia cle São paulo ocupam a porçiìro

central da ár'ea ou distlibuem-se ern colpos isolaclos e correlacionírveìs entr.e

si na porção ¿ro su[. A nordeste cla Regiãro Met.opolitana cle São paulo

ocorrem os sedirnentos cenozóicos da Bacia de Taubaté. os clepósitos

sedimentares destas bacias são representados por seclimentos essencialmente

argìlosos e ârenosos de sistema fluvial e larníticos cle leques aluviais, poclenclo

ser registraclas zrlgr.rmas ocorrências de seclimentos pelíticos lacustres.

As bacias cle São Paulo e Taubaté, juntamente com as bacias cle

culitiba, Resencle e volta R¿clonda, inserem-se no contexto clo sistema cle

llilis continentais cla serra clo Mar, clefiniclo por Aimeida (19i6). Riccomini

(1989) e lì.iccomini & Coimbra (1992) ainda englobam de sucloeste para

noroeste, a Bacia cle Curitiba, Formação Alexanch.a, Gráben cle Guar.aqneçaba,

Grírben cle sete Ilerrrzrs, Bacia cÌe llesencle, Bacia cle volta lìecloncla, Gráben

da Guanabara, B¿rcia cle Itaboraí e Grírben cle B¿rlra cle São João, no contexto

geológico e tectônico legional cl<'t Ri.ft continental clo sucleste clo Brasil

confbrme representado na fìgura 4.

Riccomini & Coimbra (1992) apresentam as relações entr.e ¿r

litoes tratigrafì¿r e a tectônic a no Rift Continental clo Sucleste Brasileiro (Figura

5).

(;cohf:iu Ui lx t¿ Rtßiõo M.rÌotoli¡rm( ¿( São l,rLito
Scrg;o Klcirìf¡klcr Iìodrigucz



e gac¡a de Curitiba

@ fo*,. Alexandra e Gáben de Guaraqueçaba

@ Formaçao Pariquera-Açu

@ Cr¿Urn de Sere Barras

@ gacia de São Paulo

@ eacla de Taubaté

@ gacia de Resende

@ eucia de Volta Redonda
(Ð Gr¿b.n da Guanabala

@ gu.¡a dc ltaboraí

@ Cr¿Urn de Barra dc Säo João

Figura 4 - Contexto geológico e tectônico regional do Rift Continental do Sudeste do
Brasil (simplificado de Riccomini & Coimbra I gg2).
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Formação Resende

A Folrnação Resencle é constituícla principahnente por clep(rsitos cle

leques aluviais, conf'orme Riccornini (1989). Nos clepósitos cle fácies proximal

predominam conglomerados polimíticos, brechas e cliamictitos, enquanto os

clepósitos cle iäcies ctistal constituem,se predoninantemente cle lamitos

poclendo ocorrer lentes arenosas e conglomeraclos cle s istema fluvial

entrelaçado.

Na borda norte alâ Bacia cle são Paulo são comumente encontrados os

clepósitos da fácies proximal da Formação Resende, sugerinclo que ess¿rs

regiões estavam tectonicamente ativas dur¿rnte a época clc cleposição desses

seclimentos.

'I ek ¿¿ Doutota ktttto lJtoßtuukt ¿? (;otor¡e St!¿ìDntttqt. t(;/USp

Takiya (1997) registra a ocorrência de seclimentos da Forrnação Resencle

em áreas do Município cle são Paulo, notadamente nas zonas Leste e snl,

representados por lamitos da fácies distal.

Melo ¿¡ al. (lL)86), Riccomini (1989), Lima & Melo ( l9g9) e Lima et ctl.

(1994), atravós de análises palinológicas, atr.ibuem iclacle oligocênica à

Formação Resende.

Por representarem colinas cle vertentes, os seclimentos cla Formaçâo

Resencle fblam consicleraclos como cle baixa potenc ialiciacle para a ocorrência

cle escorregar[entos para a elaboração clo moclelo apresentaclo no Anexo 5 e

discuticlo no Capítulo V.

Formação lremembé

Os seclimentos da l,'o'mação Tremembé são mais 1Ìeqüentes na Bacia cle

Taubaté, onde pode ser caracterizado litologicamente por Suguio (t969) como

seclimentos lacnstres c consicler¿rclo, por Riccomini ( 1989), como seclimentos

Grnloßitt tJtbûnu d Retùio ùfútopolìkoìtL ¿t Säo I:\ tto
Sc¡ gio Kleinfeklcr Iìodrisucz



representantes cle lagos efêmeros cio tipo playa-lake. os depósitos cla

Folmação Tremembé são constituídos por camaclas cle argilas a argilas siltosas

cle coioração pretâ a cinza esvercleadas.

Na Região Met'opolitana cle são paulo a Fo.mação Tremembé está

resii-ii¿r a poLtc¿rs ocorrôncias ao sui cio rio Tietô.

o primeiro registro cle ocorrência clesta uniclacle na B¿rcia cle são paulo

f'o i tèito na íuea próxima e\ Ë,stação Barra Funcla c1o Metrô, na zona oeste cle

são Paulo. confbrme Takiya (1991) esta ocorr'ônci¿i âpresenta espessuras cle

até 60 metros ocupanclo área de aproximadamente 4 km2. Esta ocorrôncia fbi

estuclada por Melo et (lt. (1986), tenclo sida consicleracla como fãcies lacustre

cla Formação São Paulo.

ti!:te¿L Doutot urc b l'toßruDn ¿( (.;¿obti(Suti\rc rtu-, tG/USf,

Outras ocorrêncìas, encontrzrclas por. Riccomini & Coimbra (1992), na

ár'ea clo Parque Antártica e nâ rlra oriente (bairro clo par.i, sp) sllgerern uma

maior extensão do sistema deposicional lacustle na Bacia cle são paulo.

Lima & Melo ( l9tì9) sugerem iclacle oligocênica p.ra os seclimentos

lacustres, attavés de análises palinológicas.

Formação São Paulo

A Formação sãro Paulo corresponcle a clepósitos cle sistema I,luvial

meandrante, sendo constituída pos areias grossas a rnécfìas clue graclam para

¿ileias rnais finas, até siltes e ar.gilas, conf<lrme Suguio et aL. (lgj2).

A principal área cle exposição desta unicl¿rcle é na regiãro clenorninacl¿i cle

"espigão central de são Paulo". ocorrem nesta regiãro corlraças lateríticas

sustentando o relevo dos sedimentos arenosos da Fo|mação são paulo. Na

zona oeste de são Paulo e no município de osasco a Formação São paulo

também tem área de ocorrência signi{ìcativa.

G¿abgio Utbd a ¿d lte!:ião M¿!j.ototi¡u o ¿e S¿ío I.ruto
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A iclacle oligocênica é atribuída a est¿r nnicl¿rcle, embora aincla seja

problemática a obtenção de claclos precisos pala análise palinológica olr lnesmo

material fossilífèro que permitam cl¿rtai' a Fo¡mação são paLrlo, conforme

Riccomini & Coimbra (1992).

tr'ormação Itaquaquecetuba

A Formação Itaquaquecetuba de coimbra et aL. ( l9tì3) representa Lrma

fase cle sistema fluvial entrelaçado na Bacia cle São paulo. Segunclo Riccomini

& coimbra (1992, pâgina 57) esta unidade apresenta um aspecto tundamental

clue a difèrencia clas clemais uniclades seclimentares da Bacia cle são paulo;

encontra-se alojada "em contatos ora elosivos, ora tectônicos, unicamente com

lochas c1o embasamento pré-cambriano, não tenclo siclo /.../ verificacla relação

com as uniclacles seclimentares terciárias".

Esses sedimentos ocorrem estratigrafìcamente sob os depósitos aluviais

holocênicos dos rios Tietê, Pinheiros e T¿rm¿rncluateí. os seus afloramentos

t'estringemrse ¿ìs áreas cle exptoração cle alei¿is c casc¿rlhos para a constrr-rçhcr

civit. Tal fato fäz com qlle novas ocon'ências clessa uniclacle, cFre pocleriam ser

cletectaclas por sonclagens, por exemplo, sejam praticamente impossíveis cle

serern clistingtiicl¿is cla Folmação São Paulo, conro lìo caso apr.esentaclo pelas

investigações para o projeto cle reurbanização clo vale clo Anhangabaúr (Anexo

2).

É basicamente constituída por areias méclias a gross¿rs, mal selecionacl¿rs,

com estratiticação cruzada acanalada e tabular cle grande porte, apresentanclo

níveis ccrnglomeráticos e lamíticos (Coimbr.a et aL. 1983).

A iclacle cla Formação ltaquaquecetuba é aincla proble.rírtioa,

principalfrente por lälta de relações de contatos com as clemais unidacles

cenozóicas, a não ser os aluviões estratigraficamente sllperpostos. Riccomini

'It.\( ¿¿ I)t)tttonhøttu " P¡osru|kt ¿e ünh!<io S¿tiùtutttt. tú/USI'
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(1989)' Takiya (1991 e 1997) e Riccomini & coimbra (I()92), enràtizam qr.re a

Formação Itaquaquecetnba seja mais jovem cFre as clemais 
'niclacles 

cla Bacia

de são Paulo, cstanclo relacionacla a ativiclacles tectônicas sin e pós-

seclimentares, conf'orme icléias anteriores c1e suguio & Takahashi (1970) e

Srrr¡nio Pt nl t l9'7 I \

Sedimenfos Quaternários

Turcq & Melo (1989) e Takiya (1997) aclmitem que os secrimenros

c¡naterniirios cla Região Metropolitana cle São paulo carecem cle estuclos

geológicos pa[a se compreender sells comportamentos es tratigráficos,

geocronológicos, espaciais e paleoclimáticos.

T'rcq & Melo (19fì9) apresentam alguns clados sobre datações de alguns

colpos coluviais e aluviais cla Região Metropolitana cle São paulo, por.ém pouco

elucidam sobre uma cronologia dos eventos ocorridos no euaternário da á¡ea.

chamam a atenção, no entanto, que a maior parte clesses seciimentos se

clepositalam ¡ir no final clo Pleistoceno. os clepósitos rnais antigos repr.esentaclos

por colúvios são datados por volra de 50 ka Ap.

l(.\¿ ¿¿ l)outotakktttto . t)totì(Dn ¿¿ Gcahljit! ,\qtinctútu.- t(.;/U..;p

Twccl et al (1987) sugerem q.e a presença cle argilas orgânicas dataclas

entre 20 30 ka AP indicariam nivel 1Ìeático rnais alto clue o atual. São tambóm

clesta é¡rocai os ¿rluviões mais antigos (T'rcc¡ cr al.. l9g7; Tnrcq c/ ctt. l9g9;
Riccomini et al. 1989).

Takiya (199'/) .btérn iclacles, por .acliocarbono e palinologia, cte

aproximadamente I 3 ka AP, sugerinclo qne por esta época te nha ocorriclo fianco

desenvolvimento de planícies meanclrantes, provavelmente perduranclo até os clias

atuais, com cru'tos interv¿rlos cle clirnas mais sccos há g, 6, 4, 2, .l,e 0,3 ka Ap
(Servant et al. 1989; Riccomini er al. l99la; Takiya & ybert 199 l).

GeoLogie U xuú ¿,:t Rr,Ítirlo ¡t(\toDtt¡ttt,t4 ¿¿ Si¡o t,tLuto
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Takiya ( 1997) sugele cllre tenha ocorrido cluas fases mais recente cle

coluvionamento no Município de São Paulo. Uma por volta cle 0,6 ka Ap,

portanto anterior ao períoclo de colonização cla r-egião, e outra, atLÌante

principalmente após l9-50 demonstrando provável indução antrópica clurante o

processo de ocupação clo meio 1ísicrr.

2.2 -'Iectõnica

Os grancles traços estruturais da área, incluídos por Sadowski & Moticlome

(1987) entre as plincipais f-eições estrutnrais de expressão cclntinental do Brasil,

são representados pol zonas cle cisalhamenkr olt por zonas rúrpteis orientaclas

principalmente segundo ENE. As fälhas de Junclinvi¡¿t, Taxacluara, Jaguari, Parateí

e Cubatão constituem essas feições, que conclicionaran ¿ì sedimentação clas

bacias cle São Paulo e T¿rub¿ité.

Este arcabouço tectônico das unidades pró-cambrianas f'oi reativado após o

Jtrrássico (Almeicla, 1967) antecedendo e preparanclo, assim, o cenário para o

clesenvolvimento clas bacias cenozóicas cle São Paulo e 'laubaté.

Hssas estrutrlras, pekl menos as mais expressivas como as de Jundiuvira,

Taxaquara, Jaguari e Cubatão, separam as unidades pré-cambrianas, colno

descritas anteriormente. Apresentam natrìreza transcorrente com movimentação

inicial ocorrida no tìm clo Plé-cambliano (Coutinho 1980). Hste autor mostra ¿t

relação dessas grancles estruttìl'as com as uniclacles seclimentales cla Bacia de São

Palrlo através de um perfíl geológico entre a Vila Formosa, em São Paulo, e o rio

Cubatão. Conf'orme se verifica na figurtr 6, os làlhamentos cle caráter normal

condicionar¿rrn a sedimentação clas unidades cenozóìcas, com os blocos ao norte

sempre em ascenção em relação aos blocos ¿ro sul. Hasui & Ponçano (1978)

apresentam seções esquemáticas transversais da Bacia de Taubaté mostranclo

tarnbém blocos altos ao norte em relação aos blocos rebaixados ¿ro sul. Asmus &

ILîe ¿e Dotttoton¿tLto - lJnrtuukt ¿¿ ( S¿.linùL¡ t. l(;/l/,\l'
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Ferrari ( 1978) consicleram o sistema cle bacias do 1ìrl7 como um conjunto cle scmi-

gr'ábens ligaclos ao basculamento para NW cle blocos.

Por sua vez, esses blocos pocleriam ter geometria típica cle um sistem¿r

tt anstensìon¿il, conf'orme n-roclelo cle Kinsman (1975), oncle as estruttrras ENE

cleliurii¡rri¿rfll zorras de abatimento Í'avorecenclo o prcenchimento pol seciimentos

de b¿rcias cb tipo 1llli.

Riccomini ( 1989) propôs quatro fàses na evolução tectônica clo Ri/i

Continental ckl Sudeste do Brasil (Figura 7). A primeir.a [ase cle caráter

extensional NwN-ssE propicior-r a cleposição de seclimentos cle leques aluviais

oligocênicos cia Formação Resende. Na segunda fÌrse a região solreria

tlanscorrência sinistlal, seccionando parcialmente a plovírvel continuidacle clas

bacias clo 1ìrfr, plincipalmente entre as atu¿ris bacias cle São PaLrlo, Taubaté,

Resencle e Volta Recloncla. É provhvel qne o estabelecimento clas clireções atuais

de clrenagens clos rios 'Iietê e Paraíba seja clevido a esta fäse paleotectônic¿r

(Riccomini 1989). No fìnal clesta fzrse, já em conclições cle c¿rlm¿rria tectônic¿r,

teri¿i ttcol-riclo a cle¡rosiçãio de seclimentos clo sistema fluvial me¿rnclrante cla

Fot ntlçho São PlLrlo.

1\'r, ,l, lrtùt,tt,tta, t,' . l't.,),\t,tt,t ,1, | ;t ¡tl¡.tt,t .\,.ttitlt..ahu - lt ltt.\t

A terceira lirse marcacla por uma transcorrôncia clextr.al já no Pleistoceno

superiol teria propiciaclo a cleposição cle uma cobertru'a colirvio-ahrvial

pleistocônica (lìicconiini 1989).

A 1àse fìnal de c¿rráter extensional NW (WNW) - SE (ESE) al,eta a

cobertur¿r pleistocênica, ou seja cle natureza essencialmente neotectônic¿r.
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2.2.1 - Evidências de atividades neotectônicas

Durante a execução cla análise morfbestlutural e cle visitas cle carnpo para a

elaboração clo presente estuclo, algumas f'eições provavelmente r.eprcsenti,rtivas cle

eviclências cle ativiclacle tectônica m¿ìis l.ecente na llegião Metropolitana cte São

Paulo fbram notaclas. São descritas a seguir as mais signifìcativas.

As estruturas em lbrma de dobras em Santana rle parnaíba

uma lèição ben malcante, clemarcacla por lineamentos morfbest¡rturais,

atlavés cle um lèixe de lineamentos de clireção EW, ocorre ¿ì norte cla serra cle

voturun¿r em santana de Palnaíba. Esta clireção é cliversa cla tenclência regional e

mostra-se bem assinalacla nas clireções de cL'cnagens clac¡uela íu.ea (F,'igura g). Não

se trata cle fèição novä pois os corpos de cprartzitos e cle rochas calciossilic¿rtaclas

se apresentam com a mesm¿ì orientação, na área.

Nessa região fbram encontradas oconôncias restritas cle seclimentos

larníticos em sttperfícies elevaclas e cascalheiras com seixcls làcet¿clos (glaciais'/),

em porções n-r¿ris baixas. Em corte cla lì.oclovia clos RoLne.ilos, pr'(rxí¡ro à entlacla

principal para as minas clt: cluartzito cla selra cle Voturuna, nesta região, lbrani

iclentiÍicaclas estrlttltr¿ts em clost¿ìs lateríticas, simulanclo clobr¿imentos (FigLrra 9).

As estrutttras lateríticas, cleste af'lolamento, se <lesenvolveram enr fìlitos clo

Grupo são Roque, hoje totalmente intempelizaclos e somente reconhecíveis pela

constituição errgikrsa e por pequenos blocos cle material exibinclo alguma f'oliarção

original.

7 ¿.t¿ llc l)trttoÌrut tta , ttrop aDru ¿c Gtatoqn St¿i ù!únt. , tG/tjSt,
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como a origem cl.s couraças lateríticas está contlicionacla â pequcnas

variações clo lençol lieático em clima semi,árido (Tlicart 1972), pocle-se admitir

que âs estrutrìras em f'orm¿r cle ilobras ret'litam um soerguimento r.egional, oncle o

lençol fì'eático sofleu rebaixamento lento e progressivo através clas fiaturas, no

caso clo afloramento estucl¿rdo, espaçadas regularmente, enquanto o processo cle

laterização intensa se desenvolvia. Movimenbs tectônicos mais rápidos que a

vekrcidacle de infiltração clas ágnas provocariam o alter.namento entre os níveis cla

couraç¿ì laterítica e os solos cle alteraçiro do fìlito.

Na por'ção superior clesse ¿rfloramento, cnconti.a-se Llm clepósito stt¡ne Line

(Figura l0). Roclriguez (1994) sugere que há evidências de que os clepósitos stotle

llnes sejam extremamente recentes, estanclo ¿rssociaclos à fbrmação cle uma

couraça laterítica e posterior mudança climática, que colaboraria para o

desmantelamento da carapaça. Essa situação corrobo¡acla coÍn as clatações cle

depósitos similares lèitas por Lichte ( l99l ) f'azem cre r que boa par.te clos

clepós itcrs stone Lines possa estar relacionacia ao estágio tìnal cla úrltima glaciação,

a cerc¿ì cle 20 ka AP, senclo esses clepósitos uma resposta tropicâl à var-iação

clirnática clevicia ao recuo clas geleiras.

As conclusões cle Turcq et aI. (1987) sobre o nível lì-ehtico ern posição

m¿ris elevad¿r clue a atual na Região Metropolitana entr.e 30 e 20 ka Ap

cont¡ibuem para ¿ì hipótese acim¿r levantacl¿r soble a gônese das estrutnr.as

lateríticas com l'orma de dobras. PoL su¿r vez, o lebaixamento clo lençol û.eático

p,trlc lel sido ruotivatltì por unl soclguimcnttr r.elativo rlc blocos tcctônicos.

Somente a variaçãn do lençol fieático clevido a mndanças climhticas para a tase

final clo Pleistoceno não deve tel siclo a responsável por lbr.mar tais estruturas,

pois m¿rcou-se a passagem de climas mais secos para climas mais írmiclos em

regiões tropicais, ou seja: cleve ter havido uma valiação nos níveis fieáticos mais

elevados condicionados à movimentos tectônicos.

(icot ri( Uthatn ¿u Rcßi¿¡o M?tìototitonu ¿e São t\ulo
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Assim, sem a ação tectônica (neotectônica) não seria possível haver o

rebaixamento freático na área para fbrmar as estmturas observaclas.

A região de Santana cle Parnaíba cleve ser melhor estuc]¿rcla sob um enfbque

cle geokrgia clo Quaternírrio, prìncipalurente no que se ref'ere aos aspectos

neotectônicos, pala melhor compreensão cl¿rs cstluturas com lbrmas cle clobras em

lateritas.

O vale atual do rio Pira.iussara

Takiya et cLL. (1989) sllgerem, através de análise estrutural clo topo clo

embasamento cristaliuo da Bacia de São Paulo, que algumas fälhas observaclas em

superfície (na área de exposição do embasamento) refletem tèições

subsuperltciais cla Bacia. I)entre essas estruturas tem-se a fàlha clo rio Pirajussara

clne se prolongaria ató Gua¡ulhos provavelmente estenclendo-se at¡avés da Falha

de Boquira (Figural1).

Na área clo rio Pirajussara o vale acha-se basculaclo para o norte e suas

águas corlem próximas ¿ì Llma escarp¿r com clesniveis cle até 50 rn, enquanto a sua

planície estencle-se zrmplamente na margem oposta. Essa tenclôncia, cle clileção

NE-sw estende-se ao ribeirão Poá, em'I'aboão da Serra, persistinclo pelo ribeìrão

cla Ressaca, no município de Embu.

Este fàto sugere que essas clrenagens sejam controlaclas pela Ftrlha clo

Pira.jussara, oncle o adem¿rmento do vale rumo iìs escarpas resulte de movimentos

teotônicos recentes estabelecenclo escatpas de tÌrlhas pouco arrasadas pela erosrìç

e ainda bem próximas ao principal plano de deslocamento.
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A fàse fìnal cle movimentos tectônicos extensional Nw (wNw) - sE (ESE)

sttgeridos por Riccomini (1989) tende a gerar falhas cle carírter normal de clireção

aproximadamente perpenclicular ao esf'orço, reativanclo estrllt¡r'as r-úrpteis comg a

fàlha clo rio Pirajussara.

Meandro do Morro de São.Ioão. em Osasco

Ab'saber (1957) reconhece algnmas anomalias cle clrenagens clo sítio

urbano de São Paulo. uma delas é representacla pelo meanclro encaixaclo clo

mono de são João, ao norte cla cidade de osasco, descrjto pelo autor como Llma

clas mais curiosas anomalias de drenagem da região paulistana.

Antes da obra de canalização do rio Tietê, este meanclro encaixado, em

rochas gnáissicas, constittría o único c¿rnal cle clrenagem das águas do alto Tietô.

Porém parece ter sido nm caminho tortuoso e f'orçado para que as águas do Tietê

contornassem esta região. Nesse trecho, a canalização do Tietê parece tel.

devolviclo ao rio sen ourso n¿rtural (Figura I2). Ab'saber (1957) clescreve terraços

do antigo leito clo 'fietê evitando o meanclro.

Atualmente o meandro esth abandonado cleviclo à canalização, porém aincla

é possível identiflcá-lo em imagens de satélite, apesar cla ocupação urbana (Figura

13),

É interessante notar !lue, ¿r ieste deste meanclro encaixaclo, a planície clo

Tietê é mais ampla e a oeste ocolre o estreitamento cla planície até Barueri, oncle

o t'io muda cle mmo seguinclo mais a noroeste, mritas vezes encaixaclo,

aproveitando as estrutlu.¿ìs ali pr.esentes.

Riccomini (1989) mapeia Lrûr¿ì est'utLlra de clireção Nw-sE, praticamente

coincidente com o alình¿rmento do rio Pinheiros à montante cle santo Amaro e

com o eixo principal do ¡eservatório Billings. Esta estrrìtura, mapeacla como falha

normal com bloco baixo p:rra NE,, teria sua continuiclacle segunclo Riccomini

'1i..\¿ ¿e DoLttota rc to Ptopa ru ¿c CuoLuRìo S(:ttine tutr t(;/tJ.\t,

Gt:oh!.ti( L/tlntn ¿a R¿gião Mt)ttopaLitutjt( ¿¿ São I\t to
Scrgio KìciDlòldcr Iìodûgucz 32



(1989), através clo rio Tietê a jnsante cia ciclade cle Barue¡i. por.sna vez, mesmo

admitinclo a existência desta estrutura em selr mapa geológico, Takiya (1997)

est¿rbelece em setl mapa de gradientes hic'lráulicos nm lineaurento corresponclente

à esta fälha, mas cleskrcada algnns poucos cl"rilômetros para leste, praticamente

coincidinclo com a por'ção jusante do meanclro do morr.o cle São.loão.

A análise de gradientes hidráulicos das clrenagens de seguncla ordem f'oi

tttilizada, pela primeira vez pol' Roclriguez ( t 993) caracterizando atividacles

neotectônicas em Alramira (PA). salvadi>r (1994) e Takiya (1997) voltaram a

utilizar este métoclo nas bacias de Taubaté e são paulo, respectivamente.

No caso do meandro clo morro de são João, a anárlise regional clos

greiclientes hiclráulicos das clrenagens cle seguncla ordem pocleria ser.utilizacla para

melhol caracterizar esta estrlltura clevicla a possível f'alhamentó normal,

esclarecenclo melhor se o f'¿rlhamento de TaxacFrara serviu como plano cle f'alha

transcorrente, com deslocamento sinistral, de modo a justifìcar a continuiclade cla

tälha normal a jusante cle Barueri, olr se a estrutura em falha nor.mal tem

continuidacle cotrìo uma úrnic¿r estrutula não perturbacla por uma transcorrôncia

perpendiculal posterior. Ressalta-se que na f'¿rse iÌnal clos eventos tectônicos

apresentado por Riccomini (1989), onde há exrensão NW (WNW) _ SE (ESE), é

possível reativ¿rr estruturas com clileção trploximaclämente E-w, cm regime cle

transcorrôncia sinistral.

A curva do rio Embu-Mirim

o traçado do rio Embu-Milim na região sncleste cla Região Metropolitana

de São Paulo, é totalmente condicionado a um paclrão losangnlar cle lineamentos

morfoestruturais com clireções NNE e SSË (Figura ì4).

Gcoloßia U xo LIa Rcritla lvlc¡npoti¡uttd ¿e S¿io t\ulo
Scryio Kleilllddcr lìo(ìrigLrcz
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Figura 12. - Aspecto da obra de retificação do Tietê com construção de um canal
artificial em Osasco em 1940. PMSP (1950).

Figura 13 - Imagem de satélite SPOT mostrando os canais dos rios Tietê
e Pinheiros. o antigo meandro do Morro de São João, ainda
pode de ser identif,rcado em área totalmente urbanizada.

Geologitr Urburu tlu Regifut Metn4xtlitunu de Sãt¡ I'uulo
Sergio Kleinfèlder lìodriguez
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'1 cî? lt: l)atto) tt ú!1to I'rosntnru tt: Cr:ott¡rrt,\dì ìt Ùdt . t(;/U,\t'

o rio Enr[¡u-Miri'r scgne de sua c¿rbcceir'¿r, no município clo ltapecel.ica dâ

sella, ¡rol ccrca de 20 lçnr no lumo NNF]. Ii dcpois nrucla par.a sslì, seguilclo irur.

mais cluase 20 km, onde inl'lete-se ¡:ala leste atingindo ent.ão a sua lòz n¿ì repres¿ì

clo Gualapiranga.

Tl-ata-se cle uttta anol'tralia cle clt'enagem conclicionacla estrlltlìralntell te por

it tn llitdlixl losangttlal de liueamentr)s extrerlalnent.e lcgrrlar clue ¡toderiä ter se

ruriginatJo clevido a Lrma extensão wNW-llsE, on con.r¡r'cssão local NNll-ssv/,

llor[.¿lll11) estauclo cie ¿rcol'do corn ¿r cxtensão l'inal 1l'ol.lostu 1:rol Iìiccor-uini ( 1989).

2"3 - Geomorfblogia

Não se podc c:u'actclizal a geonror'lòlogia cla lìegião M.,rlopolitanÍr cle s¿ro

P¿rulo ser.l'l c¡ue seja aboldaclo clois aspcctos lincl¿rmentaìs. o plimeilo é a

conliguração aeomor'lológica natur'¿rl. ca racl.eliz¿¡d a. nos trabalhos de Ab'saber

( 1957) c Allrlcicla ( I964), e o otìlr'o é a conlìgulaçho gcornollol(rgica antr-(tpica

incluzi<1a 1teìa ulban iz.ação.

Neste rlalralho a conlìgulação ge omor.1ìrlógica natulal é irnpo'tantc ¡ror'

¡rern-ritir a classilìcaçiio sister-nática clos lelevos que cor-npereni a Regiiro

Metropolitar.ra cle são Paulo, utilizadas na análise cle írcas susceptíveis aos

cscorregânìeutos e às innndaçõrcs (Capítulo V e anex<ls -5 e (r). Nesse sent.ido, lÌri

rrtilizacìo o Mz¡ra Gcorror'lòló.qico clo llst¿rclo dc São Paulo publicaclo na escal¿r

I : I .000.(xx) ¡relo I P'ì' ( I 98 I b). consiclcrou-se (lue cste nrapa repr-cscnt¿r be rn as

diversas classes de lelcvo na ¿irea cle cstuclos e, por sua vez, é nm dos poucos

cfocnrlentos clc síntese qlìe api'escnta a setorizâç¡ìo ge omor'{ìrltigica da hr-ea de

estudos.

Na f igula l5 teur-se a ¡ror'çãro clo Plaralto Atlântìco (Almeicla I964), rnais

csllecifìcatlle tlt.e ¿ì zona que coustitni o charri¿xkr Planalto PaLllistano tlc A[r'Saber

& lJernal'cjes ( 1958), oncle se encolÌh.¿ì a l{egi:xr Melr-oltolitana de Sirc paulo.

{)rolo\n Urhant ¿u llt:ri¿¡o 
^4dnplit 
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As planícies ahlviais, r'epresentaclas principalmente pelas planícies cle

inunclação clos rios Tietê e Pinheilos, constituem os teri.aços baixos sujeitos a

inunclações. I)e toclas as fbrm¿rs cle relevo r.la r{egião Metropolitana cle são paulo,

talvez seja esta a c :e mais sofreu intervenções antrópicas, tanto pelas

canalizações elètr"raclas clas chenagens quanto pela total clescaracterização cla área

cle inunclações perkiclicas c()m sua ocupação urbana e conseqtiente

impermeabilização. Dessa tbrma, esta uniclacle t'oi consicleracla como crítica n¿r

análise efètuacla para áreas con'r ocorrências cle inunclações (capítulo v e Anexo

6). um exemplo de total descaracteLização cla área cle planície cle inunclação é

mostrada na fìgula 16, onde o relevo cle planície aluvial clo rio G¡ancle, no baiuo

de Interlagos, são Paulo, f'oi totalmente moclifìcaclo com a implantação clo Aterro

Sanitário cle Santo Amaro.

o rclevo cle colinas é caracterizado por baixas clecliviclacles sendo

sustentado pelos sedimentos da Bacia cle são Paulo. Localrnente podem ocorrel

espigões clevirlos à presença cle carapaças lateríticas (espigão centrai rle São

Päulo). As colinas cle são Paulo são os terrenos menos suscetíveis aos

escolregâmentos e inunclações. Não obstante, por qnestões ligacta à nrbanizaçào,

até mesmo nesses torrenos há ocorrôncias de escorlegamentos e inunclações.

Os mo¡rotes baixos, os morlotes aktngados e os m¿ìres cle molros fbr.marn

ttm relevo de tlansição entre as colinas e as áreas rnais aciclentaclas. Sãro relevos

com clecliviclades méclias (entre l57a a 30o/o). Na anírlise cle potencialiclacles cle

ocorrônci¿r cle esco['egarnentos (Capítukr V e Anexo 5) esses relevos s¿ì()

consicleraclos como relativamente mocleraclos, Depenciendo cle outros fatores como

litologia, amplitttcle r'elativa de relevo e densiclade dc lineamentos molf'oestmtnr.ais

poclem representar áreas suscetíveis ao cle senvolvimento de escorregamentos.

l!.\( fu Dottokuk tto- I)toljdru ¿¿ S.¿ìn¿ntut - tC/tJSI,

(;lalollitt (lilxuut ¿u Ileßião M¿!topoli¡ túL ¿( Säo I'uuto
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os relevos cle morros com sef[¿rs resttitas, as serras alongaclas c as escarpas

representam os relevos com maior clecliviclacle na área cle estnclos e os mcnos

inclicaclos piuä ocupação. Mesmo assím, atualmentr, ¿r cxp¿riìsão ¡-u.bana cla Regilxr

Metlopolitana cle São Paulcl acab¿r por estimulal a ocupação cless¿rs /rreas. Na

Assembléia Legislativri clo Estaclo cle São Paulo está sendo cliscuticla, at¡almente.

a criação clas regiões metropolitanas cle santos (ou Baixacla santista) e cte

campinas, .justamente limitlolès a esses relevos cle alta clectiviclacle e, por. isstr,

n¿'r ' lpf(,pli r(l(rs piu ir lr oç1rp¡çi1r.

2.4 - lr]studos geotécnicos

Segunclo Vargas (1992) as primeiras investigações com objetivos

tecnológicos realizadas em são P¿rulo teve iníckr coLn a perliração cle poços par;r

coleta cle írgua snbterrânea.

Vargas (1980 e 1992) reconhece cÌue somente em i939, com a criação clä

Seçãro cle Solos, no lnstituto cle Pescluisas 'l'ecr-rológicas, as amostras cle

so [os/soclimc: ntos cla lJaci¿r clc São PaLrlo puclclam ser estudaclas clc Ibr-ma

sistemhtica em seus aspectos geotécnicos. Iìegistra-sc, uo cntanto, pelo menos ncr

prcjeto cle retificação clo lio Tietê um¿i clas pliureiras preocupações quarìto aos

âspectos geotécnicos clos solos cle São Paulo atlavés clc sonclagens rellizaclas eur

1929 (PMSP, 1950). A lÌgLrra l7 r'eprocluz tr'ês pell'is transversais estucraclos par.a

a retifìcaçãro clo lio Tietê cujas investigaçõres talvez sejan'r as mais antigas

realízaclas em São Paulo aborclanclo aspectos geotécuicos.

A partir cla clécacla cle 40 muitas investigações geotécnicas, principalmente

atravós cle sonclagens, lblam lealiz¿rclas em são Paulo, cleviclo ¿ìo crescente

núrnero cle obras cle engenharia. Hm 194-5, segunclo Vargas ( 1992), fbi possível

apresentar um clos primeiros pe|fis geotécnicos, mostranclo os seclimentos cla

F-ormação são Paulo. Este pelfil foi realizacb cleviclo as investigações geotécnicas

t,' ,lr l"r't t,t',t.t',. 1',.tr¡t .t,l, t;,,.tt\i.t.\rJit,ttlt\t, !1, t .\t

(utlogu Urlxtna rkt llt Sia¡o ùl(ttotallutRr ¿(,\¿¡o I'dtto
Scrgio Klcirìf¡ldcr l{odrirrÌor



para o projeto clo Metropolitano cle são par-rlo, cuja icléia tbra lançacla pela

empresa Light em 1927 (PMSP l9-56).

Niro se pocle negar cltle os estuclos geotécnicos realizaclos para a constrLlçito

clo metr'ô tiverarn glancle importância pala o conhecimento clos solos cle são

P¿rr,rlo, Neste senticlo less¿iltam-se os trabalhos cle cozzolino (1g12), aprcscntanclo

os claclos geotécrricos obticlos pelas investigações realizaclas par.a a contrução cla

linha Nolte -Srrl clo Mt: tr'ô, e os tlab¿ilhos mais rocontes cle Iìocha ( t995)

aproximando âs nov¿ts conceituaçõres sobre ¿r estlatiglal'ia cla Bacia cle São Pa¡lo

¿xls interesses geotécnicos e constmtivos clas obr.¿rs clo rnetrô.

Não obsl"¿intc a glancle clttanticlacle de claclos orinnclos cle investigaçr'rcs

geotécnicas, aincla hoje as correlaçõcs cle interesses gcotócnicos e cla mecânic¿i cle

solo não estãrc esolarecidas. Vargas (195 l) já tentava encontl.¿rr alguma cor-relaçiro

entre as espesstlt'¿ts iniciais de seciimentos cla Bacia Seclimentar cle Sãro Pa¡lo corn

as expect¿rtivas cle pró-aclensamento clas "algilas cle são paulo". A mecânica clt:

solos sempre procuroLl estabelecer as correlações clos cliversos parâmetr.os

ge otécnicos cLl labolatrir.io. como clemonstrani Flachich & Ne cler ( 1992), as

corl.elações entl.e vaIi/rveis geotécnicas não se csgotanì em um¿ì ecluaçho,

principalmente clcviclo a cliñculclacle cle se le¡tetil em labor-at(rr-io enshios

eltvolvenclo tocl¿rs as v¿iriítveis e, aincl¿r, cleviclo à precarieclacle clas inlòr.rnaçùcs

plovenientes clas sonclagcns geotécnicas, muitas vez(]s ()xfjcutaclas scrn ()

aco mpanhamcnto cle pro I'iss ionais acleclr-raclos.

Assim, oxcctnanclo-so algr.rirs trabalhos, col''o o cle lìocha ( 1995), na

maioria clos estttclos geotécnicos atualûrentc lealizaclos cm São Par-rlo ¿ri¡cla

rutilizarn-se termos como "areias bas¿ris", "argilas vcrmelhas". "argitas porosas",

entre outros, que dão a irnpressão cle uma estlatigral'ia totalmente homogênea,

representncia por sucessão vertica[ cle camaclas c1lränclo na le¿rliclacle, as relaçlles

1,.¡r ,lt l¡ttt,'nttutrt¡, I't,,':tutt¿ J, (;(aloKu ,\.¿inuû t . I(;/I/SI'

(;?oloqn Llúutû ¿d R¡!rii¡o þt(tn|o!¡kon ¿(.\ih t\rrtt)
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A OCUPAçÃO DA REGIÃO I\4ETROPOLTTANA ÐE S.ÃO p.dUt.fì

3.1 - Aspectos demográficos

(Guilhe.me cle Almeicla - gravado no Monumento aos Banclei'antcs, no Ibirapue.a)

A Região Metropolitana cle São Paulo tbi criacla e regulamentada,

juntamente com olltras regiões metropolitanas, pela Lei complernentar. Fecleral

n" 1"4, de 8 de junho de 1973, tencto siclo especi{,icaclos os serviços

metropolitanos de interesse comllm, através cla Lei n" 2i cle 3 de novembro cje

1915.

A Região Metropolitana cle São Paulo congrega 39 municípios (Figura l)
com área total de 8051 km2, situada no curso superior clo rio Tietô, Estaclo cle são

Paulo, acompanhanclo, a grosso moclo, os limites desta bacia hiclrogr.álica. Embor.a

esta área colresponcla a l.rrenos cle I o/a tlc't terrilri¡io brasileiro, a sua superlície é

ecltrivalente a cle algtrns países, como Líbano (ll0/52 km2) ou Jamaic¿r ( t0.99 t

k-').

A população residente na Região Metlopolitan:r cle São paulo alcança

cerca cle I1 milhões cle h¿rbitantes, snperandcl países como o Chile

(aproximadamente 14 milhões de habitantes) ou a Flolancla (aproximaclamente 15

milhões clc habitantes). Mesmo corn reclução clo ritmo cle sen crescimento

populacional, segunclo os írltimos censos, a Região Metropolitana cle são paulo

constitui uma das três maiofcs concentr¿lçùL.s popuiacionais u¡banas clo munclo

juntamente com a cidade clo México (25 milhões de habitantes) e Tóquio (19

milhões de habitantes), conf'orme clados clisponíveis na secretaria clos Transportes

Metropolitanos clo Governo do Estaclo cle são paulo (http://eu.ansp.br/-stm/).

CAPITULO il[

Brondinclt¡ ttchn.t e ent¡turrtndo t¡uilhus verßtLr¿utr tL verticctl tle TordesiLhus!

'l'esc (lc lhLrto¡ Dr(jrìkJ ù_ri(l¡rùcrìttü - lclIJSl)

G(oh)çia Utbûn ¿( R¿tk¡o Mt t tolìtatkt ttc S¿¡o l\t|tt
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A popnlação cla Região Metropolitana de são paulo concentra-se qlrase

que exclusivzrmente n¿ì lirea urbana (cerca cle 15 milhões em 199 I). A população

rural encontra-se em tendôncia cle decréscimo (cerca de 340 mil h¿rbìtantes ein

199 l), conlorme daclos clisponíveis na Funclação Sistema H,staclual cle Análise cle

Daclos (http://www.seacle.gov.br). Na ligLrra l8 têm-se os gráficos refèrentes ¿r

evolução popr"rlacional da Região Metropolitana de São paulo.

Aincla, qnanb as características demogr'áticas cla Região Metropolitana cle

São Paulo, a sua evolnção segue aproximadamente a tenclência munclial

verifÌcacla neste sóculo, car¿rcterizacla por intensa migração populacional rumo ¿ìs

írreas urbanas. Embo¡a, na Região Metropolitana essa migração tenha sido quatro

vezes mais intensa que a média mundial.

3.2 - Histórico e urbanização da Região Metropolitana de São paulo

3.2.tr- Pindorama, país do futuro

Pouco se sabe sobre o ¡reríoclo 
. 
pré-e olonial r1o Brasil. Sabe-se clue o

homem já habitava essas teri'as hír pelo menos 8.000 anos olt mais, porém nacla

mais clo que restos cle ¿rltefätos sobraram para documentar t:ssa história. confbrme

Alencar et al. (1980) este lirto é muito t'uim, pois tuclo é anaiisaclo com noçòes

criatllts Lrclos cololtizltlorcs, t¡tre scmnre cons irlc l'a ra m-sc slrpcr.ior.cs aos nlrtivos.

clesignaclos cle ínclios cleviclo a Lrm engano clos espanhóis, que in'ragìnavam tel.

chegaclo à ínclia atlavós cle uma nova rotâ mar.ítima.

Portanto, a história cla colonizarção clo Br.asil, principalmente de São paulo,

teve que slrbmetef-se às necessidacles clos colonizadoles europeus. Dessas

necessidades a princìpal fbi o oru'o, metal qtre clesde o ano cle 1445 tem sickr

¿idotaclo como base monetliria internacional.

I cso dc DoutoriìûlcDt(r . o Gcobgì.ì Scdinrcnt¡ll - ICj/USI)
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Soma-se ¿r isso o declínio econômico cle portLrgal, levando D.João III a

contrair uma clívida externâ cluas vezes e me í¿r supelior' à receit¿r cia coroa

Portuguesa (Alencar et at. lL)80).

f)ess¿r ['orma, Portugal resolveu manter sigilo sobre a clescoberta clo B¡asil,

por não pocler cle irnediab explolal as riquezas já rnencionaclas por pero yaz cle

caminha ao Rei Dom Manuel, refèrinclo-se às potenciaticlacles minelais da "Tena

cle Santa Cluz".

Os espanhóis haviam clescoberto out o ern I 545, nas jaziclas cle Nova

Espanha, confblme Martins (1984). Não por acaso a colonização no Brasil que

até então cumpria o papel de lesgualclal as terras clescobertas para portugat,

protegendo-a a partir do litoral, inicia, por aquela mcsma época, a adentrar-se

para o interior clo continente, ofìciahnente com a missão da cateqr-rese mas cle lÌito

com o objetivo de prospectar riquezas minerais clesconhecid¿rs.

Não obstante as primeiras notícias sobre o ouro no lJrasil ciatarem cie 1552,

na Capitania cle São Vicentc, relatadas pelo Bispo Sarclinha, somente em 1590 f'oi

clivulgacla a primeira notícia ollcial cla descoberta de ouro n¿r ser¡a cio Jaraguá

(MlrTAMrG, 198r).

A clescobert¿i do Jaraguá não era tão interessante a ponto cle jr-rstifìcar uma

glancle colrida ao ollro. For su¿r vez, outlas clescobertas pekr interior. utilizar.am a

infia-estrutur ¿r montacla em são Paulo pala, a partir claí, explorar o colltinente ou

retornar ao litoral com clestino à Eur-opa.

Por rnuito tempo, porém, Portugal não se mostroll interessaclo pela

cokrnização do tsrasil, implantanclo o extrativismo imediato à base cle mão cle obra

csclava assegtu:ando, assiur, reculsos pala tn¿llt(or a salvo as novas terras em

pocler cla Coroa Portuguesa.

'I¡sc dc l)or¡(rrrûìorìt0 ùììlì dú Ccologilì SedirÌìorrl - IC/UStl

Por sua vez, fì'anceses, ingleses e holandeses mantinham visitas comerciais

ou cle ocupação ao novo continente, incentivanclo o extrativismo cle pau-brasil
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através cle ativiclacles pre clatórias e nôm¿rdes (Alencar et aL. I9B0). A coroa

Portuguestr reagitr a essas interfèrências protegenclo-se através clo Trataclo cle

Torclesilhas, que clividiam o novo munclo entre Espanha c Portugal.

Somente após l-530 Portugal inicia, atlavés cle D. João III, a colonização clo

Brasil, incentivanclo seu povoamento. Assim, Martim Afbnso cle Souza tbi

enviaclo ao Brasil com a missão cle explorar o litor¿rl entre o Maranhão e o rio d¿r

Pratzr, ataczrnclo os contrabanclis tas encontraclos pol essa região, além de organizar.

a ocupação et'etiva da ten'a, estabeiecenclo núrcleos cle povoamentcl. Desta fb¡n¿r

surgin a vila cle São Vicente, estrategicame nte posicionacla para alcançar o

Paraguai e o Pelu, alvo clas conquistas espanholas (Alencar et at. 1980).

3.2.2 - A" Fundação de São Faulo de Piratininga

Trinta e clois anos após Peclro Álvares Cabrai clesembarcar em ten.as

brasileiras, o colonizador Ma¡tim Af'onso de souza estabelece uma colônia no sul

clo Brasit clenomidada cle Capitania cle São Vicente, em local pel.tencente aos

fudios gLraianases, habitalites clo planalto, comanclaclos pelo cacique "libiriçá.

Martìm Afbnso cle Souza fbi prececlido em sll¿ì chegacla a essa região por.

João lìamalho, que.jír se tornara de confiança clos índios âo ponto de casar-se com

a lìlha do caciclue. Este f¿ito a.juclou na ocupação pacífìca clo libral paulista pelos

portugueses (Saint-Hilaire I 85 I ).

Martim Atbnso cle Souza consttói uma pecplena vila em São Vicente e

inicia a ex¡rloração do interìo¡ atinginclo, ¿rtlavés cla sella cle Paranapiacabzi cr

planalb cle Piratininga, onde se situavam os domínios cle seu aliaclo, o czrciquc

Tibiriçír.

À nov¿t vila cle São Vicente acabon clesenvolvendo-se gr.aças a agricultura e

ao primeiro engenho de açucar instalado em teffas brasileiras, estabelecendo-se

um comércio constante com Portngal e l'avorecendo a firndação cla cidacle de

GeoloßiLt Uilxt a ¿a ll(t!iaio Mcttopol¡t(Nt d( São t)úLllt)
Sol!io Klcint¡klcr ro(lrigrìcz



Santos por ser o local mais inclic¿rclo pala receber navios cle grancle calaclo (Sainr

Hilaire, ltl51).

Martim Afonso cle Sotrza ¿intes cle voltar para portugal em 1533,

estabeleceu algumas regras para clue as colônias clo litoral não dispersassem

esfìlrços com a zrtração clos colonos em aclentrar-se pelo interior do continente.

Proibiu-se, assim, qr"re os colonos subissen ¿i sella cle Paranapiacaba, cor'

exceção de João Ramalho. Após um peqrìeno períoclo esta restrição fbi revogacla

e a dispersãro dos colonos pelos vales da serra cle Paranapiacaba acabou por

en{ì'aclr.recer a região cle São Vicente (SainrFlilaire l8-5 l).

Em t549 o Rei D. João III, atendendo a cliversas queixas cle seus súrclìtos,

envia ao Brasil o govelnador geral Tomé cle Souza e a Companhia de Jesus,

chetiacla por Manoel cla Nóbrega.

Quatlo anos mais talde, José cle Anchieta jirnta-se à Companhia cle Jesus. A

capitania firndada por Martim Afbnso de Souza começa a vìver nma nova efa

graças aos esfbrços dos.jesuítas na cateqllese dos ínclios. Percebenclo que pal.a

serem veKladeiramente úteis aos ínclios e à r¡rissão cle cateqtrese, os jesuítas

cleciclirarn não lìcar confinaclos no litoral, habitacb unicamente pelos portugueses

e escravos. Para isto, Nóbrega clecicliti fÌrnclar um colégio no planalto cle

Piratininga, entreganclo esta talefa a José cle Anchieta (http://anchieta.org.br).

Assim, em 2-5 de janeiro de t-5-54 ['oi celebracla a prirneir:a missa no nov<t

estabelecimento, que recebeu o nome de são Paulo, homenagem ao santo cuja

clata de convelsão ao c¿ttolicism<) comemora-se neste clia.

Logo em seguicla, o primeiro plo.jeto de engenharia cle São paulo ioi

implantado através do engenheiro e paclre Afbnso Brírs, inaugulando-se em 1 cle

novembro de 1556 o colégio e a igreja (saint-Hilaire, 185 t). corn o passar clcr

tempo essâs construções sofieram diversas relormas e pal'te clo colégio fbi

ciemolicla em 1882 passanclo o local a abligar o P¿ilácio clo Governo. euatrocentos

I¡sc dc ì)outùarìliinlo do Ccologiâ Scditììcntar lCì/U,Sl)
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anos após a primeira mìssa, Lrma réplica rto antigo préclio, clue hoje abriga o

Museu Padre Anchieta, fbi constltrícla (http://anchieta.org. br).

sim Paulo fbi elevada à categoria de vila em l5ó0 peb governaclor. geral cla

colônia, Mem cle sh senclo instalacla a câmala Municipal e a Alcaidaria. Nesta

época a população cl¿r vil¿r era cle ce¡ca cle 80 habitantes (http://anchieta.org.br).

Um clos primeiros atos cla Câmara Municipal foi r,i proibição cle c¡ut: os

brancos escravizassem os ínclios. Ent¡:e outlas ativiclacles cla câmara Municipal, eì

época, j/à havia a preocupação com a inspeção cla saúrcle púrblica

(http://anchieta.org. br). Não t¿uclou, o cacique Tìbiriçá promovelr a aproximaçi-ur

clos ínclios à vila, translblmando o local em uma n¿ìscente colônia (Figura l9).

São Paulo não fbi o primeilo povoaclo a existir no planalto. Antes, Santo

André.já havia se tornâdo vila controlacla pol João Rarnalho. porém Santo Ancjré

er¿ì constantemente alvo de :rtaqr:es de ínclios inimigos cieviclo ¿r prática de

escravização seguida pelos habitantes cle santo Andr'é. são Paulo, por slra vez,

situado em local estratégico e seguro contra invasões graçâs a r-rm¿i tb¡tificação e,

¿ro flrestlìo teinpo clirigìclo por Anchieta, no c¡ual os ínclios rnantinh¿ìm nma relação

de confì;inça, teve as conclições necessárias p¿rra se torn¿ìr uma pr'óspera vila no

interior cb llrasil (Saint-Hilaire 185 I ).

Destle l -554 já se conheciam algnmas oconências cle ouro na regiãro clo

planalto, fàzenclo com quc girrimpciros comcçasscm a ocupar os vales ao norte cla

vila cle São Paulo, principlamente a região clo.laraguá e clo voturuna, em santana

cle Palnaíb¿r. Juliani ( t 993) liiz uma interessante revisiro bibliogriifìca acerca clas

pr:imeiras inf'ormações sobre o ouro e sobre a ativiclade mineila em são paulo.

Esta ativiclacle não [ìli a preponclelante na região, por'óm incentivou zr ocupaçãro cle

terras além cla colina cle são Paulo, tornanclo essa localiclacle como a principal vila

de apoio para a exploração clo interior do Brasil.

'Icso (lc I)0uk)rrì ìsnr0 Scdirnentar I(i/USl,
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Figura 19 - Maquete da colina onde foi fundada a Vila de São Paulo,
podendo-se observar avátzea do Carmo, o rio Tamanduateí, o
muro delimitando a vila e pequenris construções, destacando-se
na porção central a igreja e o colégio (Museu Padre Anchieta).

Geologia Urbana da Região Metropolitana de São Paulo
Sergio Kleinfelder rodriguez

5l



Não obstante, ¿rs minas cle onro próximas ¿ì vila cle são paulo so esgotarem

no sóculo seguinte, esta atividacle econômica teve importância para o

clesenvolvimenfo dir legião (Juliani, 1993).

De certo, tanto são Paulo cluanto ontlas vilas tunclaclas nac¡rela época, eram

mantidas essencialmente graças à exploração ext¡ativa, se ndo caracterizacl¿r como

colôni¿is cle explorzição lirnclaclas no latitílnclio ou b¿iseaclas nas grancles

proprieclacles hereclitárrias.

3.2.3 - São Paulo, a primeira independôncia

A partir cla notícia ofìcial do ouro no interior clo Brasil, são paulo oclrp¿r Lrm

importante papei na exploração clo continente pela sna bcalização geográfica.

Massas cle aventttt'eiros s¿ríram em bttsca cl¿rs sonhacl¿rs montanhas cle ouro ou c'los

imaginilrios rios clouraclos. conseqüências não agracláveis, porém, ocorreram n¿r

estruturação daquela vila devido âo crescente núrmero de migrantes que par tiram

em busc¿t do onro. Se muitas ciclacles clo interior surgiram clessa ¿rventnra, por sua

vez, Säo il¿rulo cacla vez mais sc torniìv¿r uma vil¿t cle passagein, um ponto cle

zrpoìo peu'er a explolação clo continente (PMSP 1992).

Logo atrás dos garimpeiros, os jesuítas acabaram adentranclo-se pelo

inter:ior. A hist(rria leselv¿r aos jesuítas nobre missão cle eclucar o povo inctígena,

porém não se pode descal'tar qtte toclas zis inserções.jesr-ríticas tiveram como útnica

justitìcativa a cle m¿rnter relações cliplomírticas com os n¿rtivos. Não sem propósito

a linguagem tupi fbi intensamente utilizada pelos missionários e primeiramente

gralàda da forma qne a conhecemos hoje por estes, sem contar ¿rs inúlmeras

localiclacles batizaclas com nomes cle origem tupi (tsueno t982).

l)e qualquer t'orma, o papel dos Jesuítas firi muito importante na

colonização clo inteliol do Br¿isil, a paltir cle são Paulo, tanto com propósitos

'Icso dLj I)oLrto¡arrc¡t(o - flîgr¿ìma dc Ccologilì Scrlioìcrrlrr - IClLiSl]
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essencialmente religiosos, quanto como apaziguador.es clas tr-ibos fiente as

invasões promoviclas pelos portugueses no processo cle conc¡uista clo território.

Nåio talcla clue o sécr"rlo xVII torna-se um vai-e*vem cle aventureiros

tlanslòrrnanclo a vila cle são Paulo alvo cle r-epresálias clevickr aos abusos clos

colonizaclores com os povos nativos, oll mesmo cleviclo a cobìças e interesses

diversos de seus habitantes ou cle seus inimigos (paraguaios, por exemplo). A
açãro clos paulistas no senticlo cle escravizar o ínclio lèz com que os Jesuítas

acabassem entranclo em conflito corn os mesmos. A consecltìência clisso t'oi a

exprilsão clos Jest¡ítas cta vita cle são P¿iulo em 1640. Nesta atitr-rde, os paulistas

posicionam-se com certa inclependência de portugal. Mais tarde chegam zr

desafi¿rr até o prório Rei D. João [v, ao promoverem como "rei" Amaclor Bueno

da Ribeira. com a recnsa deste, os paulistas ac¿rbam por reconsiclerar sllas

posições perante a coroa aceitanclo D.João IV corno Rei. Mas, somente em l653

permitem que os Jesuítas rectìpelem set¡s mosteiros e proprieclacles na Vila cle São

Patrlo (Saint-Flilaile 185 1).

3,2.4 ^ 

^ 
cid¿rde dos llandeirantes ou uma bela moça scm clofes,

E,m 1709, D. João V cria ¿r Capitania cle São paukt e cle Minas clo Ouro,

clesmembr¿rnclo-a cla Plovíncia do Rio cle.l¿rnciro.

A Vila de .são Paulo siruava-se pr'(rxima :ìs principais vias fìnviais cluc

serviam c1e eixo para o rnovimento clos cokrnizaclores vinclos clo litor-al em busca

cle ric}rezas minerais e cle escravos ínclios. Nesta época f'ervilhava o movimento

Entladas e Bandeiras c1ue, a partir de são paulo, f'oram agrcganclo terr.as à

Portugal. As v¿rst¿rs regìões cle Goiírs, Mato Grosso e cuiabá, que até l74g

fizer¿rm parte cla capitania de são paulo, t'oram desmembraclas cleviclo ¿i

impossibilidade cle serem aclminis tr¿rclas por um úrnico governante. Também nesta

G?olD!.tiu Uilxukt ¿( R.ßi¿¡ M?tì.opot¡tuukt ¿t São huttt)
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época São Paulo volta a ser anexaclo ao Rio cleJaneiro sol'renclo nm longo pelíoclo

de abandono aclministrativo (Alencal et at. 1980).

Com isso e aiiacla a intensa emigração cle pnulistas pâra as regiões

¿'ru¡ífèr'¿rs, São Paulo entl'¿ìva cacla vez ¡nais em cleclínio.

Em 1758 o Rei D. João V promr,rigou um decreto concedenclo a liberd¿rcle a

toclos os ínclios clo tlrasil (SainrHilaire 185 I). Assim, Sãro Panlo recebe, em meio

ao seu cleclínio, mais r"rm golpe contra suâ prosperidacle, uma vez que as poucas

ativiclacles econômicas c1a cidacle eram exercidas ¿rtr¿ivós ckt trabalho do ínclio

escravizaclo, sendo que muitas fàmíli¿rs não possniam outlo bern senão os

escravos inclígenas (Alencar et al. 1980).

Percebendo zr situação de miséria crítica vivida por São Paulo, D. João V

e¡n 1765, restalrla a Capitania cie São Paulo. Como as mûras cle oulcl jh haviam

siclo clistribuíclas e a caça aos índios estava proibicla, os paulistas ficaram

cerceados às ativiclacles que exerciam havia mais de clois séculos. Desta t'orma, a

agricultura inicia-se como a úrnica ativiclade possível naqr,rela situação. Assim,

engenhos cle açucar são constrr"ríck)s e nas regirÍes oncle h¿rvia pastagens, a criação

de c¿rvaio e gaclo tolnoll-se uma cl¿rs principais ativiclacles cla economia par.rlista

(http://anchieta. org.br). Por sua vez, os caminhos entre o litoral e Sãro Paulo e

cleste paril o interior, abertos pelo processo cle colonização l'oram úteis par.a o

escoamento cla procluçiro agrícola e mineral. Mais urna vez Sãro P¿rulo se colocava

nnma situação estratégica pela sua localização geográl'ica. 8,, por cleterminaçho cle

Antônio José cla Fr:rnça e Horta que assumìu o governo cte São Paulo em 1802, fbi

pt'oibicla a concessão cle cabotagem aos habitantes clo litoral, impedinclo clue os

agricultores envi¿issem sens proclutos a um ponto mais clistante clo que Santos

(PMSP 1992). Com esta meclida, outros portos se enfiaqueceram enquanto os

negociantes de Santos tornar¿ìm-se clonos clo mercaclo e São Paulo a passagem

natural cle praticamente tocla a produção vincla clo interior.

I csc (10 I)outorânlcn() dc Cìcolosìa S0dirìrcnt1ll - IClUSl,
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Em 1808 o Rei D. João VI chega ao Brasil e ecFripa.a a colônia a portugal.

um cle seus primeiros atos f'oi a abertula clos portos às nzrções amigas, suprimincl<r

as relações coloniais.

são Paulo se fbrtalece ainda mais com este ato pois possibilitou a expansãcr

clas relações comerciais ac¿rruetanclo com isso um clesenvolvintento crescente cla

agricultura paulista, principalmente nas lavouras cle açírcar e cle café

(http ://anchieta. org. br).

Em 1822 l). Peclro I p'oclama a Inclependência do Brasil nos arrecrores cla

ciclade de sãro Paulo, nomeando-a secle Aclministlativa cla província e

posteliormente, em 1823, Imperial Ciclade (Alencar- et at. 1980). Em 1827, por

Decreto Imperial, é fundada a Acaclemia cle Direito do Largo cle são Fì.ancisco.

Até essa época, Sãro Paulo não chegava a te¡ mais do c¡ue 10.000 habitantes,

concentr¿rclos nas regiões clesignadas cle Freguesias, da Só, Santa Efìgênia e Brás

(http://anchieta. org. br).

Até 1870, São Paulo se caracterizava como uma ciclade acadêmica, com

sua área urbana muito próxima cla ár'ea circunscrita inicialmente pelos muros cl:r

colina. A população nesta época atingia cerca cle 30.000 liabitantes, alcançando

no fìnal clo século (em 30 anos) cerca de 240.000 habitantes na ár.e¿r urbana cle

São Paulo (http://anchieta.org.br).

'Itsc dc l)or¡þr¿ìlììûtto - prcgr¿rDr (ic Ccolo[iâ Scdirnont lcìltjSl'

Èiste clescirnento populacional estír

eitf-cicultura. quc. p()r sua vcz. plopie iou :t

italian¿r intensificacla a partir cle 1 887.

3.2.5 - Siamo tutti buona gente

Na primeira metade do século XIX o café era o principal proclnto

econômico c1o Brasil, destacanclo-se as plantações na região clo vale clo paraíba

clo sul e campinas, f-rnanciando o clescimento, aincia que pecìueno cle são paulo.

Gr,ololliu I./tba u tlu R¿B¡tio frf¿ttoìolikt"u (lr. S¿¡o t\t la
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A partir de 1870, a culttrra clo Vale clo Paraíba clo sul entrou em declínio devido

ao esgotamento clo solo, plomoviclo por um sistema cle exploração inaclequado

(Alencar et al. IL)80). Porém como o café contintrava em alta, a expansão caf'eeir¿r

intensiÍicou-se para o oe;ste paulista e par¿ì o sul mineiro.

Entre 1850 e 1870 fbram inaugrtradas, no Br¿rsil, cerc¿r de 70 fäbricas que

produziam chapéus, teciclos, sabão e cerveja, entle oLltros artigos que até entãcr

vinham clo exterior. Além das fäbricas, outras empresas fbram instal¿rdas nct

Brasil, como bancos, f'errovias e empresas cle transporte urbano (Alenc at et (tL.

1980). Boa parte desses novos inve stimentos tìli fìnanciada ¿rtravés clo lncro cl¿r

ativiilade cafèeira.

Os nírcleos urbanos ganham nesse períoclo maiol importância. Acabam se

fbltalecenclo como local aglutinador cle mão cle obra. O otèrecimento cle empregos

na cat'eicultula e nas ernpresas incentiva a imiglação, principalmente a italiana.

Como conseclüôncia do importante papel econômico da São Paulo ulbana,

investimentos públicos para obras de arruamentos e conselvação da ciclacle f'oram

intcnsì{icaclos a partil tle 1812, fiize ndo com que a eritlutura ulb¿rna de São Paulo

j:1 estivesse elètivamente clelineacla no início cla décacla segnìnte (PMSP 1992).

Assim, a cidade corneçav¿ì a se expanclir para as áreas circnnvizinhas aos atuais

Estação da [,u2, praça l)uc1ue cie Caxias, Largo clo Arouchc, tsela Vista e Brírs,

este útltimo recebenclo a irnigração italiana e as primeiras inclúrstri¿is a se instalar

em São Paulo (Alencar et al. 1980).

De fbrma ilregular e não planejacla, embora intensamente cliscutida na

Câmara Municipal, a ciclacle cle São Paulo fbi crescenclo, transf'ormanclo antigas

chácaras em bairlos peliféricos, tais como os b¿rin'os de Santa Cecília, Campos

Hlíseos, Vila Bualque, Born Retiro e Liberdade.

Os ¿rrrnamentos aos poucos alcançam o espigão central cla cidade onde, no

fìnal clo século XIX, seria aberta a Avenida Paulista.

-lìso 
de I)oùtûâûlcDt(r Scdincnrar - IC/USI,
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obras ckr município, r'egulamentanclo obras cle saneamento, higiene clas habitaçõcs,

abertrua c1e novas ruas e lograclor-rros púrblicos (http://www.proclair-r.pn-rsp.go v.br.).

Eni 1890 a ciclacle cle São P¿iulo cont¿rva coln ccrc¿t cle 65 mil habitantes

(www.anchieta.ong.br), praticamente clLrplicanclo a população cle I t170.

Ao contráric'r cle outras ciclacles brasileilas, em S¿ro Paulo os grancles

latilìnclihlios d¿r elite cafeeira optaram por lesictir na pr'ópria ciclacle,

aclministr¿inclo claí os seus negócios. Esse fÌrto intluiu signilic¿rtivamente nas

muclanças urbanas cla ciclacle que , na época, pocleria se r deÍinicla como um centro

comelcial e financeiro cercaclcl por uma peLitèria em parte aristocr'ática e em parte

oper'lilia ou inclustlial (PMSP 1992).

lrm 1900 a ciclacle cle Sãro Paulo jh ela habítacla, e rn su¿ì área urbana, por

cerc¿r cle 240 rnil habitantes (http://www.ibge.gov.br).

3.2.6 - O século XX - primeiros anos da Repírblica

Sãro Faulo alcança o século XX sem nunca ler siclo planejacla para ser urna

g|ancle ciclacle. Descle os tempos clos Jesuítas poucas.justificativ¿ts tcve Sãro Paulo

parra isso. Serviu-se, antes cle tudo, por nna sitr.ração histririca em que se portoLl

cr)rììo ( cn iri() ilrrstlc dos ¿rcr )ntùcitììclllo\.

Nesse senticlo, a colina oncle se iniciou a ciclacle foi escolhicla lbrtuitamente.

Poclet'ia ter siclo clttalcluet outto local clo cxtonso planalto t: ctbviamente oirtlos

loc¿ris of'ereciam conclições similales à colina escolhicla.

Por otrtro laclo, a morf'ologia colínos¿r cla região pr.opiciou a lixação cla

ciclacle com a expansão no f inal clo sécukr XIX. Terrenos pouco aciclentaclos, írgua

em abttndância, lençol tì'eático laso e solos cle fácit escavação constituiram fÌrtoles

f¿rvoráveis. Com toclos esses aspectos físicos fàvorírveis, aliaclos a uma recle cle

E,m 1886, a Câmar'¿t Municipal cle São Paulo aprovou o primeir.o cócligo cle

'lcsc (lc 1)outorirnìcrìtl) - l)rollr'tnìrì (lc (;coìogiiL So(ti¡rìcllrrìr, l(j/USl,

(;taloriu tJùut) ¿d R(riair ivldntot¡tana rl? Sãr htuto
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transportes estmtur¿ìcla chlrante sua história â convergir para o centro cla cidade, e,

concomitantemente, aos interesses econômicos cla elite ca{èei[a. São Paulo teve a

oportunidacle cle se expandir a paltir de scu centro.

Nota-se que essa expansão, inicialmente, não c¿inson nenhuma pleooupação

cle crescimento orclenado ou planejaclo. No início clo séctrlo XX a preocupaçiLo

corn a expansão urbana residia apenas em questões estéticas. I)esta t'or.ma,

Antônio cla siiva Praclo, prelèito cle são Paulo cle I989 a t9l l, realizog inúlmer¿rs

intelvenções na ciclade, tais como: arborização de rnas e aveniclas, remodelação

clo Jarclim da Ltz,, abertura cla Avenicla Angélica, constr-nção clo Mercaclo

Municipal e clo Teatro Municipal (com f'ortes traços cla arquitetura européia) entre

outros pro.jetos que visavam o embelezamento da cicl¿rcle (PMSP (1992).

Não tcr o planejamento aclequaclo cluc orientasse o crescimento da cidacle,

talvez f'osse clevicla à fälta de convivência com os problemas que firturamente

marcariam a cidade. Desta fbrma, enquanto existissem terras a serem povoadas

¿rtravés clas colin¿rs cle São Paulo, e aincla havia muitas terras, a fàlta cle um

mocfelo cle crescimento para a cidacle não comprornetia a sua expansão.

Aincla neste comcço cle sécdo, o prefèito Antônio da Silva Pr.aclo viabiliza

contratos para o lor:necimento de enelgia elétric¿i, írgua c transportes coletivos por

boncles elótricos (PMSP 1992).

Porém, a população mäis pobre vivia em est¿rclcl cle czros, não tenclo acesso

a mttitos clos serviços púrblicos of'ereciclos pela ciclacle e em péssimas conclições cte

moradias. Esta população resiclente nas regiões clo Brírs,'fatuapé, Caninclé, Pari e

Vila Prtrdente expanclia-se para a perif'eri a cla Zona Leste de São Paulo, encluanto

a aristocracia continuav¿i a habital a porção central e clìrigir-se aos poucos para as

hreas próximas aos rios Pinheiros e Tietê,

'lcsc (lo DoulorArncnrc - Progrnûìâ dc Ccologiâ Sc(li )cnt¡r- ICIUSl)

Em 1924 - 1925 São Paulo enlienta, pela primeira vez, Lrm problema

decorrente de causas naturais. Nesses anos ocorreu uma grancle estiagem,

(;eok,giu U)brùkt ¿d llegt¿io Mcttot,olit¿|tL ¿e Saio [\ tk)
Scrgio Kìoirìl¡l(lcr rodt'igucr
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provocando a falta cle água e cle energia elétrica. Este c¡raclro agravou-se, ou

¿icabon por lÌcar em segundo plzrno, pelo bombarcleìo intenso da cidade por tropas

clo governo ao clissipar a revolução tenentista, atingindo os serviços cle

f'ornecimento cle írgua e energia elétrica, principalmente para a população operária

(PMSP 1992). A populaçãro nesta época atingia a m¿rrc¿r cle 700 mii habitantes

(http://www.proclan'r. pmsp.sp. gov. br').

Na gestão cle José Pires clo Rio (1926 a 1930) Ibi tegulamentaclo o Cócligo

Sabóia, que contemplava o Plano cle Avenidas e plevia a expansão raclial do

centro urbanc¡ mmo ¿ì peritèria (http://prodam.pmsp.sp.gov. br). Passados quase

c¡ratro séculos, São Paulo teria sn¿r expansão ordenacla pol' um planejamenkt

tu'bano, que se não e¡a o mais adec¡uaclo pelo rnenos era um modekl urb¿rncr

similar ao adotado por diversas ciclades do munclo conf'orme ilustrado na figula

20.

-lisc 
do DoLrtollrnìcr)kr ' Irrogrìù¡ (ìc Ccologi¿r Sc(li ¡c tîr - lC/LJSI)

No período de t930 a 1934, São Panlo teve doze pletèitos. Sinal de

instabilidacles políticas iniciaclas em 1930 pela Era Vargas. Neste períoclo a

at istocracia calèeita percie seu poclel em São Paulo c c¡ia-se uma crise cf e

hegemonia entre as clilèr'entes tendências políticas. De 1934 a 1953, São Paulcr

tcve ontros nove plef-eitos, on sejam, 2 t pref'eitos em 23 anos ! Obviamente nessas

cluas ciécaclas, com São Paukt aincia em rítmo acelelaclo de crescimento, acabaram

se acumulanclo problemas urbanos impossíveis cle serem sol¡.lcionaclos a cllrto

prerzo, cleviclo à inexistôncia de conclições políticas cle implantação cle qualquer

plano cluracloulo de plane.jamento territolial. As ações cla Prelèitura cle São Paulo

limit¿rr¿rm-se, neste períoclo, aos planos elaboraclos prcviamente e zr açòcs

limit¿idas no sentido cle ofèi'ecer novos serviços sociais iì popLrlação

(http: www.prodam.pmsp.sp. gov.br),

(;Ølotiio Urbd d ¿a R(Xì¿io lrÍtttotalla ( ¿( Sato t\utk)
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Nesses anos â preocupação com a expansão cla ciclacle além dos rios Tietê e

Pinheiros {èz com que grandes obras fbssem levadas a efeito nesses l<lcais,

principalmente no que diz lespeito a retificação clesses culsos cle água.

Já ern 1866 (PMSP 19-50) o então govetnaclol cla Provínoia de São Paulo,

João Alfredo Correia de Oliveira, ressaltava a necessidade de dessecar os terenos

clas víu'zeas dos rios Tamanduateí e Tietê para sua ocupaçào.

Em I 880 o governo clo Estackt nomeolr uma Comissão para proceder

estttdos nos rios Tietê e Tamanduateí. Em decon'ôncia cla epidemia cle febre

amarela no início do século XX a sociedade ansi¿rva por oblas de s¿neamento nos

cursos de água cla ciclade (PMSP 1950).

Enquanto a cidade avançava rumo às várzeas clo Tietê, 'famanduateí e

Pinheiros, estes cursos de água eram cacla vez mais utilizaclos para o sistema cle

esgotos cla cidacle clue se baseava simplesrnente n:r clescarga pnret e simples nesses

rios que, por seus cursos, levariam os dejetos para lbra da cidade (PMSP 1950).

As cheias nesses rios já afètavam a populaçãxr e em 1929 ocorreu uma

grande enchente em São Paulo atingindo ciiversos pontos já rtrbanizerdos, cpre

avançavam pelas várzeas das principais drenagens (PMSP 1950).

Em relatór'io cla Comissão de Melhoramentos clo Rio Tietê cle 1950 (PMSP

1950), logo nas primeiras linhas clo Capítukr I lê-se:

"A letiticação do Tietê clecorre essencialmente d¿r necessidade de ser

ttrbanizaclo extenso ttecho cla vlirzea clo rio, situaclo clentro cl¿r cidacle, constituinclcl

terreno muito aproveitável para a ecliticação, o que em virtude das inundações,

não se poderia f'aztl r."

Fica claro portanto que, se de um lado, a sociedade ansiava por medidas

sanitárias para a situação clos rios de São Paulo, pol' outro as obras de retifìcaçào

clo Tietê, levadas a eIèito para melhoria nessas condições, somente foram

I csc (lo l)outûrr¡rìurro (lo Geolosir ScdirncnrÍ - Ia;/tlsP
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viabilizaclas por um eqr.rívoco técnico no processo de urbanização cla cidade, com

o objetivo plincipal voltaclo à ocupação clos terrenos planos cla virzea.

o aproveitamento hidrelétrico proporcionaclo pelas obras cle retilicaçìo,

através cla tränsposição das águas do rio pinheiros e dos complexos cle barragens

clos rios G¡ande e Guarapiranga veio então justitìcar aincla mais ¿rs obras de

engenharia, transtblmando a morl'okrgia meandrante clos rios cla cidade em clrrsos

retilíneos enc¿rixaclos em extensas planícies cle inundação.

À primeira vista, l'ora questões conceituais eqnivocaclas como ¿t

mencionada anteriormente, o projeto de retifìcação do Tietê e pinheiros introcluzia

uma série de melhorias, tais como: solução dos problemas de inunclação das

várzeas, eliminação cle pernilongos transmissores ile cliversas cloenças,

aproveitamento clo Tietê para a navegação, regularizaçãrc clas águzrs para seu

arproveitamento hidrelétrico e oxigenação clas írguas devido a um presumível

aumento de velocidade de escoamento, entre out¡as. Na prática, com o tempo,

verificot¡se que esses melhor¿rmentos fìcaram somente nos cclnceitos.

De certa forma, porém com a t'etilicação clos rios Tietê e Pìnlieiros a ciclacle

de são P¿rulo iniciava a sua expansão além desscs obstáculos naturais, luginclo cla

região de colinas para os terrenos mais acidentados e periféricos cla cidacle.

Com isso, São Paulo expande-se para o not.te ao tr¿ìnspol. o Tietô e para o

oeste, âo tr¿ìnspor o Pinheiros, cheganclo a ár.ea urban¿r, em 1930, a atingir

Guarulhos, Santana e Nossa Senhora do ó, ao norte; Lapa, Osasco e Butantã, a

oeste; Vila Mariana, São Bernardo e Santo Anch.é, ao sul; e penha, além clo rio

Aricanduva, a leste (PMSP l9ó9). Neste ano (t930), as várzeas são intensamente

¿rclensadas com constrr-tções resiclenciais e indúrstriais e as obras cle retiiìcação clo

Tietê estão em andamento.

são Paulo transforma-se em Luna cidade inilLrstrial, sendo que na década de

1940 f'oram criadas mais de l0 mil estabelecimentos inclustriais e/ou comer.ciais

Iì5( ,l( l,ulltoriu (Dt,, - tlugrrr¡rir ,t( ( iL1,ir,,ri S.,h¡ìì(Dt¡ _ l(;/l rSl,

CeoloT¡ìu Urbam da llerião Mettototih t ¿r. ,S¿¡o IIutk)
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consoliclanclo a liderança cle

(EMPLASA, 1983).

3.2.7 - São Paulo quatrocentão

Em t9-54 São Paulo comemorava seu qlrarto centenário. Nesta época .lá

contava com mais de 2 milhões de h¿rbitantes, r'eplesentanclo aproximadamente %

da população dc¡ Estaclo de São Paulo.

São P¿rulo no país e na própria América cto Sul

Ao final da clécacla cle 50, atr¿rvés da aclministração clt: Aclhern¿rr Perei¡a cle

Barros, fbi elaborado o primeiro projeto de Planejamentcl urbano para a ciclacle cle

São Paulo, de dimensões sociais mais abrangentes, porém pouco foi investiclo

nessa gestão nas áreas de serviços ulbanos e sociais (PMSP 1992). Neste projeto

era clestacacla a necessid¿rcle cle legiclnalização cla aclministração municipal,

conjuganclo a existência de várias lealidades dentro do município.

No início dos anos 60, Francisco Prestes Maia assume a pref'eitura e, em

sintonia com a inclústlia automobilística, investe maciçamente em projetos viários

na ciclade de São Paulo (http:www.proclam.pmsp.sp.gov.br). São ctessa época a

construção clas ¿rveniclas marginais, a 23 de Maio e ¿r Cruzeiro do Sul. Assim, os

vales que serviam apenas parâ drenar os esgotos cta cidade são transf'ormados

lapiclamente em grandes correclores viários, sem contudo deix¿rrem cle clrenar os

resíduos utbanos.

São Paulo continuav¿i a crescer senclo clesta época o s/ogan ',São paulo

não pode parar". Após 1964 tt prefèitura, agora com suas Administrações

Regionais, investia mais e mais na urbanização da cidacle; entenclenclo-se por-

ulbanização er execuçãcl de grandes obras, principalmente viárias, cle engenharia.

Assim é que Paulo salim Maluf ( 1969 a 197 l) notabiliza-se ao constrnil o

Elevado Costa e Silva (famoso Minhocão) sobre a Avenida São João,

descaracterizanclo de vez todo o centro urbano, e realiza obras cle combate ¿ìs

lis¿ dc DoLtt0rânûntr) Sedimcrìtâr lc/USt)
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enchentes e de saneamento básico, canalizanclo os córregos e sobre estes

construindo novas avenidas-

o strcessor, .losé Carlos cle Figueiredo Fenaz (197 I a 1973) inicia as obras

clo Metrô e c¡ia o Plano l)iretor cle Desenvolvimento Integraclo , criando a

primeira Lei de Zoneamento cle São Paulo. Nesta época, metacle da população

utilizava água de poços, menos de 40o/r, utilizavam-se de recles de esgotos e a

poluição atmosférica já era preocupante. É de Figueiredo Ferraz a receita

polêmica para a situação vivicla em São Paulo: "São Paulo precisa parar" (pMSp

I9L)2).

"Gerir São Paub é o mesmo clue geril uma Suiça e uma BiafÌa". Este

clesabafo c'le Olavo Setubal em 1975 retrata a situação contraclitó¡ia a clue chegara

São Paulo em meaclos clos anos 70 (PMSP 1992). Também nesta época a indútstri¿r

em São P¿rulo acaba miglando para outras cidacles vizinhas, sendo compensado

pekr estabelecimento de grupos de serviços financeiros em São Paulo, que acaba

transformanclo-se cle uma cidade inclustrial para o centro fin¿rnceir.o do país.

Ser o centro tìnanceiro não muclou nacla a realidacle cle São Paulo, agora

com a poprilação sofì'endo com o rítmo crescente do clesernpr.ego e convivenclo

com os cliversos problemas decorrentes cla fÌrlta de planejamenb adequados para

a ocnpação regional.

O governo f'ecleral teconhecendo a situação de fbcos de pobreza absoluta

em áreas pelitéricas aos centros ulbanos ¿rc¿rba insLituinclo as Regiões

Metropolitanas. Ëlstas f'oram criaclas peta Lei complementar Fecleral n,, 14, cle 8 cle

junho cle 1973, tendo sido especifÌcados os serviços metropolitanos de interesse

comum, atravós cla Lei n" 21 , cle 3 de novembro c1e 1975.

I¡sc dc Doùtorâfiìclrlo lrl1)gmûla do Gc( SediorcrìÍìr - IG/lJSP

Flm 1975, o governo cle São Paulo cria a EMPLASA (Empresa

Metropolitantr de Planejamento d¿r Grande São Paulo Sociedade Anônima), para

(;¿ahßiu Utba u ¿u R¿ßião lútlttopolùatn ¿c Sa¡o ht to
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viabilizar a formulação cle cliretrizes básicas pal'a o clesenvolvimento cla Região

Metropolitana de São Paulo.

Entre orltras atribuições, coube ¿ì IlMPLASA procluzir inf'ormaçòes

estatísticas e cartogt'á1'tcas, d¿rr assistência técnica aos municípios rnetropolitanos

através cla elaboração ckrs Planos Diretores Municipais, desenvolvenclo estuclos

sobre o uso clo solo, urbanìzação e revitalização urbana.

Atnalmente, a EMPLASA estír viabilizanclo estudos para a implantação da

Região Metropolitana cla Baixada Santista e da Região Metropolittina de

Campinas, duas áreas contíguas aos 8.051 km2 cla Região Metropolitana cle São

Paulo.

'I csc dc Doutorautrcnl0 (hC Scdirncnrâ¡ - IC/USP
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4.1 'A utilização do conhecimento geológico em áreas urbanas: uma análise
crítica

O telmo Geologia Urbana é muikt recente, pelo menos no Brasil. Foi pela

prirneira vez utilizado durante o 33" congresso Blasileiro cle Geologia nomeanclo

um dos simpósios daquele evento, ocor¡ido no ano cle 1994. Naquela

oportunidacle, o termo Geologia Urbana f'oi utilizado para congregar trabalhos

geológicos voltaclos aos problemns encontraclos em írreas urbanizaclas. Não

obstante a recente introclução clo termo Geologia Urbana no país, cliver.sos

trabalhos já versavam sobre o assunto antes de 1994.

Desde a década de 60, trabalhos enf'ocando problemas cleconentes da

interação entre processos geológicos e a urbanização são encontrados nos anais

clos Congressos Brasileiros cle Geologia. A lìgura 2l ilustra a evolução cla

preocupação da comunidacle geológica brasileìra com situações om que o

conhecimento geológico mâlc¿r slra presença pala clescreveL ou caractcLizirr

cletelminaclas situações ocorriclas em um meio urbaniz¿tclo, cluer se.jam essas

situações devidas a ploce ssos natur'¿ris ou induzidos.

Ressalta-se nesses qltase 30 anos cle utilização clo conhecimento geológico

fiente aos problemas urbanos que, clentre algnns acontecimentos merececlores cle

destaque, a maioria está relacionada à Regìão Metropolitana de São Paulo.

CAPÍTULO IV

GEOLOGIA URBANA

Ie!( ¿e Do totTìrctttt) ¿¿ ôcoh(itL Se¿¡nutuu - rC/USl,

Gcologi¿r Urbânâ dâ lìcgìão Motropolilana do S¡o pâ lo
S c t t: i¡, K 1.. i tL/¿ I du Ro¿ ì x acl
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Em 19.30, o ¿rssrnto fii tema cle cliscrssão cla mesa recloncl¿r "Aspectos

Geológicos e Geotécnicos cla Bacia Seclimentar cle São paulo,, (ABGE/SBG,

1980). Em 1 989, 
'ovamenre 

o âssunto foi abolclaclo no "woikshop ceologia

cla Bacia cle são Paulo" (IG{JSP/SIIG, 1989), voltanclo a sel tema cle enconrro

cm 1992 através clos eventos "Prcblemas ceológicos e Geotécnicos na Iìegião

Metlopolitana cle São PaLrlo" (ABAS/ABG[1/SBG, l9()2) e "solos cla ciclacle

cle Sãro Paulo" (ABMS/ABEF, 1992). Além cle toclos esses encontros, ¿Ì

intensificaçãro clos estuclos geológicos na RMSP nos últimos 20 anos conclnziu

à proch-rçãro cle cliversas teses e clisseltações clefènclictas junto ao IGUSp, tais

como âs cle Carneiro (1983), Bergmann (1988), Riccomini (1989), Firtipatcli

(1990), Dantas (1990),.luliani(t993), Takiya (1991 e 1997), peltogia (199'7),

entre olrtras.

Nas clécadas de 70 e 80, em diversos tr.abalhos houve a preocupação

voltacl¿r à Caltograf ia Geotócnica com objetivo cle plane.jarnento urbano. Cit¿rrn-se,

neste contexto, âs teses cle do¡.rtoramento cle Seignemartim ( 1979) e cle cottas

(1983) enfbcanclo a aplicação cle estuclos geológicos e geotécnicos nas írreas

nrtr¿u'r¿rs clas ciclacles cle Ribeirão Preto e cle tìio clalo, sãro paulo,

lespectivamen te.

A Caltogra{ia Geotécnica é enfbcacla tambórn n¿ì tese cle cloutoramento cle

Zucluette ( 1987), onde são propostos critérios metoclolílgicos apropr.iaclos pâra as

conclições blasileiras.

A partir cla clécacla cle 90, no entanto, srtrgem nov¿rs abor.clagens sobre a

utilização clo conhecimento geológico em íueas urbanizaclas, ¡l"incipahnente

cleviclo ao ingresso de geólogos nas plefeituräs municipais, notâclamente na

Plef-eitura clo Município cle São Paulo. Diversifìca-se, com isso, a utilização clo

conhecimento geológico aplicaclo aos problemas urbanos. Assim, a atuação clo

geólogo transcencle ao clo executor cla cartoglafia geotógica e/ou geotécnica para

'l¿\c ¿t Dotttt)ilÐÚ.túo . lrtarn u ¿¿ (;(otakiû Sùi klnut tC/tJSt)
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atllar em diversas IÌentes, tais como projetos de pavìmentação, canalizaçãro cle

córregos, pt'ojetos habitacionais, aterros sanitár'ios, análise cle riscos de

escorregamentos de solos, o outl'os. Muda-se, portanto, a escala de t¡abalho,

adotanclo-se análises pontuais cle observação dos aspectos geológicos ao nível dos

aflolamentos ou clas sonclagens de investigação geotécnica, sem no entanto,

abandonar os trabalhos de escala regional.

Não ollstante o selì pequeno aprclveitamento como subsídio ¿to

planejamento rtrbano, devido ao engâvetamento desses produtos por técnicos de

outras áreas ou por interesses políticos diversos, ou ainda pela inaclequabilidacle

cla escala como ocorrido n¿r C¿rrta Geotécnica do Estado de São Paulo - Escala

l:500.000 (IPT, 1994), zr cartografia geotécnica em escala regional é procluzicla.

Pellogia (1997) faz uma boa análise conceitual sobr.e a questão da

cartografìa geotécnica como metoclologia aplicacla ao planejamento urbano,

concluíndo que vários aspectos rrbanos são cleixados cle lado na elaboração

clesses estudos. Como zr cartogralìa geotécnica tem assumido eminentemente a

missão de fbrnecer subsídios à açãro clo Estaclo, essenci¿rlmente ligado ao

pianejamento, e à regulamentação do nso clo solo (Pellogia, 1997), tem sido eficaz

somente c¡rando e oncle o interesse político e stivel satisfèito. Ainda segundo

Pellogia ( 1997, pítgina 93) "na f'olma em ciue a socieclacle se organiz a hoje 1...1

não há possibilidacle cle aplicäçãrc, clue não seja parcial, dos pr.och.rtos cla Car.ta

Geotécnica", embora aclmitinclo qne isso não implicaria em abanclonar o tema,

m¿rs sim proponclo uma "muclança cle postnra cpro ltlve à realização do trabalho

levanclo-se em conta também essas limitações /.../ sob pena cle selem realiz¿rclos

ótimos trabalhos técnicos por'óm totahnente clescolaclos (^rlc) da r.ealiclade

obj etiva".

O autor desta tese concorcla-se com a postrua de Pellogia (199j e 1998) ao

comentar a cartografìa geotécnica como instrumento cle planejamento ur.bano uma

'I c.\c dc Doukrluìt¿^tr) ¿e GeaL1xitL S¿¿inutuu - lG/USli
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vez que na maioria clas vezes são subr-rtilizaclos pelos planejaclores. como

exemplo desta dicotomia pode ser citado o Projeto curitiba, em f'ase f-rnal cle

clesenvolvimento pela cPRl4. Ao ser encerrado, após mais de 5 anos cle seu

início, a Região Metropolitana de Culitiba expzrncliu-se pr.incipalmente rumo às

á¡eas cle relevos cár'sticos, ao nolte, e às áreas inunciáveis, ao sul. Trata-se de um

trabalho tecnicamente bern elaboraclo, porém sem produzir os resnltaclos práticos

espelaclos, Ltma vez que os processos reais cle ocupação cle ¿,rreas urbanas escapam

muitas vezes às consiclerações técnicas, estando m¿ris relacionados ¿ìs

necessiclacles proch,rtivas e cle subsistência da cidacle e da população clLre

invari¿rvelmente, confbrme lìolnik (1992), podem ser consideraclos como

completamente retiatários à rota clesejável clo planejamento rtrbano.

Obviamente este desvio da lota clesejável surge somente pela ação clo

homem como o principal agente modificador de seu ambiente, diÍftil de ser

pkltado com precisão sobre uma carta geotécnica on sobre qualquer outro

instr-umento de planejamento, plincipalmente cluanclo envolve parâmetr.os sócio-

econômicos cle difícil soluçãro.

Confìx me Carvalho & Pranclini (1998), poucas cidacles surgiram a partir cle

ttm plancjamento pr'évio. No Brasil poucas ciclades podem ser consicleraclas com

planejamento anterior ao primeiro asscntamento, tais como as cidades de Belo

Horizonte, há 100 anos, Brasília, há 38 anos, e mais recentemente palrnas. Não

obstante, os desvios da rota desejável são patentes mesmo nessas ciclacles,

principtrlmente n¿rs chamacl¿rs ciclacles satélites cle lì'asília ou nas ár'eas perifér'icas

de Belo Holizonte. As clemais ciclades, inchrsive São Paulo, surgiram antes c1e

qttalquel planejamento, por plocessos l'ristóricos cle ocupação do ter-ritório

brasileiro.
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4.2 - Tecnógeno?

Todos os períoclos e épocas geológicos são car'¿rcte'izäcios por. evento¡ì

geológicos e/ou paleontológicos particr-rlares e clue re{'letiram na evolução

biológica ou cla crost¿r terrestre. o estabelecimento cle Llrn novo tempo geológico,

chamaclo cle "Quinhrio" or-r "Tecnógeno" parece ser aincl¿r prcmaturo, posto cFrc o

períoclo Quaternár'io.jh atencic ¿ìs atnais necessiclacles. Alérn clisso, nem ao menos

se sabe se haverír quem possâ clesf'mtar clos registlos cleixaclos ¡relo homem atual.

chernekov ( I 9fì2) clescreve os clepósitos tccnogênicos como os l'ormaclos

pelas ativiclacles clo homem. Lembla, no entanto, que esses clepósitos cleverào

estal repl'esentaclos em mapas cle clep(rsitos clo Quatelnário nãrc proponclo, clesta

fblmä, um novo períoclo geológico pâra o seu entendimento.

Colocar o homem como agenle capaz, de moclilìcar a paisagem pocle ser. um

fäto, porém res ponsabilizá-lo por c¿¡r¿rcteLiz¿u. Lrrr, novo períoclo geológico é

clifèrente. Siria o mesmo cltte caracterizar toclo cl Mesozóico às habiliclacles clos

clinossauros, esquecenclo-se que o planeta sofieu intensos processos cle

tlansiìrmaçircs clustais corìto a separaçiio cla Pangóia.

Antes, parece ser mais r¿rzolivel colocar o homem âpen¿ìs como um agente

rnoclifÌcaclor cla paisagem, assirn como qualclner outl'o sel' vivo interagc na

modif'icação cle seu hárbitat.

o Quaternário ó o per'íoclo gcolírgico olcle se cleu o aparecirnonkr rnais

conspícuo clo homem, que tcm provclcaclo glancles tlanslblrnações em seu híiþitat.

É característico clo homem o espírito cle concluista, atravós cla ocupaçãxr, cla

exploração e cla aclec¡uação clo hábitat cle acolclo colll ¿rs snas necessiclacles vitais.

Lloje vê-se qrìe esse hábit¿rt não est/r nem secFrcl lestrito ao prírprio planetä Tcrr.a.

Tttclo parect: sel moclificaclo pelo hotnern na ânsia cle satis{àzer o ser¡ sentimentcr

cle antropocentrismo.

Ccologr.r Urb nâ (llì ltcgiao lvlctr'opolitaoa (lo Stio l)âulo
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Antes, contuclo, cla ação do homem, cleve-se consiclerar que as condições

geológicas e geomorfblógicas da área moditlcacla .já l.epresentam fatol.es

preclisponentes para que ocorra um evento c¿ìtastr'ófico induzido pelas mudança

provocaclas pelo homem.

O autor desta tese concorda com os exemplos apresentados por Peloggia

(1998), quando o homem é caracterizado como agente moditìcador cla paisagem.

Esta moclifìcaçãcl nem sempre é catastr'ólìca como sugel.e Peloggia (199tt). Ela é

fì'eqüentemente necessár'ia, embo¡a muitas vezes de dilrcil administração, pela

escassez ou subutilizaçào clos conhecimentos técnicos, poclenclo proctuzir efèitos

catastróIicos

Peloggia (1998) propõe o estabelecimento clo tripó homem-natlueza-

indúrstria como alavanca para solução clos problemas geológicos urbanos. Este

tripé, de fàto, não existe I'ora da teoria marxista na análise clesenvolvicla por

Mészár'os (1981). Os problemas sempre existiram e, pelo menos em São Palrlo, na

década de 90 tem ocorrido uma transferência substancial do processo de

indr-rstrializaçãro para ativiclades de selviços, e nern por.isso o homem deixou de

moclificar a paisagem e os problemas clesapaleceram nesses úrltimos anos. Esta

tenclência cle transfèr'ôncia da rnão cle obra clas ativiclades industriais para as de

serviço é um f'enômeno munclial, e torna-se mais eviclente em São Paulo cpre em

todo seu clesenvolvimento se portou conlo uma ciclacle cle olerecimento cle

selviços, apesar cla fbrte inclustrialização ocorricla neste século.

De lato, o que existe é r"rma cumplicicl¿rcle entre o homem e a natureza. O

oLltro elemento proposto do tlipé não existe, posto que a indirstr-ia é um¿ atividade

essencialmente humana. Ë,ssa cumpliciclacle é delineada peb c¡re o homem pocle

buscar na natureza para satisfazer suas atividades e necessidades e pelo que a

natlueza pode ofèrecer em termos de potencialidades e fì.agilidades para o

homem.

It.-,lr Iraút",trú t,, I'.l))itit¡ tttt,.(;rt.l,,rtd.\(tt tttìt!,tt-ttiIt\l
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Portanto, firz senticlo a crescente preocupação ambiental que se tem

alastrado pelo munclo. Quem se preocupa é o homem em busca de um equilíbrio

Ðntre as necessiclades hnmanas liente as tì'agiliclacles da natureza, sulgindo jalgõcs

como o "clesenvolvimento sustentável".

Não sem propósito a clécada cle 90 é considerada pelas Organização clas

Nações Uniclas como a Decada de Reciução de Acidentes Naturais. E, neste

sentido, o homem além de participar cla moclifìcação de seu hábitat, começa a se

concientizar de sua importância como agente explolador da n¿rture za, e cada vez,

mais procnra entencler as potencialiclades e fiagilidacles do rneio em que está

interagindo.

A importância cla Geologia Ulbana reside no läto de que, de cada seis

pessoas cinco residem em áreas nrbanas, portânto consideranclo o homem como

agente mocliticaclor cla natureza, vê-se que é exat¿rmente nessas áreas que

modificações são mais marcantes. Por um lado, tratam-se cle modìficaçoes

intrínsecas às necessidacles urbanas (transportes, por exemplo) e, por outro lado,

pela busca do homern por umâ satisftrção mínima às suas necessidades,

princìpalmente no que se refère à habitação.

Nessc contexto, a Geologia Urbana trata dos conhecimentos geológico,

geomorf'ológico, geotécnico e hiclrogeológico necessários para subsidiar as

intervenções clo homem no processo de nrbaniztrção, prociuzinclo o menol impacto

possível.

4.3 - Escorregamentos: aspectos geotógicos e geotécnicos

1 ?s¿ ¿e I)0ütIt nitklLto 'ilxlìtùr\¡1tt ' IC/l /.llr

Entenda-se por escorregamentos clualqner tipo cle evento que envolva

deslocamento de solos e/ou rochas caracterizando um deslizament. olr
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escoamento c1e solos e/ou rochas, inclependente cle sua velocidade de ocorrênci¿r

de sua abrangência geográfìca ou de seu registro geológico.

São aqui trataclos somente aqueles desenvolviclos em regiões atualmente

submeticlas a concliçòcs tlt-rpicais.

Como se sabe, em regiões tropicais, normalmente os solos provenientes clos

mantos de alteração são bem desenvolvidos, especialmente em slras espessrtlas

(Tt'icart 1972). Isto se cleve à intensa ação clos processos de intemperismo

químico. No entanto, as espessul'as desses solos depenclem de vários fatores, tais

como: litokrgias, estnlturas, conclições geomorfblógicas e conclições hidrológicas

locais.

Esses làtores são exatâmente os mesmos que calacterizam, jnntamente com

as conclições climírticas locais, a evolução geomorfblógica de uma região.

Portanto, cabe consicielal efetiv¿rmente que o processo de escorregamentos sejam

um evento natural de evolução cla paisagem geomorf'ológica, na busca de um

equilíbrio entre os processos exógenos e endógenos. Este equilíbrio tende para

superf'ícies completamente aplaìnacfas, em conseqtiôncia da erosão (incluindo

escorregamentos) cle áreas altas e conseqtiente transporte e deposição da massa

de cletribs em áreas baixas (incluindo depósitos stone lines, clepósitos coluviais e

assore¿ìmentos cle clrenagens).

Não obstante, os nìântos cle alteraçãro em regiões tropicais, além cie serem

muito espessos, são também extremâmente heterogôneos em composicão. Esta

heterogeneiclacle pode ser tão grancle que se torna impossível prever a composição

entre amostras contínuas espacialmente, verticais ou horizontais. Esta

heterogeneiclade é devicla a clivelsos fätores, entre os quais destacam-se âs

composições litológicas e as estruturais originais, o clima atuânte, a posição

geomorfológica, as condições hidrológicas e ¿rté mesmo biológicas, defìninclo as

'lt!¿.1? D|utou utþ " I'to SdlìDú. Ltt - I(;/t l.\t'
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conclições exógenas e endógenas relacionadas ao processo de intemperísmo, qlre

interferem no clesenvolvimento dos processos geomorl.ológicos.

Bmbora existam teorias aceithveis sobre o comportamento mecânico clos

solos em proceso cle escorregamentos ('fakahashi 1998), elas não tr.adnzem ¿r

potencialidade e a plevisibilidade de novas ocor¡ências em situações sirnilares

clevido à heterogeneidades clos lato¡es condicionantes.

Nesse contexto, o princípio clo atualismo ou do unit'ormitarismo tracluziclç

para as condições de ruptufas de talucles, ou escorregamentos atuais, deveria ser

compreencliclo como Lrm proceso geológico ou geomorf'ológico, sujeito a olrtros

f'atores.

A reconstituição de um evento de escorregamentos, através da retroanálise,

é válida pafa a compfeensão clo evento local, mas nem sempre os selts resultados

podem ser tlansf-eridos parâ prognosticar a ocorrôncia do mesmo tipo cle

fènômeno em outras áreas. Não se descarta, contuclo, esse método cle análise, uma

vez levacla em conta a expectativa estatística cle rec<lrrência clos mesmos fhtores

citte desencadeârâm o pt'oce sso cle escolregamentos.

Por sua vez, em escalas regionais e de interesse ao planejamento clo

ctesenvolvimento urbano, a retroanálise não se torna tão valiclaila visto seus cLtstos

e clificnlc'lades cle aplicações em esc¿rla legional.

4"3.1 - Fatores que condicionam os escorregarnentos

Flohe em dia as cans¿ts clos escorregamentos são relativamente bem

conhecidas nos rneios técnicos e científicos, estanclo relacionaclas às conclições

end(rgenas e exógenas.
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No presente estndo será dada êniàse às causas exógenas, lembranclo

contuclo que causas endógenas como tremores sísmicos, mesmo que induziclos,

bem como empções vulcânicas tambóm poclem desenvolver escoregamentos.

Entenclem-se como processos exógenos aqueles cuja tendência é atuar

sobre a paisagem geomolfblógica cle f'orma, com seu cle senvolvimento, a colsiruir

super-Íícies niveladas por gladação ou sedimentação, ou atuar no sentido cle

fomentar os processos de degradação superfìoial cla crosta terrestre promovenclo o

intemperísmo, a erosão e os esconegâmentos.

A seguir são clescritos os principais f'atores intrínsecos preclisponentes à

ocorrência dos escorregamentos, tais como litologia, estrutrlras, geomorf'ologia,

hidrologia e clima. os clemais tätoles que também poclem contribuir são de menor

importância, para a escala de trabalho utilizada na presente tese, como no caso cla

vegetação qlte, por sua vez, depende clas condições climáticas e geomorfblógicas

locais.

Litologia

L.\t,lt l ),,ttt,'ù a, !,, - l'h,t:ht t,t,h t ;,\,l,,rht,\ tti\ti hÚ - tG/Ijst,

Os atributos litológicos incluem composições mineralógica e química,

estn-rtruas e textLÌfas que inf'luem no desenvolvirnento clo manto de intemperismo.

Hsses ¿rtributos são importantes no entendimento clo processo cle escorregamentos,

pois cleles decolrem as proplieclades relacionaclas à r'esistência ao cisalhamento,

permeabiliclacle, s uscetib iliclade à alte|ação, entl'e outras que afètam cle forma

p:utictrlal a estabiliclade clos talucles (naturais ou artificiais).

Estruturas

As estruturâs clo sttbstrato geológico inclnem as feições de descontinuidacle

clas rochas, t¿iis como l¿rlhas, clobras, juntas, planos de estratifìcação, e outras.

Invariavelmente detìnem planos de descontinuidade por onde há percolação de

ág.a com intensifìcação clos peclológicos e cìLle, em rnuitos casos cle
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escol'reg¿ìmentos, fìtncionam como zonas de fì'aqueza desfàvoráveis à estabiliclacle

dos taludes.

Desta tbrma, áreas tecbnicamente mais perturbaclas, onde apareçam

clescontinuidacles m¿ris conspícuas, poclem ser consicler¿rdas cclmo mais propícias a

terem solos mais espcssos, su.jcibs a plocessos morf'ogenéticos corlìo

escorfegamentos mais atuantes.

Geomorfologia

As lbrmas clo relevo, caracterizad¿rs pelas inclinaçòds das vertentes, pelas

amplitucles altimétlicas e pelos geomorf'ológicos atuântes, principalmente os

rel¿rcionaclos à ação da graviclade, são fatores que cleiÌnem os graus cie

suscetibilidade às estabiliclacles clos tahrcles.

christofoletti (1980) clemonstra as reiações entre a clensiclade de drenagem

e a clecliviclade e comprimento das vertentes (lìgura 22). segundo o autor pode-se

inferìr que quanto makrr a densidade de clrenagem em uma área com amplitucles

topográficas colìstantes, maìs curtas e inclinaclas serão rtj vcrtcntcs; por outl.o

lado, cluanto maiol ¿i amplitucle altimétrica em Llma írrea de clensidacle cle

drenagem constânte, mais longas e inclinadas selão as veltentes (chr istof'oletti

1980). Quanto mais íngremes as vertentes mais sujeitas estão ¿ros processos

morfbgenéticos de esconegamentos.

Água

'1t k ¿( l)otrtokoìrcnro , I,np dDru ¿e G&loli( S¿¿itn¿ntu . I(;/USp

Ao lado cla gravidacle, a água é o principal làtor c¡ue influi na estabilictade

dos taludes. A água, além de atLlar nos processos de internperísmo e: cle transporte,

moclilica os est¿rdos cle tensão clos merciços cle solos.

Coologid Urbâ'ìr (liì lìcgião Motfopolìrlìnâ do Sño Irrìrìk)
S (. tlj io K I ( i t | /c I ¿u Ro¿ t ¡.t!ù( ?.
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o solo é constituíclo cle grãos e vazios pleenchiclos total oLr parcialmcnte

por água, olr outro flLricto. A interação entre a estrutll[a clo solo c o fl¡iclo clos

vazios cletermina o comportamento geotócnico clo solo.

Esta esttutllra possui uma lesistência máxima cle suporte a unì

carregamento. As tensões ao cis¿ilhamento só poclern ser resisticlas pelas paltículas

clo solo, Lrma vez cpre a ligua não possuí resistônci¿i ao cisalh¿rmento. No entanto, a

tensão norm¿ìl em qualqner por-rto clo solo é ¿r soma cla carga transmiticla pe las

partículas sóliclas e a plessão clo fluiclo clos espaços vzrzios, seguncto llishop &
Flenkel (1962).

Sem entr¿u' na fbrmultição matemática do processo cle cisalhamento, pocle-

se consiclerar que quanto maiol fìll a pressão neutra exercicla pela írgua no solo,

menor será a resistência ao cisalhamento clos solos. Sinrons & Menzies (198 l)
aprescntam uma eluciclativa lbnnulação rnatcmátic¿t dest¿ì condição cle

cisalhamento relacionada à pressão neutra.

É importante, portanto, pâl'â o processo cle escor.regamentos cleterminar as

contlições cle perme atriliclacle e cle si¿rturação clos solos. T'ais concliçircs poclem scr,

no ent¿ìnto, estim¿rcl¿rs incliret¿rmentc em estnckrs cle escala r.egional.

Para So¿rres e F'iori (1916) a pe lrneabiliclacle pode ser infèricla

relativamente, urna vez que é invelsaüentt: ploporcional ¿ì clensiclacle cle

clrenagens, cm Llma /rrea com o mesmo ínclice pluviométrico, pois clensiclacles

maiores signif icam menclr potencial cle inf iltr.ação e vicc-ver.sa.

'l(st ¿( l)oltt)iü¡ (¡ttt) l,to(r(tM¿. ,\¿¿ìnk ktt lG/USl'

4.3.2 - Dcsastres urbanos envolvendo escorregamentos

Os escorregamentos lto Brasil sãro bem clocumentaclos, principahnente pela

imprensa, cleviclo à repercussão qlre c¿ìus¿r c¡uanclo ocorrem em íreas habitaclas.

Cù)logiâ llñrìrìr d¡ lìcgi¡io lvlcù¡ì)(lilrì¡rî dc São PlLrlo
S.:tK. Kl(iùlill¿u Ro¿nr c



Augusto Filho ( 1994) apresenta um cluaclro resumiclo (Tabela l) mostrando os

principais acidentes deste tipo oconiclos no Br¿rsil.

Observa-se que, em gerai, nesses clesastres sempre ocorrem perclas de vidas

e clestruição cle mor¿rclias.

LOCAI,

Vale do Palaíba lì.f/SP

Santos/SP

t"t. Jt I), ,'¡' ar t,' l t,,tt,t¡ ,t,lrt;r,,1t,ri,t.\,,lutú.hhu .I¡/Utl,

Santos/SP

lììo de Janeilr¡/llJ

Sella clas Alalas/lìJ

Caraguatatuba/SP

DA'I'A

Campos rlo Jolclão/SP

Salvaclor/BA

1928

clcz,ll,948

Maranguapc/CF,

19.56

I-¿rvrinhas/SP

.jan/ l9(16

60 mortcs, destrìiição parcial dâ Santa Casa (lo Santos

jan/1967

CUbAtãO/SP

250 nrortcs, destlltição (le centenas de casas

Petrqrolis/RJ

lìio clc Janeilt¡/lì.[

mar/ 1967

43 orortes, dest|uição dc 100 casas

túr/ l9'7 I

100 mor'tes

Salvarlor'/IlA

,tgo/ 19'12

1200 nroltcs, dcstluição de dezenas rle casas, roclovias e
Ltrla usina hidlelétlica avari¿r<las

Sao P.tulo/SP

Perd¿¡s

r\bl 197 4

Iìec ifè/PIl

rlczi 1986

120 rnoltes, milhales cle clesab|igaclos

B lumenau/SC

j an/ l9ll8

104 mortes, nilhares rle rlesabligados

mais dc l0 mortes e rlestnriçeìo cle 60 nroladias

São Paul</SP

tev/ l9fìfì

llclo Holizolrte/MG

I2 moltcs, destruição ale dezen¿rs de casas

Iev/ I 98fì

Contageur/MG

.jun/ l9lì9

I I mortes, clestruição de casas c pontes

oì r1l lqSq

l0 rnoltes

Tabela I - Aciclentes importântes relacion¿ìdos à clellagração de escorregamentos

no Blasil (Augusto Filho I994).

Salvaclor/BA

nrais (le 30 trlortcs, destt uição de clezenas cle moladias

ju l/ 1990

lnais cle 30 tlì(n1es, (lostlniç¿ìo (lc clezenas cle rnor¿rclias

orrt/ 1990

cclca tle 100 nìu1cs, dcstruiçito (le dezcn¿rs cle moladias

or.rt/ 1990

l4 nroltes

.jan-tbv/ 1992

cerc¿r dc l0 mortes

rnar/ 1992

cerc (lc l0 rlì()t tcs, (leslnliç¡io (le vtír'ias moraclias, poutcs
e lotlovias

Ccologix UrbÂ¡ìâ drì l{cgi;io ùlotrcpolitänrì dc SÌio PiìLrlo
Strrio Klei l¿l¿et t¿o¿ttR zz

¡nar/1992

cerciÌ (le l0 mortos

mâis (le l0 môr'fcs

36 rroltss, (lcstrLriçiro dc dezcnas cle lrol¿rclias e centenas
dc clesabligarkrs

I I mortos

tì0



Esses desastres ocorrem principalmente entre os meses cle outubro e abril,

caracterizaclos por altets preciptações pluviométricas.

Banclini ( i992) aplesenta um relato sobre os esool'l'egamentos ocorricios n¿r

clécacla de 80 no município cle Fl'anco cla Rocha, ao norte cla Região

Metropolitana de São Paulo. Pellogia (1991) e Takiya (1997) clescrevem casos cle

eventos cleescorregamentos ocon'idos mais recentemente no município de São

Paulo.

Takahashi (1998) descreve alguns casos históricos cle desastres cleviclo a

escorregamentos no Japão, entre oLltl'os o clo rio Harihama em lzumi, ocorrido em

julho de 1997, quando 2l pessoas morreram e clivers¿rs habitações fbram

destrr,rídas; o escorregâmento cle Gamaharazawa ocorrido em dezembr.o cle 1996

matanclo t4 pessoas; e o escorregamento de lJorodani ao norte cto Japão, ocorrido

em agosto de l91L) vitimando 3 pessoas e destruinclo clezenas cle residências.

Leveson (1980) cita alguns desastres devido aos escorregamentos no

munclo, tais como os do Monte Fluascaram no Pel'u em 1970, com mais de 20.000

mol'tes, o da ciclacle cle Nicolet noCanadíi em i9-55, com 3 mortes e clestrr"rição de

várias cas¿rs e préclios; o escolregamento clo vale cie Vaiont na ltália em 1963

provocanclo a clestruição cla vila cle Longarone cleviclo ao ext|av¿rsamento cle

írguas de uma balragem cleviclo às onclas f'orLn¿rcl¿ìs no reservatório pelo

escolregamento. Outros acidentes citaclos pelo antor são os cle Palos Verdes, Los

Angeles, e Seattle, nos Estados Uniclos, Hong Kong e Rio c1e Janeiro.

4"4 - O problema das inundações na Região Metropolitana de São paulo

A história da urbanização ila Região Metlopolitana mo\str.a os governos

nllnca se preocllparam com os vários problemas que assolam a população, em

especial os relacionaclos às enchentes.

l,\ J. J\'ttt,t',t tt'th, l\,,1;¡iqn,t, I t,a'lt xttt.\,.tlt|k tu,u -tr;/U.\t
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drenagens cla Região Me tropolitana de são Paukr t'oram simplesmente as de

ttansposição clesses obstáculos natulais ou cle utilização clas mesmas como mcio

de descarga cle esgotos. São exemplos, as preocupações de transposição clo V:rle

clo Anhangabirú, cla Y árzea clo Carmo e dos rios Ar.icanduva, pinheiros e Tietê,

sempre com resultaclos que levaram à ocupação cle novos espaços pela área

urbana, crianc'kl incltrsive conclições para ocnpação até das planícies cle ìnundação.

A recle hidrográtrca cla Região Metropolitana de São Paulo é constituícla

pela bacia do Alto Tietê e parte das bacias clos rios Paraíba do Sul, Juquiá,

Sorocaba, Juncliaí, Médio Tietê e Vertente Atlântica. Percebe-se que tocla essa

recle hidrográfica é representada exclusivamente pcll cabeceiras cle toclas essas

bacias. Tal condição peculiar, aliada à inexistência histórica de planejamento

global clos recllrsos hídricos, confbrme EMPLASA (1985), implica na escassez

relativa de água para a Região Metropolitana de São Paulo. Desastrosamente, as

leis de Prcrteção aos Mananciais (Leis Estacluais n".s 898/75 e 1172176) acabaram

incentivanclo, just¿ìmente nesszis árezrs, a ocupação clanclestina por parte cla

população, tr¿rzendo com isto problemas cle poiuição e assoreamento

principalmente dos reservatórìos de Guarapiranga e Billings. Em 199'l tt

legislação sobre os mananciais da Região Metr.opolitana de São paulo fbi

modìficada objetivando, entre outros aspcctos, solucionat os conflitos cle

ocupação dessas áreas.

A Bacia clo Alto'I'ietê situa-se à montante cla banagcm cle Pirapora do Bom

Jesus atinginclo praticamente todos os municípios cla Região Metropolitana de são

Paulo, exceto Guaralema, Juquitiba, Santa Isabel e Vargem Grancle paulista. Esta

bacia encontra-se praticamente toda em áre¿i ur.ban¿r e tìrz parte do Sistema

Hiclrelétrico cfe Cubatiro, que, por meio de reversão do cluso através cle

bombeamenle das águas nas barrtrgens cle Ecigarcl de Souza, Traição e pedreira,

faz com clue as águ:rs clo rio Pinheiros flu¿im ¿ì montante cle {br-ma a aproveita¡ tr

Ccologiâ Urb¿ìnlì ([r I{ogião Mclropoìitînä dc Sijo }]lulo
Sdsio Kleinl¿l.bt Rt'tlt irtrc?.



desnível cle mais de 700 m entre o planalto paulistano e o litoral, gerzrnclo assim

energia elétrica.

Os principais pontos críticos sr-rscetíveis rì inundação cla Regiãcr

Metropolitana cle são Paulo, a rnaiorìa estão situaclos na bacia do Alto Tietê. A

tìgura 23 apresenta as ár'eas sr-rjeitas à inunclações conf'orme iev¿rntamento cle

EMPLASA (I985).

Ab'Saber (1957) ao descrever a geomor.t'ologia clo sítio urbano cle São

Paulo, caracteriza o relevo urbano claquela época como composto por sistemas de

colinas, tenaços e planícies aluviais. Deste modo, o r.elevo seria pouco

movirnentado, destacando-se as planícies extensas clos rios Tietê e Pinheiros,

originalmente meanclrantes, confÌlrme mostr'¿ìm os mapâs anteriores à canalização

desses rios (Figura 24). Poré,m, atualmente o sítio ulbano ultrapassou mnito os

limites describs pol' Ab'Saber (.195'7), ocupando terrenos mais acidentaclos,

enquanto os rios Tietê e Pinheiros hoje encontram-se canalizados, tendo sido

eliminados os antigos meandros destes com a ocupação urbana das suas planícies

cle inunclação.

A conclição n¿rtnral me¿inckante clas plincipais dlenagens cfa bacia cio Alto

Tietê é explicacla pelo estrangul¿imento natural cla b¿ici¿r na região de Baruer:i e

Os¿rsccl. Ab'Saber ( 1957) clescreve nesta regìão uma anomalia de clrenagern,

representada pelo estrangulamento da planície aluvial a jusante do meandro

encaixaclo do Tietô na região do morro de São João, em Osasco, onde o Tietê f'oi

retificado, porém a t'eição clesse meanch'o encaix¿rclo aincla é possível de ser

visualizada em imagens cle satélite recentes (['igur.as i2 e l3).

Esta paisagem natural cla regìão, caracterizacla por largas planícìes cle

inundação e r ios meancilantes, com áreas cle estrangulamento, transfbrmam as

planícies de inundação em ¿íre¿rs potencialmente inuncláveis.

'1i1tc ¿t Doutotototto - I'tokftrnn ¿¿ SulìuetúT - lC/USI,

Ccologi¡ Urbârìâ (l¡ lìogiäo ¡llcttopolirâDrì rlc Sio p ulo
S(tßi0 Klei l¿ld?ì Ro¿tiRut?
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Figura 24 - Rios Tietê e Pinheiros, meandrantes, representados em mapa da
Comissão de Estudos de Transportes Coletivos do Município de
São Paulo ( PMSP 1943).

Geologia Urbana da llcgião Metropolitiura de São Paulo
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Obviamente, o regime pluvial e as conclições de permeabilidade da região

clevem ser levados em conta também para â câracte riz,açã,o clessas áreas como

potencialmente sujeitas às inundações.

Por outro lacb, o processo cle urbanização cresccnte causoLl sensível

diminuição na permeabiliclacle original clas unidades geológicas afetada pelo

calçamento, cimenta{þ e aslàltamento. A consequência clisso é o aumento da

velocidacle cle escoamento das ágr.ras para os leitos dos córregos e rios, cansanclo

a e¡osão das vertentes e o rápido allmento do nível cle água levando ao

transbordamento e inundação cle áreas ubanizaclas.

DAEE (1984) descreve os fatores que aIètam o escoamento superficial das

águas, clestacando justamente a impermeabilização das bacias, em áreas nrbanas,

como responsável pelos aumentos dos picos de cheia com tempos cle escoamento

cada vez, menores, contbrme ilustrado na tigula 25. Além cla impermeab llizaçrao,

DAEE (1984) consiclela as condições climátìcas (temperatura, velocidade dos

ventos, regime de chuvas, etc) e fisiogrírficas (área, f'orma, declividade, elevação,

clensidade de drenagen, etc) como latores qr"re infhrem no regime de escoamento

superfìcial das ágtras. Otrtros t¿itores podem ser mencionaclos, senclo qne t¡m clos

mais característicos na Região Metropolitana de São Paulo é a diminuição cla

capacidacle cle descarga dos canais causada pelo trssoleamento ou obstrnção por

obras civis, tais como pìlares sobre o leito, pontes, ou mesmo obras cÌe

escoanìento subdimension¿rclas ou ocupação clesorc'lenacÌa clas margens clos

córregos.

Uma das soluções cle engenharia encontlada pa¡a a diminuição clos

prolemas de inr"rndação na Regiãro Metropolitana de São Paulo tem siclo a

constrnção de reservatórios de armazenamento de águas pluviais em áreas de

cabeceiras de drenagem, evitando-se assim o rápicio escoamento para os canais

fluviais principais. O primeiro reservatório constmíclo está situaclo sob a praça

'l6c ¿¿ Doukùvnrcnh - 1) ¿e Geoklr<ia S¿¿in¿ìtuu - 1G/USt'
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Charles Miller no bailro clo Pacaembu, tenclo siclo sua obla iniciacla e finaliz¿rcla

na primeira metacle da década cle 90 (figura 26).

Este lese.v¿tório tem evitaclo os problemas cle enchentes que ocorriam nar

avenicla Pacaembn, clevido principalmente ¿ro snbclimensionâmento clas antigas

galerizrs pluviais, situaclas abaixo cla avenicla, além cle clivelsas obtruções causacl¿rs

pol raízes e até tfoncos cle hrvores, c¿uros cle abastecimento cruzando a galer.ia,

¡r ilales cle obras, etc.

Novos teserv¿rtórios estão senckr constluíclos n¿r Zona Leste (Reservatór'io

cle Ar icanclnv z,) e na Zona Sul (Reselvatório cle Águas Espraiaclas).

lnfèlizmente, a Região Metropolitana cle São P¿rulo chegor-r a um estágio em

rclação às inunclações, que somente rnediclas clue envolvam projetos estruturais de

engenha|ia, tais como as oblas cle constrnção cle reserv¿rtórios e novas

canalizações apresentarn algum resultaclo corno mecliclas para atenuação clas

conseqtiências causaclas pela própria ibr.ma cle ocupação clas planícies cle

inunclação. Dentre as mecliclas nãro-es tllrturais cle controle cle enchentes, somente

acluelas clccolrentes cle unl¿r rígicla legislação tem sr,rrticlo algunr clcito, tais como

as les triçires impostas con'r a cliação ckr Parclue Ecol(rgico do l'ietô, embora nho

evit¿inclo ocupações, conìo o ocorriclo no Jarclim P¿intanal (Zona Leste).

4,5 - Outros problemas rol¿rcionados à Geologia Urbana na Região

Mctropolitan¿r de São Paulo

4.5. 1- Atcrros sanitírrios

Talvez, os mais explessivos clepósitos constr.uíclos exclusivamente pela

ação c1o homem são cls aterros sanitár'ios, plincipalLnente os clo rnunicípio cle São

Pau1o, oncle cacl¿r h¿rl¡itante prochtz- em méclia I,5 kg cle lixo cliari¿rmentc.

'l¿v fu Dt¡rtorun¿ntt l't.:(t.tDrít ¿¡:j .\.¿ìrttttLir lt ;/l l.\l

(;u)logia tJrbrìûrì (ln l{csião Mc(r1rt)olilârì itc São IJâLrto
S(ryn Kl¿i litl¿?t tt.¿t ir c.
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Yazão máxima na bacia urbanizada

Figura 25 - Modificações teóricas no hidrograma vazão x tempo pela
impermeab ilização das vertentes urban izadas, DAEE I 9 84.

l--l Bacia natural

f--l gacia urbanizada

Yazão máxima nabacia natural
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'I'ese de Doutorctùtento - Ptoßr¿unu de G

Figura 26 - Aspectos da obra de construção do Reservatório sob a
Praça Charles Miller, São Paulo.

Ceologia Ulbana da Região Metropolitana de São paulo
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O município cle São Paulo, com cerc¿t cle 10 milhões de habitantes, chega a

produzir 15 mil t de lixo pol clia inc[lindo os resíduos cle origens clomiciliar,

comercial, inclustrial, hospitalar, de constmção cìvil, cle podas de áfvo¡es e de

varriçãro urbana (Rodrigue'z & Figueira I99l).

l)este total, os aterlos sanitários recebem cerca cle 12 mil t cliárias cle

resíduos (cerca cle 8l% clo total), equivalente â car€a cle 2600 caminhões cle lixo

por clia (clac'los estatísticos cle acompanhamento clisponíveis em LIMPURB -

Departamento cle Limpeza Urbana, Secretaria de Serviços e Obras, PMSP). Os

[ 3 û/o ¡estantes são destinados à compostagem, à incineração, aos depósitos

clandestinos ou simplesmente lançados nas drenagens.

Os problemas cle operação, de contaminação de ac¡uít'eros, de estabilidade

clos taludes, entre outros, são comuns nos ateri'os sanitários. A prospecção cle

áreas para abrigar novos aterros também é problemática, uma vez que ¿t

urbanização e as áreas cÌe mananciais legalmente protegidas restringem a

localização às regiões periféricas, nem sempre adequadas quanto às condições

gcológicas oLr hitlrogcológicrs.

[Iistórico soble o destino do lixo em São Paulo

h \, .1. l','ttt,'\xarht,, l \'tirtt t tlr t;r,Jt,!itt .\,¡tin,ttt,U It ìtu.\t'

As primeiras iniciativas do poder pírblico municipal, em São Paulo, no

sentido cle considerar a questãn ckrs resíciuos sólicbs como rìm problema a ser

equacionaclo, clatam clo século passaclo, através cla clef'rnição cle áreas especiais

onde os próprios munícipes, puclessem clepositar o iixo geraclo, cont'orme Ogata

(1983). Naturalmente, estes esp¿tços, situ¿rclos nos limites cla área rlrbanizada,

t'oram incorporaclos pelo processo de expansão cla ciclacle, inviabilizando esta

prirneitra iniciativa pÍrblica de gestão clo lixo e justiücando a implantaçãro de um

serviço cle colet¿r municìpal.

O serviço de coleta de lixo no início cleste século e¡a ¡ealizado através de

carroças. os resíduos eram despejados em clepósitos a cóu aberto, sem nenhum

Ceologi¿ì Urbtìna (ìâ Ilcgião Metropolilâ¡ìll dc São p¡Ulo
Itgio K|cinl¿I¿u Ro¿t is t2
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controle sanitário oll pl'eocrÌp¿ìçào ambiental, ou à inceneração (cerca de !\t/o do

total de lixo), à reutilização como adubo cle lixo j¡r nattrra (cerca d,e 20vo do total

de lixo) e à reciclagem cie matéria prima (menos cle lo/o do total cle lixo), confonne

ogata (1983). o principal depósito a céu aberro desre períoclo (1850 a 1900) f'oi o

cle Santa Cecília, local hoje totalmente ocupado pela rtrbanização (fìgura 27).

Em 1925 tem início a operação de processos preclrrsores cla compostagem

ckl lixo, através de processos cle f'ermentação ìnduzicla por temperâtur.as. Este

processo viabiliza, até 1950, a utilização clo lixo como adubo, representando até

50u/o da capacidade clo sistema cle clestinação 1inal, conlbrme ogata (1983). Nesse

período tbram instalados qrÌatro clepósitos de fèrmentação, krcalizaclos nas regiões

da Ponte Peqnena, Ibirapueta, Quar.ta Par.acla e Instituto Butantã (fìgura 27). Além

desses depósitos, aterros ou lixões, t'oram utilizaclos em regiões hde totalmente

urbanizadas como nas proximidacles clas ¿rveniclas Blasil e Rebouças, Rua pecL-o

cle Toledo, Y ítrzea do Glicério, rua Sumiclonro, entre outros (ligura 27).

A partir cla segnnda metade deste século, São Paulo aclquire características

cle metrtipole e começam a ser incentiv¿rclos os processos cle incineração, em

lòrnos, clos resícluos sóliclos, através das usinas cle velgueiro e ponte pequena. A

partir cle sãro Paulo, confbrme ogata (1983), tbi ctitunclicla pekr munclo inteir.o a

instalação cle f'ornos para incineração; porém atualmente só o lb¡no cla nsina cle

vergueilo está em opelação em São P¿rulo, senckr que o cla ponte peclLrena fbi

desativado em 1997.

A disposição de resícluos em lixões aincla se tornaria prerlominante até o

início da década cle 70, procedimento cacla vez rnais incompatível com o
crescimento vertiginoso cla zona rlrbaniz.acla- Neste períoclo são inauguradas as

cluas estações de compostâgem de lixo orgânico, as usinas de São Mateus e de

Vila Leopoldina, ambas em operaçãro nos dias cte hojc.

L.\rú 1, ,,t, a,tttt' I't,¡t,nm,t, t ,, ,.l,,Lt,t çJin¡, t¡t t - ltì/lj St
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Em 197'l fbi elaboraclo um plzrno cliretor para a clestinação f,nal cios

resíduos sólidos geraclos no município de São Paulo, atravé cle um sistema cle

estações cle transbordos e aterros sanitár'ios. Descle então, uma méc1ia de g7 o/o rlos

resídttos sólidos ploduziclos em São Paulo são clestinaclos aos ateffos sanitários,

l0ûlo destinaclos às usinas de compostagem e 27o incineraclos (lixo hospitalar),

qttando o sistema firnciona normalmente. No início cleste ano (1998) o incineraclor

cla usina cle vergueiro teve slr¿rs ativiclacles interrompiclas pol problemas cle

manutenção e cerc¿ì de 5.000 t de lixo hospitalar arm¿rzenados no incineraclor de

Ponte Peqnen¿r fbram clestinaclos ¿to ¿ìterro cle São João na Zona Leste.

A partir de 1990, começa a sel implantada â coleta seletiva com o objetivo

cle viabilizar a reciclagem de rnatérias primas para a inclúrstria de trans{'ormação

(plásticos, vidros, latarias e papéis), além cle prolongar a vida úttil clos aterros em

lilncionamento com a redução cla quanticlacle dos resíduos plocluziclos diariamente.

Em 1992 a coleta seletiva foi sensivelmente climinuída não representando hoje

nem 77o do total de destinação final clo lixo ein Sãro Paulo. No entanto, somente

menos cle ljo/a clo total cle lixo produzido em são Paulo não teriam ontra

clestinação a não ser os aterros sanit/irios.

Torna-se importante ressaltar que a cacla môs ¿is reservas dos atetnts

sanitár'ios implantaclos no município cle São Paulo estão se esgotanclo e nov¿ìs

áreas, cada vez mais clistantes, e em breve abraçaclas pelo clescimento cla zona

urbana, tornam-se Iaras pal¿ì sustental' o moclelo atual cle clestinação cios resícluos

plocluzidos pela rnetrópole. Port¿rnto, o moclelo de clestinaçãm ckls resícluos aos

aterros sanitários, adotado atualmente ern São P¿rulo. encontla-se em vi¿rs de

satnração total.

Por ontro lado, mesmo causando impactos óbvios como poluição das águas

subterrâneas e superfìciais, os ¿ìterros sanitários tornam-se, em termos econômicos

e até em termos cle t'onte poluiclora, aincla mais adequaclos clo que a incìneração clo

'lr.\r,lt: b, l,'ùntt.ttrtt. I t,tqnu J,r S.llitìtctttut - IC/US1'
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lixo. Queimar 15 mil t diárias cle lixo numa cidade já comprometida com a

poluição do ar clevido às indúlstrias e aos automóveis seria uma catást¡ofè.

Quanto à cornpostagcm e à reciclagern, embora viáveis deviclo à

composição clo [ixo, necessitam de investimentos bastante elev¿rclos para tratar, cle

t'orma industrial, os resíduos sólidos procluzidos cliariamente. Cabe ao poder.

pÍrblico, portanto, consiclerar o firto cle tratar clos resícluos urbanos cleve ser um

investimento qlÌe gore poncas clespesas oll nm¿i d¿rs prioridades sociais c

conseqtiente investimentos conciizentes.

Fases de desenvolvimento dos aterros sanitários

'I¿\t: d? lrnh)û t¿ b . I,rotk tu ¿e G(oloritt S¿¿iurctûø I(;/t:JSt,

Roclriguez e Figueira ( 199 l), estudando o desenvolvimento de um plano cle

monitor¿rmento e recuperâção de aterros sanit/rrios, reconhece¡¿rm cinco fases ou

estágios diferentes de desenvolvimento clos aterros sanitários no Município de São

Paulo, a saber:

. Fase de implantação: läse cle escolha clo local e preparação clo terreno para a

clestinação llnal clos i'esích"ros s(rliclos (liguras 28,21) e30);

" Fase de operaçãro: fase em que a ár'etr está recebenclcl os resícluos sólidos,

constituinclo o altelnamento clo maciço através cla elaboração de "celas" cont'orme

ihlstraclo na figura 31, e construção cle clrenos de chorume e de gás.

o Fase cle clesativaçãut: fàse em que o maciço está se esgotando pat¿ì o

recebimento de resíclnos sóliclos, com previsão cle menos cle ó mêses cle reserva.

Isto implica necessariamente em encolìtrar novas ¿rlternativ¿ts para a destinação

tìnal clos res íciu os norm¿rl mente recebiclos.

. F,'ase de maturação: f'ase em que o maciço corneça a se estabilizar quanto às

procluções de gase e tle percolaclos e quanto a ocorrônci¿r cle recalques, após sna

desativação total.

Ccologiâ U¡tâllfl dd lìegião Mctqxtìt.ìr)rì dc São PnLìlo
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o Fase de reabilitâção: tìnal da recuperação clo aterro aclequanclo-o a Llm Llso

determinado e novo, ou aquele ântes cla implantação, seguindo um projeto prévio.

A1é chegar a esta l'ase um âterro sanit/rlio ieva mais cle 20 anos.

As áreas clos ¿rtenos sanitiírios mais antigos, cla clócacla cie 70, estão

somente agora senclo reutilizaclas, ¿rincla com alguns problem¿ìs como de escape cle

gases, como no antigo âterro e atual Parqne Raposo Tavares.

Problemas geológicos e geotécnicos dos Aterros Sanitários de São Paulo

Em geral os problemas encontrados nos aterros sanitírrios de São Paulo

devem-se ao planejamento inaclequaclo, ignoranclo características e apticlões clo

meio físico dos locais de clisposiçãro clo lixo.

Neste senticlo, descle a f'ase de implantação cleveriam ser previstos

programas de monitoramento visando a caractetização cla permeabilidade dos

solos, das estrutul'as geológicas, cla capacidade de carga das "celas", etc., a fim de

se evitalem problemâs firturos como a poluição clas liguas subter¡âneas, escape de

gases e instabilidade dos maciços. Embora todos os ¿terros apresentem, em geral,

problemas cle natnrezas geológica e geotócnica, a seguir são descritos os clois

casos mais elucidativos ocorridos ness¿t clécacla envolvendo problemas

geotécnicos em âterros sanitários cle São Paulo.

O primeiro c¿rso oconerì no Atefro Bancleirantes localizaclo no Krn 25 cla

Roclovia dos IJ ¿rncleir arìtes, no baino clc Pelus, ocupanclo uma área de 850.000 Ln'?.

Attralmente este âterro lecebe cerca de l0o/o dos resícltns urbanos, mas chegou a

leceber m¿ris de 7 n.ril t cliárias até meaclos cla clécacla cle 90.

Em junho de 199 1 uma cl¿rs fì'cntes cle operaçixt, jli em fäse de maturaçào,

f'o i retomacla para opelações com vistas a ¿ìLlmentar a reserva do atelro, enquanto

nova fìente estava senclo prepalada para início cle opelaçi-ro.

t; \, .lt l),.rttt'\ 'trì,t,) 1",,i',t n,h t ;,\,1,,t:t, t .\r,litu hu . It;tt SI
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Figura 28 - Aspectos de preparação de area do Aterro Sanitiirio de Bandeirantes.
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Às 22 horas cb clia 24 cle jLrnho cle 1991, 65 mil m3 cle lixo f,oram

mobilizaclos através cle un'r grancle escorregarnento ocasionanclo a morte de um

firncionário por soterramento, além clas conseqüências clos cnstos necessários para

a recuperaçãro cla área, cla exposição e mau cheiro do lixo e ci¿r contaminação das

clrenagens a jusante ckt aterro (l'iguras 32, 33 e 34).

Os primeiros sinais cleste escollegamento já haviarn se manifèstado na

n'ranhã clo dia 24, atravé,s da ocolr'ência de trincas e abatimentos na parte superior

do aterro. No dia anterior, a pluvìosiclacle havia alcançado 79,9 mm, enquanto cluc

no dia do aciclente f'oi registrado um índice cle 25,9 mm cle chuva concentracla no

períoclo da tarcle.

Segunclo IPT (I991) a t'rgna proveniente cla precipitação, ocorricla no clia

24, penetrou intensamente nas trincas abertas plovocanclo o aurnento das pressões

neutras. O lixo escorregado comportorÈse como um rnaterial líqüido-viscoso

inclicativo cle insufìciência de drenagem do maciço.

Dentre os làtores condicionantes para a occlrrênci¿ do esco¡regamento, IPT

(1991) levantou as qnestões do chorume acumnlaclo, cia conf'ormação geométrica

dos t¿rludes (inclinaçiro de 22" e ¿rltur¿rs cle "celas" cle l0 a 15 m) e da elevação da

pressão nerÌtr¿t, como fabres del'lagraclores clo processo.

A retroaná[ise cleste escorregamento fbrneceu claclos geotécnicos

importantes sobre o oomportamonto clo lixo uma vez que ensaios cle laboratór.ic¡

nunca pttderam ser realizados devido suas características e clifìculdacles cle

amostragem.

A írrea l'oi recupelada clepois de cluase seis mêses de trabalho e setor clue

estava senclo preparado para a recepção de resícluos loi praticamente esgotâclo em

menos de quatro anos, surginclo uma verclacleir¿r montanha de lixo, onde

anteriormente era um vale.

l,\..1. It,"a,.r.H"üt . I t,ttrtult,t tl, t ;ù,tt'tttt S, ¿ùr ht,u t(,/U\t'
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Figura - 32 - Escorregamento do Aterro Sanitario de Bandeirantes onde são evidentes os desníveis
de abatimento produzidos pela movimentação da massa de lixo.
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Figura - 33' Escorregamento do Aterro Sanitário de Bandeirantes. Na saia do escorregamento,
podem ser observadas trincas ocasionadas no aterro da rodovia Bandeirantes devido
ao choque produzido pela massa de lixo escoregada.

t
fr

l^

v
Q
a4



Tese de Doutorumento - P,'ollruì¡tu de Geolopiu Setlitnentur - IG/USP

o
rcçl
(.)"
63

()

()
d)

()

(o

(.)
C)

o

€
CA

o

ct)
c)

cu

(l)€
F
É
()
'o
o

.cü

Éo
cçl ¿clØg^
aJl
F()Q.¡ ¡r
<c)(l)
.do
o8E(')L¡O(l)ñt
Ec¡(l,rd
SsF.=
e) u)r¿ Cdt¡€
ts

c.¡
(!

Þo

t¡r

103Geologia Urbana da Região Metropolitana de São Paulo
S e rg io K I e inlè lde r Rod ri gu ez.



O segunclo c¿tso envolvenclo cluestões geotécnicas ó ih-rstraclo atlavés cftr

Atero Sanitário cle Vila Albertina, atrì¿ìlmente clesativaclo.

O Ater¡o Sanitário cle Vila Albeltina clesenvolveu-se enì um¿ì antiga cava cle

pedreira, sem cFralc¡ner tralamt:nto clos fluiclos plocluziclos pela clecomposição cla

matéria orgânica e, em consecltiôncia, o entorno cleste ¿rterro apresenta problemas

de contaminaçãro tanto das hguas subteuôneas quanto clas águas superficiais, até

ho je.

Por ser um aterro confìnaclo às parecles da c¿rva cle uma antiga pedreira, o

acomocl¿rmento cla "celas" induziu tensões cle luptula cle no sentickr SW, na lì'ente

nho confinada.

Rodriguez & Figueira (1992) diagnosticar¿rm o problema cla tensãm vertìcal,

representacla pelo peso do lixo clepositaclo, comprometenclo a estabilidacle clo

atett'o, através cla análise cle desloc¿rmento cle malcos topogrhlicos ìnstalaclos nct

aterro (figurzi 3-5).

Ao adotar os clados obticlos pela retroanálise clo escorregamento clo Aterro

Sanitár'io Bancleirantes, tais como grau cle cocsão, peso específico, ângulo cle

atrito, e consiclelanckr situação cle saturação, lìoclriguez & FigLreira (I99 I)

obtiveram n¡n latol cle segnrança cte I ,0 a I ,3, clepenclenclo cla inclinação clo

talucle, representanclo vaktres eKtfemamente cr'íticos p¿ìra a ocor.r.ôncía cle

escorregamento. Este 1ìrtor cle segurança tbi obticlo cons icler¿rnclo-se também

deslocamentos cle até I rn diário em alguns marcos topográficos.

Baseaclo nos resultaclos obticlos, mecliclas cle car'írtel urgente krram tclmaclas

no sentido cle se evitar a ocofr'ência cle um escorregamento semelhante ao clcr

Aterro Bancieirantes. 'fais n'reclidas t'oram realiz¿rclas em consonância com orìtros

tócnicos envolviclos, ao contrlirio do cil"re Pellogia ( 1997) apresentâ como exemplo

cle contlaclições entre técnicos cle lormaçãro cliver.sa (no caso geólogos e

engenheiros).

L \t ¿': I'¡r tt ù t, ti Itrrr¿ut,t¿L( \t¿í,t¿ttkrt lG/U,\I'
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O segunclo caso envolvenclo questões geotécnicas é ilustrado através do

Aterro Sanìtário cle Vila Albertina, atualmente clesativaclo.

O Aterro Sanitírrio cle Vila Albertina clesenvolveu-se em rìma nntiga cava cle

peclreila, sem c¡ralcluer tratamento clos tluiclos procluziclos pela clecomposiçãro da

matér:ia orgânica e, em conseclüência, o entorno cleste aterro apresenta problemas

cle contaminação tanto clas águas subterr'êneas quanto das águas strperficiais, até

hoje.

Por ser um ateno contìnaclo às paredes da cava cle trma antiga pedreila, o

acomoclamento cl¿r "celas" ìnduziu tensões cle rnptura de no sentido SW, na IÌente

não confinada.

Rodriguez & Figueira (1992) cliagnosticalam o probiema da tensão vertical,

representada pelo peso clo lixo clepositado, complometendo a estabilidacle do

atelro, através cla análise de cleslocamento de marcos topográficos instalados no

aterro (figura 35),

Ao adotar os dados obticlos pela retroanálise clo escorregamento clo Aterro

Sanitário Bandeirantes, tais comc¡ grau cle coesão, peso especítìco, ângulo de

atrito, e consideranclo situação cle saturação, Roclriguez & Figueira obtiveram nm

iator de segurança de 1,0 a I,3, depenclendo cia inclinação do talude,

Iepresentancfo v¿rlores extremamente críticos para a oconência cle

escorregamento. Este fätor de segllranç¿ì tbi obtido consideranclo-se também

cleslocamentos cle até I m cliário em alguns marcos topográlìcos.

Baseado nos l'esultaclos obticlos, nieclicl¿rs cle carátel urgente tbram tomadas

no sentido cle se evitar' ¿i ocorrência cle um escoLregaûìento semelhante ao clct

Aterro Bandeirantes. Tais rnedidas f'oram realizaclas em consonância com outrcls

técnicos envolvidos, ao contrário clo que Pellogia ( 1997) âpresenta como exemplo

de contradições entre técnicos de lormação diversa (no caso geólogos e

engenheiros).

'I(.t¿ ¿c Da tokt|útnto - l'l
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Entle as rnecliclas aclotaclas para o Aterlo Vila Albertina, n¿r ocasião,

destaca-se a leconstrnção cle toclo o sistem¿r cle clrenagens cle chorume (tipo

espinha de peixe), a construção de uma barreila cle estacas cle r-r-racleila cr¿lv¿rcl¿rs ¿r

fu-n cle clissipar a enet'giä no câso cle eventnal mobilização clo maciço pois, à

jusante clo ¿rterro hír uma làvela c<lm 79 moraclias, na época, a r.eclução cla

cluanticlacle cle lixo clepositado e, também, a escolha cle hrcas cleste aterrcl clnc niìro

comprometessem o clesequilíbrio das tenscies iclentiticadas (figr"rras 36 e 37). Outra

meclicla cle méclio prazo, lbi a cle clesativtição (tigula 38), antecipanclo a constlução

clo Atello Sanithrio cle São João, na Zona Leste cle Sãro Paulo, clue hcrje recebe

cerca cle 90ûk cl<>s resíclnos sólicios procluziclos em São Paulo.

4.5.2 - Mzttérias primas para constmção civil

Dentro clo en'r¿u'¿rnh¿rnie nto r-ubano, oncle os conllitos cle usos de espaços

v¿rzios são sempre acirraclos, a rnineração ganha clestaclne t¿ìnto pelos benefícios

cliretos no suprimento de matérias primas, principalmente para a construção civil,

c1 uanto pe los i mpactcts ambienta is causaclos.

lt,tk ¿( l)oltotdÌkrtto ¡'tqtd tu ¿( (;.ob(tu .\ulittrutut . t(;/LlS t'

Na Região Metropolitana cle São Patrlo não ó clif'ele:ntc ¡.rois, se por um laclo

a rnetr(tpole nescessita clos insumos minerais, por olltro vive em coni'litos corn a

ativiclacle n-rineral.

Dentre os bens miner'¿is plocluziclos c consumiclos na pr'(rpria lìcgilto

Metropolitana cle São Paulo, clestacam-se brita, arei:r, argilas paua cerâmíca e

tijolos, caulim, filito, calchrio, c¡rartzito, rochas perrir Levcstintcnto, cntrc outl.os.

Não obstante as primeiras ativiclacles econômicas cla época cla colonizaçiro

serem relacionaclas ì extraçato mineral, somente em l980 lbi tentaclo estabelecer

um planejamento substanciado em cliagnósticos técnicos e políticas pÍrblicas para

o setor minerâl, atlavés clo Plano Dilebr cla Míneração para a Região

Ccologi.ì Uft.ìn¿ì (la llcgião Mctrîpoìit¡n dc São ¡).ìUlo
S?)sio Kk ¡tl(ltlo th(ltir (
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Metropolitana de São Paulo elaborado em conjunto ¡relos governos Fecleral e

Esradual (DNPM, I980).

Na época folam caclastradas 260 jazidas minelais em ativiclade na Região

Metropolitana, distribuídas confonne Tabela 2.

Tabela 2 - Atividacles minerais na Região Metropolitana de São Paulo - dados do

DNPM (1980)

Ccologì¿ì U'bânr dâ lìc8i¡o MctropoliraDrì dc Sio I)l0lo
S(trio KIt:i'tcI¿ llo¿t iIlr?

Bem Minelal J¿rz-idas em atividade Uso Plincipais ár'eas de
c'xtl ação

Arcia 109 Construçãtô civíl Itaquaquecetuba
lr4oji das Crr-rzes

São Paulo"
It¿rÍ¡eceric¿r da Serr¿r

Iì ri ta 34 Construção civil São Paulo.
Ca jamar' .

Mairiporã
Gualulhos
C¿u anicuítra,

Arglla 26 Ccrânica e olal ia Moji das Cruzes
Suzano

Quartzito 2t Argamassls
Vidlos

Pirapola do Boln Jesus,
Sant¿na de Parnaíba .

Moii das Cluzes
Filito I9 lndústli¿r cer'âmica, dc

plástico e de

bol racha

Ca jamlr'
Pilapola do llom Jesus

Mairiuor'ã .'
C¿rulim t1 Cer'ârnicas,

tintas e

fe ilizalìtes

Itapcccrica da Serra
Moji das Cluzes

lìochas pala
l evestimento

l5 Palaleìepípedos
glanítos polidos e

revestiÍncrìtos eln ùeÌâl

Ribeiño Pires
Suzano
Arrrirí

Agua minelal 7 Agua minclal São Paulo .

Po¿r

fìenaz de Vasconcelos
l.re ldspato ('¡ Cerârnicas e

vidl os

São Paulo

Calcá io 4 Cilnento Cajamar '

Pilapola do llom Jesus
Calcìossilicatadas 2 Lã de locha Arn já

Gua¡ ulhos
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Fiigura 35 - Marcos topográficos no Aterro Sanitário de Vila Albertina que
chegaram a migrar até lm no intervalo de uma semana.
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T'ese de Douktr¿tntenlo - Progrønu de

Figura 37 - Aspecto dos drenos de chorume expostos no Aterro Sanitiirio de
Vila Albertina onde, como medida corretiva, foram reconstruídos
os drenos.
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valvcrde et al (1992) apresentam um qnadro mais atualizaclo da atividade

tnineral na Região Metropolitana, observando-se contudo somente pequenas

variações no número cle jazidas em atividade. Os autr¡res ressaltatrr porérn c¡uc, erir

algturs casos, como no cla areia, a região já em fins dos anos B0 ìrnportava

ptaticamente a metade de seu consurno" principahnente da região do vale do

Paraíba, atinginclo clistâncias de transporte cla orclem cle 200 krn

Embora essa escassez já tenha siclo diagnosticada há cluase l0 anos,

somente em I 998 foi lançadcl os resultados clo proglarna Diretrizes para a

Mineração de Areìa na Rogião Meh.opolitana de São paulo (DNpM, l99g).

Forarn levantadas diversas áreas potenciais para a exploração, porém com o

incouveniente de defasagem deste levantamento, realizado ainda na década

passada, que, talvez esteja já clesatualizado, devido ao crescirnento da z,ona

urbana.

Sornados aos aspectos de esgotamento potencial de alguns bens minerais, a

Região Metropolitana cle são Paulo apresentâ cliversas ar-ças com restrições legais

às ativìdac{es cle urineração, tais eomo os parcìueri e as áreas r'[e pr.oteção

arnbìental.

Quanto aos itnpactos atnbientais cla atividade lnineral, T'eixeira ( 1gB9)

apresenta suscintarnente os seguintes principais: retirada da vegetação, alteração

cia rede cle drenagein, alteração topográfîca, produção cle resíduos sóliclos,

geração de efluentes líquidos, produção de poeira, geração de rr-rído, rebaixamento

do lençol fì'eirtico, intensificaçâo ila erosão, escoüegarnento de taludes, alteraçào

das caraeterísticas do solo, emissão de gases, vibraçâo, ultralançarnento cle

fiagmentos, rnoclificação das f-onnas de uso do solo, alteração no tráfbgo de

veículos e abandono das ár'eas exploradas. Ressalta ainda o autor que as

tninerações da Região Metropolitana de são Paulo traclicionalmente mostram

'lesc ¿e Do|tot uù¿ìito l)toprún¡ú ¿le(ie¡¡k\¡a Se¿tDl¿|1t.it - rc',/ttslj

(ìcobgiâ lÌrbânâ dî Rcgião ìvlctrotolirînî dc Sâo pâulo
Seryro KÌe¡ J¿I¿e| Ro¿liguez



pouca preocltpação em compâtibilizar sua ativiclacle com os interesses de caráter

ambiental.

Dentre os impaclos arnbientais gerados pela minelação, taivez o qne chama

a maior atenção por ser mais visível seja o úrltimo cleles, após a fìnalização da

extração, I)nas soluções tôm siclo adotadas como providências de "recuperação"

das áreas clegracladas. No caso das extrações cle areias, as cavas são

transformaclas em lagoas (Calapicuíba, Itacluaquecetuba e USP). Outra solução

ac'lotada é o uso das cavas pzrra constmção de aterros sanitários (Aterros de Vila

Albertina, Jacuí e ltatinga, Iiguras 39 , 40 e 4l).

'Ic!? ¿( DùtloftuItIn) h t;ú,1¡,x \r¿inL hu . lü/USl

Ceologiâ Urbanâ (Ìâ lìegião lvfeÍopolilânr do,Siro P¿rulo
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Figura 40 - Aterro Sanitario de Jacuí (Zonaleste de São Paulo), construído em cava de exploração
de areia. Este aterro, desativado na década de 80, ainda apresenta problemas devidos
ao escape de gases, afetando inclusive residências vizinhas ao aterro.
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Figura 41 - Aterro Sanitario de Itatinga (Zona Sul de São Paulo) construído em cava de pedreira.
Observar na foto, do lado esquerdo, construções em area de risco, no municþio de Diadema.
No lado direito, ao alto, ilustra-se a operação de aterramento. Na imagem principal nota-se
grande leque de material escorregado cuja dimensão pode ser avaliadã ernrelaçâo à carcaça
de carro amarelo.
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Tttdos os ¡taíses, es¡tecirLlmente os ¡taíses ent desenvr¡lvintenb, soz.inht¡s ou eftL ogrup(únentos
regionais ott subregionuis, devem ohter acessr¡ ìLs técnìcus r¡todernas de ntanejo dos recurso:

îerrestres ttLis cr¡nto sìstemas de inJòrnações geogrírfictLs, irttagensftotogrtlitts Jeixts por
sutélitc ¿ outtrls tccnologias de sensoriamento remoto.

(Agenda 2l - capítLrlo 1, item 7.33.)

5.1 - Obtenção dos dados

CAPÍTULO V

METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho compreencle duas làses distintas,

a primeira de obtenção e quantilicação e ¿ì segunda de processamento clos daclos

obticlos.

Para a obtenção dos clados f'oram usadas l'otografias aéreas (l:40.000),

imagens de satélite (LANDSAT e SPOT) em papel (l:100.000) e em arquivos

digitais e caltas topográ1ìcas (l:50.000).

Das imagens de s¿rtélite foram extraídos os lineamentos morfbestruturíìis,

corresponclentes às lèições lineares mais características observadas em prodLltos

cle sensoriamento remoto. Tratam-sc cle t'eições lineares mapeáveis, simples ou

compostas, contínuâs ou clescontínu¿rs, da supeúície terrestre, cujas partes estão

alinhadas em arranjo retilíneo olr sllavemente curvo, clif'erenciando-se

substancialmente clos paclrões clas fèições acljacentes e, ptesumivelmente, refletem

um fenômeno cta subsuperfície, confbrme definiclo por O'Lcary et al. (t976), ao

introduzir moclificações ao signifìcâ&) original cle lineamento proposto por Hobbs

(1904).

As f'otogratìas aér'eas,, obtidas em 197'7 pela TERRAFOTO SA, foram

utilizaclâs para detalhamento e esclarecimento de algumas f'eições como, por

exemplo, das recies cle clrenagem, cios line¿rmentos morfbeshuturais e dos contatos

litológicos.

7 t!¿ ¿? D,utotut't to ,\ ¡alì Dù, t t t t' Ia/l Ll I

GeoLo¡¡ìu U nnu da llaÍlian irlt ttopoliknru ¿<t S¿¡o I\tula
Ssrgio Klcinlèklcr tìodrìgùcz
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Em convênio entre a CPRM (Serviço Geológico do Brasil) e a Secletaria

do Vercle e Meio Ambiente cb Município de São Paulo, iniciado em 1995, f'oi

clesenvolvida uma metodologia para atr"ralização de daclos retèrentes âo uso e

ocupação do sokr a Llfiì custo bem menor c¡"re o de tbtogratìas aéreas através cle

aerolevantamentos traclicionais. Consiste na obtenção cle imagens vicleográfìcas de

baixa altitude usanclo-se helicóptero (Rodrigtrez et ttl 1996). Esta metodologia

possibilitou cletalhamenb bastante rápiclo cle algumas ár'eas em grande escala.

Porém, os dados obtidos por esta nova Ièrramenta de investigação f'oram

inaclequados para o presente tr¿rbalho clevido às clilèrenças cle escala envolvìclas,

optando-se então pelas imngens cle satélite no que se re[ère aos aspectos sobre

ocupação cla Região Metropolitana de São Paulo.

A partir de 23 cartas topográfìcas (l:50.000) fbram extraídos os dados

altimótricos sobre a área estnclada. As amplitndes relativas de relevo que

fbrnecem o grau de movimentação topográfica, segundo diversos trabalhos de

geomorlblogia descritiva (Chlistot'oletti et ul l98l; Ctrristoftfetti & Oka-Fioli

I 980) f'oram cclnsicleladas.

As amplitucles relativas cle relevo são lepresentaclas pelas diferenças

altimétricas obticlas em uma uniclade morfblógica cle área como, por exemplo, uma

bacia hiclrogr'áfìca ou até um c¡uaclriculaclo cle malha regular. São distintas clas

amplitucles absohrt¿rs c1e lelevo que representam as clif'crenças altimétricas de cacla

ponto cle uma área em relação ao nível clo mar ou a algum Lnarco topográ1ìco.

Pala a obtenção clas amplitucles rel¿rtiv¿is de relevo opton-se pelo traçaclo de

um cluadriculado cle malha regular com I km2, com âs interseções coincidentes às

coorden¿rclas quilométricas inteiras UTM. Esta malha também f'oi utilizacla na

quantifìcação das clemais variáveis.

lcî¿¿t Doutotr totto Prollrnt ¿¿ (;u ori(,\(¿in¿ ru, lG/USl,

C¿t okiû UùoM ¿rr Retùio ùl?ttapoli! txt¿¿Sato l\utll
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Em cacla célula cia malha regular fbram obtidas as difèrenças entre as cotas

máxima e mínima colresponclentes, cliretamente da carta topográfìca, obtendo-se

¿rssim matlizes cle valores cie amplitu<1es relativ¿rs cle lelevo.

Por sua vez, paftr a obtenção clos claclos de clensiciacle cle drenagem f'oram

realizaclas cont¿ìgens clc capturas on convergôncieis, por uniclacle cle área clas

células da malha clefìnicla, enquanto os line¿rmentos f'oram calculados pela

somatória clos comprimentos dos traços clelimitados pol cada célula. Foram clesta

maneila obtidas as matrizes cle valores cluantifìcados e georrefèrenciados para as

análises cle parâmetlos relacionaclcls às amplitucles relativas cle relevo, dens idades

de drenagens e densiclacles cle lineamentos molfbestmturais.

Os valores quantitìcackrs e georrefbrenciaclos clos vários parâmetros ftrram

analisaclos estatisticamente através cle curvas cle freqüência, rnédias e desvios

paclrões. Essas análises objetivaram a identifìcação de classes clos agrupamentos cle

valores, bem como setrs limites e intervalos, cletinindo-se as curvas de isovalores

representativas para cada parârnetro. A fìgum 42 ilustra o plocedimento metodológico

arlotado na fìrse cle obtençixr cle clackrs cprantifìcackrs r: georelèrenciackrs ckrs diversos

parâmetros utilizaclos.

5.2 Tratamento clos dados

5.2.1 - Mapas de isovalores

Iì \t ft I)¡,ut, t' tu|t: tr I't t)tt, N h ,\.4it ¡,1ttt - l(;/lt.\P

As varihveis c¡uantitìcaclas fblar-n compilaclas em tabelas cle dados em t'ormato

cligital com extensão .DAT e trataclos atr¿ivés clo s'oftwtLre SURFER.

A estrutura clo arquivo cle eclição (.IIAT) é o cle colunas e linhas. As colunas

lepresentan as varjáveis X, Y e Z, onde X e Y corlespondem às coorclenadas N-S e

E-W, e Z os valoles cla variírvel ¿r ser analisacl¿r. A eclição pennite o lançamento cle

diversas variáveis (Zb Z2 21... 2,.,) para os dados de coordenadas possibilitando,

assim, o lançamento cle toclos os claclos obticlos através da malha regular cle

Ccobßh U n ¿a R¿xiato lvlatnl)olitnru ¿? São hulo
Sergio Kleirfckìcr Iìo¿rigucz
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amostragem em Llma única tabela. Assirn, f'oi elaborada uma tabela de clados

contendo 5 colunas e 8823 linhas (Anexo 3). Para cada variável estudada pelo menos

8000 dackrs fbr¿im extr¿ríckrs das cartas topográlìcas or,r clas imagens de satélite.

O sofiware SURFER é um aplicativo p:rla irterpolação de claclos clistribLríclos

aleatori¿rmentc, atr¿rvós cle métoclos geoestatísticos (krigeagem e inverso da potência

cla distância). Esta interpolnção fbi fèita atravós cla clefinição cle nma malha tegular

(grid). Para isto, os v¿rlores eclitaclos nos alquivos .DA'f foram processados

através cla subrotina CRID. Atlavós desta subrotina são clelinidos a densiclade de

pontos clesejada, os espaçamentos (horizontais e verticais) entre os pontos e o

método a ser utilizaclo na intelpolação, conlbrme ilustraclo na fìgura 43. Após o

processâmento é geraclo um arcluivo com extensão .GRD, ou seja, um arquivo

onde os valores cla variável Z siro calculados em lbnção de uma malha legular

definida.

Uma vez que os arquivos eclìtaclos para os valores de amplitudes relativas

de relevo, clensidades de drenagem e lineamentos mortbestnlturais já tiveram sua

entracla clef inida por uma malhä r:egr"rlal cle amostragem, vaktres mûrimos loram

atribuíclos para o raio cle procura (:;earch rtttlitLs) e para o nírmero de pontos

próximos (necLre.sr ¡toinÍs), de fbrma c¡ue fossem gerados arquivos ,GRD com

valores clas variáveis X, Y e Z muito prtiximos ¿ros cie entrada. Como a malha

regular de amostragem é de I km2 e os limites cta Região Metropolitana de São

Paulo são irregnlares, as cé[u[¿s das írreas externas à esta área, como não {trram

amostraclars, r'ecebem vakrres ntrlos (zero) para a valiírvel Z, ttã.<'t interfèr'inclo com

os valores caiculaclos internamcnte ¿\ /rrea estuclacla. Entretanto, poclem confirnclir-

se com os clados próxirnos ¿ros limites cla árca cujos valores sejam também nulos

(zero) na ocasião clo traçaclo clas curvas cle isov¿iloles. Para tanto clesc¿rrtou-se o

traçado da cu¡v¿i couespondente aos valot'es nnlos nas etapas snbseqüentes.

I(.\( ¿t Dt úotu,tt¿ k) Sl\li ur¡hú ' IC/lLIP
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Seria poss ível a e scolha cle uma malha regular mais aclensada para â

interpolação cle claclos, porém a malha regular cle amostragem de 1 Km2 t'oi

consideracla snlìciente, pois jíi satisfazia aos objetivos cla ¿rnhlise, porque â escâl¿r

final escolhicla senclo cie t:250.000 ter-se-ão l0 pontos de amostragem para cada

4 cm2 do mapa.

De posse clos arc¡rivos de grkL (.GRD) fbi empregacla a subrotina MAP -

CONTOUR para clelimitar as cllrvas cle isov¿rlores, Nesta sr-rbrotina f-oram

utilizados os valoLes clos intervalos calculaclos por parâmetros média e desvio

paclrão (figura 43), clefininclo-se AS cut'v¿ts menof e maior e o intervaio entre as

isolinhas.

A sLrblotina MAP - CONTOUR, ao clelimitar as clrrvas cle isovalores entre

as variáveis cla malha regular (grid), cria arquivos com extensão .SRF. Estes

arquivos permitem â l'eplesentação clos mapas de isovalores e podem ser

pescluisados no monitor cle vícleo, eclitados ou impressos.

Os arquivos com extensão .SRF f'oram transfbrmados em arquivos do tipo

"flIF F (?'agge tl IntLge ltile I''o r¡n¿tt) e esses cxportaclos para o softwar¿ IDRISI

(arquivos .IMG, de imagerrs, e .DOC, cie documentação cla imagem).

l)este moclo, l'oraLn obtidas as ìmagens clo tipo roster coïnespondentes às

valiáveis analisaclas: clensiclacles cle clrenagem, amplitucles relativas de relevo e

lineamentos morf oestmtur¿ris. Essas imagens fbram georref'erenciadas para

análises ¿rtravés cle técnicas cle geoprocessamento, escolhendo-se pelo menos trôs

pontos identilicados com as coorclenaclas UTM da área cle estudos.

l(( ¿c Doutokt\k tu - l'¡oßranru ¿. Oütlotß S¿¿i|rcnku - lG/USl'

5.2.2 - Geoproce ssamento

Foram utilizaclas técnic¿is cle

que integram . os claclos clisponíveis

Gcologio Utba u ¿u R(Kìuo lvl¿üqnl u ¿c São t'u la
Sergio Kìeirìfcklcr lìodriglrc7

geoproces san'ìento na obtençãro cle proclutos

sobre geologia, geomorfblogia e os obticlos



através cia interpolação cle valores das variáveis como clensidades de drenagem,

amplitucles rel¿rtivas cle leievo e lineamentos morf'oestruturais.

Tocios esses claclos fbram translbrmaclos em imagens raster, e

georre{èrenciadas segun(lo uma base cartográfica comum. Foram aincla

digitalizaclas inf'orLnações line¿rrcs (cm arcluivos vebliais) tais como limites cla

RMSP e dos municípios, plincipais clrenzrgens e acessos. Estas informaçoes

vetorizaclas somente lòr'am utilizadas no cllle se relère a eclição änal clos mapas

não senclo objeto cle anírlise (os limites n"runicipais apresentados na fìgura I e as

clrenagens na lÌgr"rra 23 são exernplos cla vebriz¿rçãn de int'ormações lineares). Os

arcprivos vetori¿ris assim como as infìlrmações sobre geologia e geomorf'ologia

fblanr cligitaliz¿rclas erl mesa cligitalizaclora A0 Digigraf, ntilizanclo-se o software

MAXICAD, qne permite correções cartográficas.

Todas as imagens (ou mapas inclivicluais cle entracla) toram reclassifìcadas

para atencler ao entbclue do tipo de análise a ser processaclo. A rotina de

reclassifìcação é uma das lèt¡arnentas cle geoprocessamento. Através desta rotina

cada uniclade re¡rlesentacla nos nìap¿ìs cligitais é reconhecida através cle valores

numéricos e visualizada atlavés cle nma escala cie cores (no caso do softwore

IDRISI a escala apresenta 2-56 cores variando numericamente de 0 a 255). Dentro

clessa esc¿rl¿r é possível atribLrir clualcluel v¿rlor numérico para as uniclades cle

l'orma a inclicar uma maior ou menor suscetibi lidacle claquela unidade par¿ì a

ooorrência clo fènômeno analisaclo. Assim, a reclassifìcação ckls mapas torna-se

nma rotin¿i no geoproces satì-ìento oncle um tema pocle sel recl¿iss itic¿tclo de acorclo

com a necessid¿rcle cle anírlisc.

Chama-se a atenção pala a possibiliclacle cle que uma mesma inf'ormação

pocle ter valores clitèrentes cle acordo com o entbqtre temático a sel contemplado.

Por exemplo, Llnìa mesma uniclacle cle valores pocle ser considerada propícia para a

1¡r,lr l,.a't,,!,t\ü ',t, 1',.,q',,,,¡t,l,t;r,tt'ti,tS,,tiutta,t,u.tt;/tt.\t
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ocorrência cle um cletelmin¿rclo evento mortbdìnâlnico, cnqurnto para Ltm outro

evento mollìrclinâmico ess¿t fiìesma unidacle pode colaborar.para sua inibição.

No pr-esente cstr-rclo clois enfbclues temáticos prìncìpais f'oram contempiados:

os escofregamentos cle encost¿ts e as íueas suscetíveis rìs inunclações.

Entrc os lÌrto¡es clue plopiciarn o clese ncadeamento clo processo

morfbclinâmico cle escorlegamentos naturais cle solos podem ser enllmeraclos os

seguintes: clesnível topogrírlico clo terreno, presença cle solo bem desenvolvido,

presença cle estl"rtLu'¿ts geológicas propícias e característicâs geotécnicas dos

solos, confbrme visto no Capítulo IV. A essas características f'oram atribuíclos

valo¡es numéricos cle acorclo conr a potencialidade de ooolrência clo fènômeno.

Nesse senticlo, em cacla imagem analisacla os valoles são reclassificados de

acordo com a temática, isto é são atribuíclos v¿rloles numédcos às classes de

isovalores (mapas cle isovaloles) olr cle atributos lísicos (litologia e

geomortblogia) cle acorclo com o objeto cla análise.

P¿rra a anhlise clo fènômeno em i'oco e para cacla int'ormação individualizada

É'oram escolhidos atributos riLralitativos, clue perrnítam estimâr a maior ou a menor

potencìaliclacle cle ocolrência do l'cnômcno. Desta f'orma cada informaçiro

apresenta(la nos rÌì¿rp¿ìs é tracluzicla pelo seu grau cle potencialìclacle de ocorrência

clo f'enô n'rc no. Deste nnclo, as iniagens inclivicluais clo {ènômeno analisaclo Iìcam

quantilìcaclas, tolnanclo as comparações mais objetivas. Como esses valclres

possuem uma componente espacial cle localização cletìnida, podem ser

matematicamente cornpar zrclos entre si.

Corno a /uea ocupacla, por Llma cletelminacla variável, não ê

neces saliaLnente ¿r mesma clue de rura outra variável, qualquer operação

matemática entre ess¿rs variírveis gerarh resultaclos clifèrenciaclos em firnção das

disposições espaciais clas variáveis an¿rlisadas (Figura 44).

l.\r,lrl,a t.t.tltt,!t!,' I't,,Ët,utt,t,ltt;ù,1,,rrt.\&liutt\t,tr Ir;/LJ.\t
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As lìguras 45,46,41 e 48 ilustlam os mapas em ra.ster georrefèrenc iados e

recl¿rss i ficaclos. No Anexo 4 estão clisponíveis toda a documentação clos arqnivos

tratâclos pelo so.fiwa rc IDRISI.

Os Lnapas geolre f'e lenciaclos fblam colocaclos nnma única relèrência gráfica

contentlo 7ó8 colunas e -526 lirrhas clistribuíclas entl'e as coorclenacl¿rs 827 3 a F429

km e N7336 a N7440 krn. l)esta lbnna c¿rcl¿r, pi.xel de cada nma clas imagens

corresponcic ¿r nm¿r hlc¿r cle 0,04 km2 (pi.xeL corlesponclente a Llm quaclrado cle

200x200 rn), razohvel p¿ìr¿ì uma arplesentação f inal na escala l:250.000.

As Íigura 49, 50 e -5 I ap¡'esent¿wì os fluxogramas das operaçòes

corresponclentes às anírlises, utilizanclo-se o reculso OVERLAY clo suftware

IDRISI, para o reconhecimento cle ocon'ências cle áreas suscetíveis ír

oscorregarnentos e irmnclações, respectivamente.

t (.s. ¿c DoLttotu tùtto - I'ìo(nnn ¿¿ (;ØLo!itt Sùlìùt""tdt. l(;/tlSI)

Pa¡a cclnlèlência e lel'inarnento clos rnoclelos obticlos lolam utilizaclos os

clados cle Localização cle íireas cle cleslizamento e inunclações elaborada pela

EMPLASA (1985), zipresentaclas na figura 23.

Os arcprivos cligitais clos lesultaclos iinais obticlos foram exportaclos para

arquivos clo tipo 'IIFF ('I'uggetl lntuge Fil.e Fctrmat) para posterkrr eciição fìnal, na

escala l:250.000 (Anexos 5 e 6).

O Auexo 5 collcsponclc ao rnapa cle suscetibilidacle de ocorrências cle

escorfegânlentos na lìcgião Mel"r'opolitana cle São Paulo enqnanto o Anexo 6

mostr¿r âs áLeas com potenc ialiclacles cle ocorrências cle inunclações. Os resultaclos

apresentarclos nt:sses ulapas nho lcvam cn consicleraçãm a açãto antrópica, podendo

assim ser consiclerados como nì¿rll¿ìs cle suscetibiliclacles naturais à ocorrência dos

eventos analisados.

G¿olo1.:¡d Uthuru ¿ tl(ritir tU¡!ttothltt.uu ¿t .\ato l\tIlt)
Scr gio Klcirìlirl(lcr llo(lri gucr
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5,3 - Confecção do mapa geológico l:250.000

O mapa geológico apresentaclo no prrse ntc tr¿rbalho, Anexo I , fbi

elabolaclcl a partir: cte compilação cle mapas existentes.

A base utilizacla foi a mesma clo pr'jeto Integr.ação Geológica cla Região

Metropolitana cle São Pa'lo, apresentaclo na escala l:50.000 peb DNpM/cpRM
(199 l). Essa base lbi tocla digitalizacla em mes¿ì A0 ¿itravés ckr soflw¿ir.e

MAXICAD. Muitas clas inf'ormações clesta base cligital tor.am clescartaclas perra

aciequá-la à esc¿ila cleste trabalho.

A partir clesta b¿rse cligital lorarn incorporaclas inlbrmações cle trab¿rlhos

mais recentes, ou não totahnente contemplaclos por. DNpM/cpRM (199 l). Desta

f'orma, fblam compilaclas as infbrmações cartográficas cle Riccomini ( I 9g9),

Juliani (1993), SABESP/CEPAS (1993) e Takiya (1991). Foi, também, utilizaclo o

mapa cle Coutinho (1980b) que engloba tocla a íirea cle estuclos.

Trabalhos cle Bergmann (1988 e t990), Juriani (1992) e Riccornini &
coirnbra ( 1992) lbram Lrtilizaclos paler complementar as clescrições cias legenclas,

em especial as relações es tratig|tificas entre os grLrpos são Rociue c serr¿r clo

Itaberaba e at'alizações lef'erentes às uniclacles cla Bacia cle São paulo.

Não foi realizaclo trabalho cle campo par.a co.lèr.ência clo resultaclo cla

compilação, pois acleclita-se clLle o plocluto aplesentaclo este.ja adecltraclo para ir

escala e cle acorclo com as inlbrmações con-rpilaclas.

5.4 - Trabalhos de campo

lìoram realizaclos trabalhos cle campo na tàse inicial e mesmo anteriormente

ao inícìo cleste trabalho. o presente trabalho iniciou-se em agosto cle t993.

Em I987 fbram 
'ealizaclas 

as sondagens para a reurbanização clo vale clo

Anhangabaú' Do projeto geotécnico parâ esse pl'ojeto, f'or.am eraborados os

'I e.\( ¿( Duúat t( tu . I,) rruDn t( \rlittk ttot ' I(;/tt.\t)

t;..,1,)Ët,tt,tl,, ,,t,t\t,.,-i,i,.\1,t,¡,t,,.ttt,n,,t,t,\,,t,,tt,tt.
srrri,' Klcllrtc ur Ri{t trn./
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blocos cliagramas clo Anexo 2. Essas infbrmações permaneceram inéclitas ¿ité o

presente.

ìintre 1990 e 1992 fbram realizacias cfivcrsls visitas ao cirrnpo visanclcr

an¿,'rlise cle s ituações envolvenclo contenção cle encostas e canalização cle

clrenagens no n'runicípio cle São Paulo. As infbrmações clecorrentes cless¿rs visitas

fbram contemplaclas neste trabalho, principatmente no qrìe se retèrem ¿ros

conceit<ls acpri aclotaclos.

F m 1992 fbi realizado toclo o trabalho cle campo rclèr.ente aos aterros

sanitár'ios clo rnunicípio cle São paulo, clescritos no Capítnlo IV.

Ent|e l9cX) e 1995 lbt'arn realizaclas visitas às regiões cle Sant¿rna cle

Parnaíba, Osasco, G'arulhos, São paukl (pacaemb,, Colônia, Campo Limpo,

sapopemba, Rio Peclueno, Interlagos etc), Itapecer.ic¿r cla ser.r¿r, ltaclr-raquecet¡ba,

Gttararema e Embu. Ess¿rs visitas ocon'cr¿rm cni rlivers¿is oportnniclacles t¿is, como

excutsões promoviclas pelas disciplinas cursaclas no Institut<t cle Geociências,

trabalhos cle ca'rpo acompänhancìo trabalhos cle pós-gr.acluação (Takiya 199 I e

t997), tlabaltros cortìo ¿rutônomo t: oLttros.

Nos anos cle 1995 a I99l fbram visitaclas írre¿rs clzr z<:'a Leste cle são

Paulo, prirrcipalmente a ilrea cl¿r bacia clo cóuego Fiancluinho/.fic1uatira, atìuente

clo rio Tietô, cleviclo ao Plojeto GEoulì.B executa(lo pela cornpanhia cle pesqr,risa

cle Recltrsos Minerais e pela Secretaria clo Vercle e Meio Arnbiente cla pr.elèitur.a

cb Município cle Sãro Paulo

5.5 - 'frabalhos de escritílrio

'l 
^r 

¿P l),!t1.ftt"¡,"!" utkt ù Gtolo(itt,\¿¿i, ¿ttttu - I(;/U\t'

Os trabalhos cle escritót'io fblan'r basicamente execllta(los collì ¿iuxílios cla

computação e cle pesquisa biblbgrír1ìca traclicíonal e via inter.net, alérn cle

r;r¡'lt ': t,tI'i\t,t,1,tIt,tt,t,t.rt, ,,t.,,ttt¡t4,tt,..\.i,t,.tttt..
l(rri,, Kl(||rl¡l(lu I{irl,,t,,k./



trabalhos cle ext¡ação cle d¿rdos nos mapas topogr:irfìcos e nas imergens cle satélite

utilizaclos.

Foranr utilizaclos <':s snftwttres sur.fÞr./or vvintlr¡ws versão 6.01, da Golclen

soitwale Inc. para a interpolação clos cl¿rcios cfe lineamentos, clrenagens e

antplitucle rel¿rtiva cle relevo. Pata o geoplocess¿ìmerÌto clesses claclos tbi utilizaclo

o srliwcLre Iclrisi ['or winclows versãro 1.0.000 da clark university Gracluate

School o1 Ceography.

Nas pescluisas via internet fbt'am consultados cliversos .sll¿.ç sobre os tenìas

geologia vbana (urbcut ¿¡eobgy), 'rbanismo 
e histórico de São paulo, sendo que

algumzrs clas infbrmações disponíveis na tese fb¡am obticlas através dessas

pescluisas, Nestes casos, sempre fbi inclicaclo o endereço ( URZ) em clue a

inf'olrnação fbi obtida. Estas pescluisas via intelnet ocorroram entr.e.julho de j99j

e jr-rlho de 199.3.

A cligitalização clas fìgulas apresentaclas fbi realizacla através de mesa

cligitalizaclora (40), no caso dos mapas geokigicos e dos vetores refèrentes aos

limite s rnunicipais c clrenagens, e através cle proceclimentos envolvencl o sc(twxer e

vetorização atravós clo softwtLre corel ocR-Tr¿roe versão 7.468 cla corel

Corpolation.

'I¿x! ¿L D utot ttdtto ¿' t'ú'l¡ryi¿,\.Ji t. t,u l(;/Lt.\t'

GeoloXiuUú t)ú¿( tl(t:ùio ivtttn0ot¡¡etu ¿c S¿io ht to
Sorgio Klcinl¡l(lcr Iìodr i$rcr



A t¡utLl.idude tle vitlu tlu.s ¡tttssous tleparttla, etrtre oLrLros .[ulorr:s econ.ît¡tir:o,s, spt.iui.t,

6. 1 - Áre ¿rs potcnciais p¿ìt'¿ì ocort ências dc escorr-egamentos

O r-esult¿rclo final cla an¿llise ef'etua(la pala iclentil'icação cle ilu.eas potenciais

p¿rra ocon'ênci¿rs cle escol.r'() gamentos é apr.esentaclc) em um matpa na escala

l:250.000, no Anexo 5.

e nt.e truipolc,s.
co.lcrôncia clas NaÇõcs uuìclas pa.a Assc,Lânrc.r ros IIunra'os - l.labirat II, 1996)

CAPÍTULO VI

IìES[JI.TADOS

I(-\( ¿t Ir,úaftrttr¡tto . t'to!ftutu ¿? (;ntoqtu .r tttrtr ttu. . tüttSt)

I)o cruz¿rmento clas intormações cle litologia, ltrr.rnas cle r.elevo, amplit¡cle

lelativa cle lelevo, clensiclacles cle ch'enagem e lineamentos morfbes truturais, pôcle-

se c¿rr¿rcterizar sete classes cle potencialidacles, var.ianclo cle íi¡eas com

potencialiclacle nula até áreas corn potencialíclade muito alta.

Soble o mapa com as írreas potenciais iclentif icaclas fbr.am tambóm plotaclas

as hLeas com ocorrôncias cle escorrcgamentos iclentif,icaclas pela EMpl_ASA

( 198-5). Embora os claclos clessas i1rleas cle ocon'ências cle esco n'egarnentos estc.ja¡r

clcs atualizaclos pelcebe-se c1r"rc o moclelo otrticlo, atravós cla metoclologia cle

geo processalnen to, ol'erece um a.jnste bastantc ¡azohvel.

Nota-se clue toclas as ¿ireas oncle oco.reram csco'.egamentos cle solos

er.ìcontram-se scmple e[t zonas identificaclas como clc potcnc ialiclacles mécli¿L ¡r-r

alta Apcrlas sete ocot'Lôtrcias cstãct intcilarnente erì1 zona de pote¡cialiclacle

rrléclia. As clemaìs ocorr'ênci¿ts (38 irreas) corresponclem a zon¿ìs cle potenc ialiclaclc

rnóclia-alta (3 írr.cas), alta (3 i írreas) e rnr"rito alta (4 ¿.u.eas).

Observa-se clue as zonas conì r'renofes potencialiclacle s cle ocorrência cle

escofregâlllentos encontram-se em tefrenos seclirnentares cla Bacia cle são paulo,

Cìcolorìr llrblln dl lìcgi¡o ùtcrr1)potitânrì (tc Säo t, Ulo
\(),qio KIû¡tl.)IrIu Ro¿n!: t. I .\1



erlquanto zonas com potencialiclacles n'r¿ris clevaclas se aplesentam ao reclor cla

bacia.

f)eve-se enfatizar cluc as zonas com potencialiclacle alta são tambérn

|epresenterclas pelos grr-rpos são Roc[re e Se|r'a clo Itabelaba ocorrenclo na fegiãxl

sucloesto, nos clomínios clo Complexo llmbu. Nessas regiões sãro conheciclas áreas

com riscos cle escollegamentos, tais cotlo ltos municípicts cle Fr¿rnco cla lìocha,

Flancisco Morato, Caieiras e Cajamar', nos clomútios clos gr.upos São lìoc1r-rc c

Sen.¿r clo Itaberaba; e Bairro de Campo Limpo, município cle São paulo,

Itapecerica clä Sella, Embu e Taboão cla Serua, nos clomínios clo Con'rplexo E,rnbLr.

No mapa cle íireas potenciais para ocolrência cle escorlegamentos nàcr

f'ot'am consicleraclos os resultados obtidos a sucloeste clo município cle Juquitiba,

uma vez c¡ue as imagens de satélite utilizadas não abrangeram essa área. Opbu-se

assìm, por clesconsiclerar a interpletação clessä região Llm¿r vez clue os lineamentos

morloestruturais, obticlos clessas imagens, lòram cle grzrncle importância na

clel'iniçãm cl¿rs zonas. Por outro laclo, pela tenclôncia, observada no map¿ì clo anexcr

-5, pocle-se aclmitir c¡re a potenc ialiclacle alta preclomina em praticerrnente toclo

município cle .[uc¡.ritiba.

As tìguras 52, 53, 54 c 55 mostram aspectos cle áre¿rs com potencialidacle

alta cle ocorrência cle escorlegamento na Região Metropolitana cle São Paulo

6.2 - Áreas potenciais para ocorrências cle inundações

O niapa cle írreas poterrciais para ocor-r-ências cle inunclações, escala

l:250.000, anexo 6, apresenta o lesultaclo cla an/rlise etètuacla ¿rtr'¿rvés clo

geoproce¡jsamento.

l¡, L l|, t. t,t",t,t,' l't ttt,ta\t,t, t;''r,'ti,t.\,,ltlr' t,t,.tt;.! :1

Ao contllirio clo moclelo para identifÌcação cle lileas corn potencialiclaclcs

par':r ocorrôncia cle escorregamentos, o cle áreas innncláveis não mostron bom

ajuste com ¿rs lueas iclentilic¿rc1¿is pcla EMPLASA (198-5) nas regiões noroeste e

C(x)logìir LJrl)rnrì dN Iìogião ñfcrrol)olitlt¡ìrì (lc Säo l)mrlo
.\?trb KIIittlitI¿¿t Ro¿ ri,! t.¿



oeste clâ lìegião Metropolitana cle siro Paulo. Nas cleniais íu"eas o rrr¿rp¿r,

aprescntaclo no Anexo 6, mostrou bom a.jLrste.

As ztlnas iclentil'icaclas cot.lto áte¿rs cle pote ncÌalicl¿rcle nula sãx¡ r'e lacion¿rcl¿rs

principalmente a locais com amplitucles lelativas cle relcvo altas c¡-re, no moclelo

aprcsentaclo, acabolt por se sobressail clas clernais infìrluraçõres r-rtiliz-aclas nos

cfuzâmentos elètuackrs. Assirn explica-se, errr pal'te, o porcple o moclelo nixr sc

a.jLrston àrs ocorrênci¿rs cle inunclações relacionaclas ¿ì csta zona.

Por ottfrr¡ l¡rlo nño fbl'am tltiliz-ados na anírlise os claclos sobrc a ocnpaçlìo

clo esIaço físico na tlegíão Metlopolitarra cle são Paulo. Isto fìr i proposital, tenclo

a fìnaliclacle cle iclentificar' áre¿rs com potenc ialiclacles natur¿tis (tanto para a an¿ilise

clos escon'egan'ìentos c1tlanto clas inunclações). Sabe-se clue glancle parte das ilreas

inundávt: is cla Região Metlopolitana cle São Paulo r-esulta cla lorma inacleclr-racla clc

ocnpaçãrc cla ¿'u'ea ulbana.

'It:ç: tlt I)otto¡u¡u,¡tt¡¡ . l)¡ovnt u tb (

Como er¿r cle se esperar, as zonas com potenc ialiclacles muito altas

ocorrênci¿rs cle inunclações fbram iclentific¿rclas ao Iongo cla plincipal ch.enagem

áre a, o lio Tie tô, clescle Osasco ató Mo.ji clas Crnzes.

\.1¡¡)t¿nt t l(;/ll\lt

Na planície cle inunclaçiur clo lio Pinheiros também tbi iclentiiicacl¿r urr-l¿r ¿lrrc¿r

coni pcitencialiclacle rnuito alta para ocorr'ênci¿r cle inr.rnclações nas ploxirniclacles cla

Ponte Cliclaclc Jarclim (rnunicípio cìc São Paulo).

(;colo!!ia tJrb¿ìDrì (Lì Iì0illalo lVctropolitllrì (10 Sao Prrlo
St rytt) KÌt i l¿I¿| t Ro(l Ii.qùtì
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Zonas com potencialiclacles altas e méclia-altas cle intrndação s JLtr

iclentifìcaclas ao longo clo lio Tietê (praticamente em toclo o cnlso), rio Czrbuçu cle

Cin'ra (Guarulhos), rio Tamancluatcí (São Paulo, principalmente no Parque Dom

Pecho I, Cambuci e tsLás), rio Pinheiros (clescle Lapa ató Santo Amaro, n<r

município cle São Paulo) e rio Crancle (ao sul clo mnnicípio cle São Päulo).

Potencialiclacles méclias cle ocorrôncia clc innnclações sãxr iclentil'icaclas em

platicamente toclas ¿rs clrenagens cla área ttrbanizacla, principalmente nos

municípios cle Guarulhos, São Caetano, Santo Anché, São Bernarclo clo Campo,

Diaclema, Salesópolis, Moji clas Cruzes ltapecerica d¿r Selra c E,mbu-Guaçu.

Como área com potencialiclacles baixas cle ocorrência cle inttnclaçrìcs

iclentificadas no ¿ìnexo 6, clestaca-se o rio Pirajussara, 1ämoso pelas grandes

inunclaçeres, principahnente nas legiões clo Lalgo clo Taboãn (Taboãrc cla Selta),

clo Jardim Peri-Peri e cla Ciclacle Universithría (São Paulo). O lio Pira.jLrssala,

canalizaclo em galcria f'eohada, apresenta problemas cle assoreamento promoviclcr

pela ocr"rpação clesorclenacla a montante, no bairlcl cle Campo t.impo (São Paulo).

'l'e nclo sna bac ia pratícamente tocl¿r ocupaclzr e cons icleranclo os lirtos äpontaclos

anteriormente (galelia f'echacla e assofeamento), alóm cle aspectos opelaciontris cla

tlansposiçãro clas hguas clo rio Pinheiros (na fbz clo rio Pila.jussära), as grancles

inunclações são pertèitan-rente compteensíveis, eLnbor¿i tenclo siclo iclentifìcaclo

como cle baixa potencialiclacle.

As l'iguras 5ó, 57, -58 e 59 ilustram alguns aspectos cl¿rs áreas inuncl/rveis cla

Iìegião Metropolitana cle Sãro Paulo.

L\',lrlrt,t"ru't,IL' l,.i',,t-t,1. tì 1,'Ltt\,,1! " t,t' lt;t.\l'

(;cologì1 Llrbârrì da lìqgi¡io Vlctr.olx)litrna dc {ìão l)âüìo
5"r.tt ìo KIt tn| (|rlt r R¡xt¡ilur.
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ob.jecliva of lhe [)ecude Ío be, " the rctltct.ion. r¡.l l.oss r:tl l.ilc. Dlppert.y tlut¡tu{¿c, tutt! socitLL tuul
C!:l2UItrE "!L|;tu!-tLr2LgAne-4þy Jl!!11!!dk!j!!Jr!.atl,J!1t-()lqlL cpLLC_çtt.a,4..!nte rna!it¿U!!!J&1iJ1J,

e;æ&rlltnl4r-clel2Jtrg_c-aurItkt" .

(AssembÌóia Gclal clas Naçires Ur.riclas, clezembro de 1989)

7.1 - Consiclerâçõcs sobre â ocupação da Região Metropolitana de São Paulo

7es¿ clc I)ot.Ltorutnertf o . I)rogrunt dc Geolog¡Lt Sedi\rc tor - lG IlSt'

coNSIDER.AÇOIIS FINAIS

CAPÍTUT,O VII

Confbrme D¡kgLaaÍ ('l987), o mundo está transt'orr'ìlanclo-se rapiclamente

em um plânetâ Lubalo. Estima-se que cerca cle 50o/r¡ cla população rnunclial

estejam vivenclo em iueas urbânas oncle carlâ vez mais as ativicl¿rdes econôlricxs

se concentran-ì.

Por sna vez,, 11. atual clócacla cte 90 firi cleclaracla como ¿t Décacla

Intctnacional cle Reclttção cle Desastres Naturais. Os cles¿rstres natur¿ris siìto

eventos cÌue acompanham os processos cle reajustos cle equilíblios rompidos col'ìl

ou sr:m palticipação clo hoLnem, c¿rlrs¿rnLlo in.rpactos à socieclacle. I)c ¿rcolclo cont

Lllrl et r.tl. ( 1996), nenhur.n¿r ciclaclc csth livre clos clcs¿tstrr:s natLllais.

Obvi¿rmente qur algLlnìas ciclacles, pelas sLras localizaçõres, sãrc rnuis

vulnorítve is a cle te lLninaclos r iscos. Sãro catas tr'ó ['ic¿rs ¿rs ocolr'ôncias cle telrcrnotos,

como os veritìcaclos nas lrilipinas e m 1990, na Ír'rclia e nr 1993, na Colômbia em

1994 ou no Japãn ern 1995. "lambém são catastr'óf icos os clanos causaclos por'

ativiclacles vulcânic¿ts, corno as cle Papua-Nova Guiné on([e cerc¿t de 100.000

l.lesso¿rs fbram alètaclas em l994. 'i'snnamis e fnlacões (ciclones ou tufões) são

oLltros e xenìplos cle clesastres natn¡ ¿ris clue atètam cliversas íu'eas nrbanas,

oc¿rsionanclo mortes e clanos econômicos à populaçno.

No Brasil, a maioria clos clesastres acirla mencionaclos é praticamente

inexistente. Polóm ontros desastres são bastante conheciclos, tais como ¿ìs sec¿ìs

(ìcoio-r¡ia LJ|bana cla Região Mctropolitana (lc São P¿tLrlo

S <: t gi o K [e i tr I e ltlc r Ilod riN t.u:2.
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'l esc de Douk¡rquLcnto I'rogranta tlc Ocob,qiu Sctlirn.errtqr , IC (JSI'

n¿ì região norcleste do llr¿rsil, as desertifìcações no sul clo país, as inunclações ern

praticamente to(lo o território n¿rcional, os esconeg¿ìmentos cle solos, a eros¿ìo, o

assorc¿rmento, etc.

No plesente trabalho foram analisaclas as inrìnclações tl os esco rregafiìentos

cle solos na lìegião Metropolitana cle São Par,rlo, velsan(lo assim sobre clltas

preocttpações muncliais ¿tos clesastres natufais m¿Ìis colullns ¿ìos asscntalrentos

rurb¿rnos.

Um clos fàtos mais impless ionantes que ligam os ¿ìssentamentos urbanos

aos Liscos cle clesatres n¿rtnr¿ris aclui estuclaclos, aprr:senta-se intimarneltte

relacionaclo à lorma cle ocupação inl'orn'ral e clesorclenacla que se processoll l]¿r

lìegião Metropolitana cle São Paulo. Esta fbrrn¿i cle ocupação infbrmal e

clesorclenacla é tracluzicla na favelização e na ocnpaçiro inclevicla cle hleas conl

legislaçãro especílica cle proteção ambiental sem c1uälcluer controle. I)aclos

estimaclos pelas Nações Uniclas em 1986, inclicavam que cerca de 30olo clos

assentamentos na Região Metropolitana de Sãro Paulo el ¿rm inftlln'rais.

l)escle a clécacla cle 70, o nrinicípìo rlc Sãrc Paulo vcur apresentanclo uln

¿rulnento crescente no núrmelo cle favclas e , enr 1987, mais cle I milh¿io cle

pessoas jh estariarn habitando 1592 fìrvelas, rcpresentanclo cerca cle ll% clzt

popLrlaçãxr clo município (PMSP 1992). Itm 1993 e sscs nírme ros sarltar:rm para

1902 firvelas e ccrc¿r cle lL)a/o cla populâÇão além cle celc¿r cle 507o dos habitantes

vivendo em assentamentos infblmais ou irregulales no munic(;io cle São Paulo

(PMSP r993).

Pelos claclos acima, pocle-se estimar clue pelo menos 3 milhões cle pessoas

estejarn habitanclo atnah-nente em ltivelas na Região Metlopolitana clc São Paulo,

alér-n cle cerca cÌe outla 5 milhões cle pessoas habitanclo em assent¿ìmentos

inegulales, em cortiços e loteamentos em ár'eas sob ploteção arnbiental.

(icologia U|ba0a cl¿r lìegião Metll)politana clc São P llo
St rg io Kl t: i rt lc I tl e r lÌ otl ri¡¡ t.t.e:.
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nas ál'eas com maiol'es potenciirliclacles para ocorrências cle inr.rndações ou cle

t: scorreg¿ìmentos iclentilìcadas no pt'esente trabalho (anexos 5 e 6). Somente em

São Patrlo, cerca cle 25o/o ckts fàvelas encontLarn-se u¿r regiãro clo bairro cle Cztrn¡ro

Linrpo. Segiurclo Takiya ( 1997), no períoclo de chrìvas cle seteLnbro cle l()94 zt

nrirrço cle 1995, a região cle Campo l-in-rpo r.egistr<¡Lt 3lak clas ocorrências cle

inunciações e escorregamentos clo município cle Sãro Paulo.

O histórico da ocr-rpação cla Região Metropolitana, aplesentada no Capítulo

II[, n-rostra cple a preocupação sobre a lbrma cle ocupação clos terrenos nunca lbi

consiclelacla na clemancla solicitada pela populaçãro, resr"rltanclo na expansiìo

clesot-clenacla para át'eas c1t-tc ructccetiatn rnriorcs cuiclaclos olr nLlnca cleveriam ser'

ocupaclas.

Os crescimentos cle hre¿rs urbanas, como os verificaclos em Barueri e em

Coti¿r, ¿rtravés cle loteamentos cle alto pach'ãur como Alphaville e Granjâ Vianer, enl

terrenos iclcntilìcaclos como cle potencialidades mé(lia a alta, parecem ser menos

prob le rtírl.icos. Pr¡róm, ató lÌlesmo nessas legiircs, c rìc ()lì[t iuìt-sc cusos cle

octtpaçãro iner<lecluacla, em áre¿ìs periféricas com alta potencialiclacle tle ocolr'ôncia

c1e escorregamentos, pelas populaçercs cle baixa ren(la, que encontram opçõr:s cle

r'lìì l)t c.g( r I tt'sses r'r lt ltk ll I t il I i trs.

O processo clc afästamento clas inclústrias qLle venì ocont:nclo enì São PâLllo

na Írltima décacla dirninuiu o rítmo de clescimento clemogr'áfico, porém gel'ou

tanibém um contigente cle deselnpr:ego .jarnais assisticlo, com conseqtiente

inct'emento cla lÌrvelização e cle moraclias em locais c¿rcla vez rnais inaclecluaclos.

Inlèiizmente, esses ploblemas p¿ìrr:cem cstar longe cle sel equacionaclos

pois clepenclem cle uma conjunção cle est'orços tócnicos, ¿rclministrativos e

políticos. Encluanto isso não acontece, tem cpte se convivel com mecliclas tirrr

injristas quanto o recente episóclio cle clesocupação clo .Iarclim Fìalcirc em São

Deve-se enlätizâr c¡ne boa parte clesta população encontra-se exâtamente

Ie,¡c tle Doutoranc b - PtoKtorú (lc Geol.ogiø Setliueutur - IC USI'
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Belnarclo clo Campo, lote¿rmento irtegular em área cle rn¿rnanciais. For¿im injr.rstas

pela fbrma com que fbi executacla e pela ausência total clas antoriclacles clurante

qnase clois anos de ocltpâção claquela área, segr"ricli'L cle açiro espetâcular

acornpanhacla pela tlr-rculência policial.

7.2 - Consiclerações sobre os resultados alcançados pela metodologiâ

utilizad¿r

'lc,va tlc Douk¡nuneub - Irtogrttttu tle Gtrtlogiu S'¿tlirtLt:u.tút - IG (/Sl,

Os lesultaclos expressos nos anexos 5 e 6 poclem ser consiclerados

satislàtór'ios. Obviamente as ressalvas apontaclas no Capítulo VI para as ,ueâs

sujeitas eìs inundações clevem ser conside[¿ìdas. Possivchìente a inl]uência

antlópica soble a suscetibilida(le ¿ìs enchentes é é mais lbrte clo cpre soble os

escouegâmentos.

Não há clúrvida cle que ¿ìs áre¿ìs de lisco ¿ros escolregamentos encontram-se

t¿imbém sob inlluôncia cla ação clo homem na fbrma cle ocupação, contudo a

potencialiclacle natural .lá ó característica cla /ìrea, antes mesnlo cla ocllpflçiro.

Neste cziso, o hornem age cle rnoclo a exarcebar a potenc ialiclacle naturai.

Pellogizr ( 1997) admite que as situações mais graves cìe riscos geológicos

llos ù\c{rl'rc(r'uncnt()s rclltci()nltnr-sc n|itis ltos itlct'tos c()tìsltltítlrrs 11¡¡¡.' rttrs Iuitciçt's

natur¿ìis. Obvi¿rmente, nos atefros constmíclos hh granclc inciclôncia cle ocor'¡ôncia

cle escorregamentos. Na m¿ìiolia clos c¿rsos, os ¿ìterros são consttuíclos par¿t

acleclu:u' tt:rrcnos impr'(r¡rlios para a ocl4ração. Estr:s Lelr'enos irnpr'óplios

aplt:sentam certo gr¿tl clr: suscetibiliclacle aos escorregamentos cle solos, ou aincla à

inunclações. Em outras palâvras, pol' ser natur-almente irraclequacla à ocupaçùo,

tentâ-se solucionar através cle cortes e ¿ìterros clue por su¿r vez acabam tornanclo ¿r

hrea mais suscetível a ostes eventos.

Cìcokrgia Ulbana da Iìegiiro Met|opolitana de Siro Paulo
S c rg ìo K I e ír t le I tlc r llotl ri !Ltcz.



C) mapa cle íile¿rs potenciais para ocorrência cle escorlegamentos mostra qui:

iìo nolte e sucloeste sitnam-se as mais críticas com suscetibiliclacles ao

clesenvolvimento cleste 1ènômeno. Além clc mostrar bo¿i conco.rclânci¿r con'l

ocorr'ônci¿rs registr.aclas pela F)MPLASA ( 1985), o mapa aincla inclica írre¿rs con.r

características I'ísicas sirnilares sujeitas ¿los mesmos processos cle

csc( ) L'glUltelìt0s rlc s(ìlt rs.

A rnetoclologizr utilizacla ¡rennitiu cleterminar hleas com makrres oll nìenoles

clensiclacles cle lineamentcls, cle clrenagens e cle amplitudcs bpográficas. Estas

calacterísticas molf'ológicas, ¿rliaclas ao relevo e à litologia, mapcaclas por classes

cle clensiclacles cle ocon'ência, ao serem co rrelacionaclas entre si inclicam

conclìções mais propícias à ocon'ôncia cle Llm cletermin¿rclo pfocosso

morloclinâmico. Esta correlação nolmalmente é fèita através cle métoclo cle

comp:rlação visual, tì'eqüentementc utilizaclo em loto interpletação. No entanto,

este prcceclimenb é subjetivo e clepencle clo f'obintérprete, além cle ser nm

tt'abalho extremâmente den-urraclo, exaustivo e corn baixa re procluLiv iclacle clos

resultaclos.

Neste estuclo procurou-se elìminal a subjetiviclacle e buscou-se ao mesmo

tcmpo, unì resr-rltaclo cle boa qr-raliclacle e clc r'l4ticla cxecução. A compalação entre

os resultaclos finais e os legistros cle ocorrência cle cscorregarmentos na área

mostrotì, clne a metoclologia é bastante satis f¿rtírlia enì terllìos cle c¡raliclacle ,

ot'rj etiv iclacle e rapiclez.

A cluantificação clos f¿rtoles envolviclos nãrtl elimina a necessiclacle cle

irtterpletação, cluanclo clevem ser consicleraclos os signitìcaclos rrrcrfbclinânlicos

clos result¿rclos obticlos pelos mapas cle lineamentos, cle clrenagens e clas

amplitucles relativ¿is cle relevos.

'Ic.¡e de Doutonun.ct¡Ío - l't'o!tq t(l de (|eobgia \'etlinteutot - lG (J5'l'

O mapa com lire¿rs potenciais cle ocorrências cle escorregarnentos, obticlo

através do IDRISI, pocle ser cons icleraclo como Ltm nrcclelo aproximaclo cle

(ìcologia Urbana rla Iìegião Mettr)politana de São PaLrlo
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suscetibilídade natural, uma vez qlre â provável inf luência cla ação antrópica não

fìri cunsicleracla. Por'ém o rnoclelo obticlo, ¿ilém cle .justilìcar a maioria clas

ocorrênci¿rs constataclâs na área, permite iclentiäcar áreas com potencialidacles

altas, méclias e baixas pala a ocorrênci¿i cle escol-l-egamentos, subsiclianclo os

planejarnentos cle uso e ocupaçãxr cla /rrea.

7.3 - Considerações sobre a Geologia Urban¿r

A utilização cle conhecimentos geol(lgicos para a soluçãro cle vários

ploblemas em áreas nrbanas tem aumentaclo cacl¿t vcz mais nos ílltimos ¿inos,

por:ém aincla insufìciente. Na pref'eitura clo município cle São Paulo, rnenos cle 20

geólogos compõem o seu quadt'o técnico, enquanto cerca cle -500 alquitetos e

t 500 engenheiros completam as equipes em qlìe, teoricamente, liclariam con"r

älguns clos problemas nrbanos coment¿rclos no Capítulo IV.

Acredita-se que cliversos setores da aclministração de ttma ciclacle develiam

ter geólogos em sells ciuadros tócnicos atuanclo cm questões relacionaclas à

habitação, ao parcelämento clo solo, à clisposição de resícluos, à áreas cle riscos, à

paviLnenti'rção, :ì canalizaçãn, àt obt'as stt{rterrâneas, ctc.

Certamente, o profìssionnl cle Geologia Urbana requer umâ lbrmação niais

espec ializacla não somente em muclanças cnlriculares, mas tambétn clos conteútclos

clos programas cle grach"ração ou especialização. lstct não implica em cessar ¿ì

lbrmaçãro cle profissionais pata áleas como ¿t minelaçãn, a exploraçãto clo petr'(r.[eo,

o mapeamcnto geológico bírsico, etc.

Signifìca, isto sim, que é preciso fbrmal plolÌssionais citpazes cle trabalhar

em ec¡uipe, plincipalmente com engenheilos e :rrcluitetos, embor¿r com bases

técnica e cientí1ic¿r iguais às of'erecidas pelos cursos atttais cle graduação em

geologia.

Cieologia [Jlbana da lìegiaio {VlctrrDolitanâ de São Paulo
Seruio KIei tcItlet Ro¿lritluez



1, | ,lt l),'itt,utlt'i, Ittr l'tt,titttIiftt;t \.¿¡ ¡.,i¡ti 1(;tt.\l'

R.I'[ìEIIIIN] CIAS I}TI}LIO(IRÁITI CAS

All'SAIìER, A.N. 1957. A geomor1blogia do sítio ultrano cle São Paulo. llolr:tint

¿la ltacLtltl.a¿le tle I.-i.lo.:olicL, ()i.êtu:i.a.s e I.,eÍrtt.,t. ZlL):343.

Al,I,lNCAl{, l'; CAI{PI, L.; l{llìEIl{O, M.V. 1980. Hi,stririu rlrt Sr¡r:ietlrulc

llra.sileira.lìio cle.laneìr.o. Ao I-ivro Tócnìco SA. 339p.

A.LMEID,A,, Ir.Ir.M. 1964. I.'uncf amentos geoltigicos clo relevo ¡raulisla. Cicologia

clo Estaclo cle São Paulo. Bol. I(lG.4I:169-263.

ALMItIDA, II.I¡.M. 1967. Origent. e ettt¡lt,rçät.¡ tltt Pltrlttfonna I.lrct.sil.t:ira. llio ¡Je

.laneiro, DNPM/l)CìM, 241 ,361t.

AI M{ÌII)^,, tr."Ir.M" 1976. Thc systeÌìr ol' confinental lilÌs bordcling [hc

S¿rnlos Ilasir, l)ratll. An. Acud. Iìra,s. Ciênti.,48 (su¡rle mento):I5-26.

ALMEIDA, Iì.F.M.; RICCOMINI, C.; DEI{IIìA, I,.K.; CAMI,ANHA,

G.A.C, 1984. Tectônic¿i cla l"-ornlação Itaquaquecetuba n¿r Crande Siro

Paulo. /¡r: CONGIIÌ]SSO BIlASlLIrlllO DE GEOLOGIA, 33, Iìio clc

Janeiro.,4¡¿¿¿ì.s. Rio clc Janeiro, SBG, v.4, p. I794-1808.

,A,SMUS, H.lì. & FIII{I{AI{I,A'.1,. 1978. llipóte,te sobre u t;ut.t..çu tl.o t.er:tt¡ni.:t¡¡tt

ceno?óir;r¡ rra região su¿l.esta do Ilro.çil. Pro.jcto Ilcrnac, 4, p. 75-88.

ASSOCTAÇÃO BRASTT-EilÌA Dn Á(;URS SUB'I'ERR.ÂNnAS - AIIAS;

ASSOCIAÇÃO IìR,{SII,TìIR,d DIì GIìOLOGIA DTì

IìNGIìNIIÁ,RLd - .AIlGIt; SOCIIIDAIIIt llR,{SILÐllLA Ðtri1,

GIIOLOGIA - SlìG. |.992. Prol:¡le.tn.a,s ()colrigi.t.:t¡,t e (]eot.ét;n.i.t:o,s n.¿t.

(ìtrlot:itt It )tt ¿t ll(tt itr 
^,1(ttopol¡t 

tlu¿.\äol\ tlo
Ijcr!rio l(lciìrl¿l(b ììorlìil!rcr



Ilegi.ao M et ro¡tolittuta. tle Síío [tattlo. Sãr'¡ Paulo, Encontro temático.

I9L)2.21)0p.

ASSOCTAÇÃO BII.ASILEII{A DIì GEOI,OGTA DI' IJNGENHÄRTA .

AIÌ()tl; SOCITIDADIÌ IìI{ASILIIIIÌA DIì (}EO[,OGIA - SIìG. 1980.

Aspet:tos Geol,ógit:o.t a CicoLécrLk:t¡.s tl¿L IJ¿u:itt Se¿linenktr ¿le Sík¡ I)¿LtLIo.

Sãio Paulo, t980. Mesa Recloncla, Pub. Especial ABGE/SBG. São Paulo,

t90p.

ASSOCTAÇÃO BR.ASrI,ErRA DE MECÂNICA DOS SOLOS - AIìMS;

ASSOCTAÇÃO [ìRASrr,BrRA DE ENGENHARTA Drì

FUNDAÇÕES E SERVrÇOS GEOTÉCNTCOS ESPECIALTZADOS

- AIlItF. 1992. Sok¡s rlu Citl.tt¿l.e tle S'ão P¿tukt. São Pattlo,

ABMS/AIlEF, 362p.

AUGUSTO FILHO, O. 1984. Carttts cle risco cJe e.\ co rre g¿lmentos: uûIa

[)ropo,tto ntetr¡¿k¡ l.ó f] ir:u e stttt upLit:ttçao nt¡ nttuticQti.o tkt ILh¿tbel.cL, S'P.

DisscltaÇãro cle Mestlaclo aplesentacla à [iscola Politócnica cla Universiclacle

cle São Patrlo, São Paulo, lô'7p.

I}ANDthll, M.tì. t992. Corts icle ruç:ões ,tr¡br¿ o t¡rtletrcmrcnto tl.t¡ usr¡ ¿k¡ sol.r¡

ut'b¿tnr¡ ent. ãrect,s cle risct¡ gt:ol,rigir:o: t¡ t:rL.sr¡ rk¡ I'urclue [,unel, [ir¿urco t/¿t

llo<:h.n, 5'P. Disseltação clr: Mestt'aclo apl'esolìt¿ìclâ ao InstitLtto clc

Geociôncias e Ciências Exatas cla Univcrsiclatle Bstaclual Paulista, Rio

ClaLo, 100p.

If ElL(;MANN,, M" 1988. (.'orcu.:te ri.z,r.tç'cio est(1tigr(if i.r:a <t e.s'î.ruturtL ¿la

.teqtiência t,t.tk:atut-se¿limenÍar ¿l.o grupo Stio lloque - llegião de Pirrtportr

tlt¡ Bt¡rn. .le,çLts , [i.stt.uk¡ tle São Pault¡. f)isseltação cle Mcstraclo apresentacla

(rolüqn Itrhunt ¿ RtSìato Ì\4(ttoWlìta d¿(SãoI'u lt)
Scr gro Kliii,,l¡l(lc, I{o(h igrìcr



ao lnstitlrto cle Geociôncias cla Universiclacle cle São Paulo. Sãro Paulcr

152p.

IìLIIIGMANN, M. t990. Litoestratigra['ia e paleoarnbiente clo Glupo Säo

lloclue nâ região cle Pirapora clo Ilom .fesus. In'. JOIìNADAS

CIENTÍFICÀS, São Patrlo, I990. São .PatIIo, USP, t]oletim IC/USP,

Publicação Ë,special, 9, p. t07- 109.

ßISHOI'}, A.W. & HENI(EL, D.FI" t962. 'l'he Measurenrcrú of .s'oil, ¡tro¡tu'rics

in. tlt.c tri.ax:i¡tl. f¿.s'/. Iltlwarcl Arnolc[ PLrb. Ltcl. Lonches. l3(rp.

IIUI!,NO, S. l9lJ2. Vocabuldrio tt,t¡t i- gltarttn.i-¡to rtu.guês. Brasilivros llclitora. S¿ro

I'itttlo. (rl!¡r.

CARNIIIRO, C.D.IÌ. 1983 AntiLi.se. estrutLlrrL rb grr.qto Síio Rot¡ue no .faixrt

entre o pi.co r1.o Jn.rutgtLii c ¿t St:rr¿L tlt¡s Crist¿ti.s,51'. Tt:se cle l)otltoramento

aplesentaclo ¿ìo lnstitlrto cle Geociências, Universiclacle cle Sãro Paulo,

Sho Paulo, l-55p.

CAI{VAI,I{O' E.'t'& IìI{ANDINI, lr.t,. 1998. Át'eas ttrbanas. 1n: OI,IVIIIRA,

A"M.S" & ßRI'[O., S"N.A. (eds) Geologia cle Fingenhalia. Sãro Paulo,

AIIGE. p.487-498.

'l(!. ¿? l)oL¡tt,ftt¡ ot!o t' )'ttrun tk (;(.loxitr,\ctlittlùttut l(; IISI

CFIIìMIIKOV' Y.F. 1982. T'cchnogcnic cleposits. ln INQUA CONGRLjSS, t5

Moscon, 1982. Abstrru:fs. Moscou, INQUA. V3, p.ó2.

CFIIìISTOFOLIITTI, A. 1980. (ieonrtrfo1r.,gfur. Llclitora Lìclgalcl t]llicher-. São

Paulo. t88p.

CI{RISTOFOLETTI, A. & OKA-IIOR.I, C. 1980. O uso cla clensiclacle cle lios

como elemcuto para c¿rr¿rcteriz¿u' AS formaçõres superliciais. Nr¡t.

C) e o nn fiò l ó g ir,z¿. PUC-Campinas. 20(3 9/40) : 73- 8 5.

(;.t)lt,t:itt tltl) r! ¿ l.ltlrií¡r ùlrttrthlrt<ukt ¿t Sí¡r I\ttlo
Scr -rio ì(lcinl¡ldcr llo(ll itrLriir

t 5'7



CIIR.ISTOÍTOLIITII'I, A.; GUIIRRA, C.E.C"; MAGNAVI'I'A, I.M.P.;

MAII'I'INS, M.Il.; IAVARUS, A.C. 198 I Contribuiçixr à anhlise

nxrrlÌrnrétrica clas regiões clas b¡rcins do .l*.pritinhonha r: F,xtremo SLrl, no

listackr cla Bahia. No¿. G e o mo rlo I ó g ic¿¿. PUC-Canpinas. 2 I (4 I ): 6 I -84.

COIMIIR.A, A.M.; IIICCOMI¡,¡I, C"; MET,O, M.S. 1983. A firrnrirçiro

Itaqnacluecetnba: eviclências cle tectoriisrno uo cplaterni'rrio paulista. 1rz:

SIMPÓSIO REGIONAL DE CI]OI,OGIA, 4. SãO PALTIO, I983. AI¿¿,I'...

São Paulo. SBG/SP. p.253-266.

'l(ft ¿í: I)aûokt t.¡t¡o l'tort!"kt ¿( (i(¡)lr1!ktS?¿irtùìku . l( ll.\l

COR.D,A.Ntr, U.G. & TEIXIIIRA, W. 1979. Cornentários soble ¿rs

cleterrninações geocronol(igic as existentes para as lirlhas Iì.io cieJaneilr,,

Vitória c Iguäpe. In: SCHOIìIìENFIAUS IrlLHO, C. (coorcl.) Carto

geológictt tlo Brasil tn tniLionésinto, .lit lltcts' Ili.r¡ ¿le Janeiro (SIt-2-l),

V i tri r i ¿t ( S t" -24 ) e I g u ttp e ( SG -2 J ). Ilrasília, M ME/DNPM, p. 17 5 -207 .

COTTAS, L,R. 1983. þ,stttcbs reol.ógit:o-gt:ottir:nit:t¡.s ctpli.ccttkts do

¡t ltlna.junte n.to tLrl¡a.n.¡¡ ¿le Ili.r¡ Claro, 5'P. Tcsc cle Dotttoramcnto

aplesentacla ao Instituto cle Geociências cla Universiclacle clr: São Par¡lo, São

Paulo, l7 I p.

COU'IINHO,.l.M.V. t980. Iì.claçõcs Iitológicas c csltt"tturais cla bacia cle Siro

Paulo conì o Pr'ó-canrbriano cilcunvizinho- 1r¿: ASPÍìCTOS

CEOLÓCICOS F, GEOTÉCNICOS DA I]ACIA DH SÀO PAULO

(MESA I{tIDONDA), São P¿rulo, 1980. AtlGtr/SIIG-SP, PtLbl.i.c,tç,io

Es¡tecial, p. l5-23.

COU'IINFIO, J.M"V, 1980b. Cartct geol(tgir:rt tla llegião Me:lro¡;ol.itrutcr dc:r

Gruttlc Sãr¡ Puul.o, I:I00.000. EMPLASA, SiroPar-rlo.2 folhas.

(;()lt)t!id IJtl)utkr ¿ lltrtäo ¡4rtn\x)lt¡tukt ¿¡: S¿io I'uul.
ScrSio Klcirìl¡l(lcr lìorlrigucr



COZZOLIN(), V" 1972. \-ipo,s tle :;c,¿limen.Íos' r.¡ue r:onst:i.tt.rr:nt. a [Jcu:i¿L tle Sã.o

Prtul.o. '['ese cle Doutoramento apresentacla à [:scol¿r Politócnica rla

Univelsidacle ck: São Paulo, Sã<l Paulo, I l6p,

DA¡,ITAS, A.S.L. t990. Geobgia th.ftti.rct Siío lloc|uc c intrusi.ttas cts.çrx:i¿t¿|u.y

ntL rcgião cntrc Slu¡ I'atLkt c Mairi¡torh, -rr¡rtc ¿Ic S'ão P¿ttLkt - Sl'.

Disseltaçãxr cle Mestraclo apresentacla ao Institub de Geociências cla

Unive¡:siclacle cle São Paulo, Sãro Paulo, 199p..

DEPAIì'I'AMI|N'['O DIi ÁGUAS B TINTIRGTA trT,íÌTRICA - DAI1IJ I9tI4.

Inuntlações ent ¿ireas ttrb¿tnas: t:ont:c itttctçíut, tncclitl¿L,t de cr¡ntn¡lt: e

¡tl.anejttm.en.to. Siro Par.rlo. DAEÞ,, 26p.

DEI'ARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MTNERAT, - DN['M

1980. Plctno I)i.re tor tla Minerttçcio p(lru u lLcgiîio MetropoLitctnct tle Sãr¡

PatLlo. Sîttl Paulo. DNPM/CPRM/Gov. Ilst.cle São Paulo. 63p.

DIIPARTAMBN'T'O NACIONAI, DA I'RODUÇÃO MINI'RAI, - DNPM,

1998. IJ¿¿sr:,r p(tru. o plun.e.jurnento tl.u ntin.ernç[ít¡ tle u.rai¿t nu ílc¿;irìr'

McÍropoLi.tan.u ¿Le Sîk¡ I'utLk:,. Slto Paulo. DNITM, l33p e n-rapas.

DÐPAIT.TAMENTO NACIONAT, DA PIì.ODUÇAO MTNERAL &

C()MTIANFIIA DIl PESQ{JISA DMTECUR.SOS MINITR.AIS

DNIIM/CIìI{N4 199 l. Prutjeto Itttegruçtio (icol.tigir:tr tLa Rt'gitì,'

Metro¡toliÍcutu de ,Scío Pank¡. Slt¡¡ Paltlo. DNPM/CPIìM - 65p. c 28 mapas.

DI.JKGIÌAAIi, C. 1987. The ulban pltrnet. IT'C.lt¡urn¿|. [TC. Flolancla, 1987-

3: 194- 196.

IJLO, ()"; P.A.LM, E.; VROLI.JKS" L. 199ó. Disastel tcclnctiott itt utban ateas

[7-C JountnL.ITC. Holancla. 1996-l:29- 37.

(;()11)\t IttLutu ¿ lrttlio l,l?¡top.ltr tRt ¿( Si¡r l\tuh)
Scì!1ìo Klcrnl¡l(lcr ììo(lriûLroZ

t-59



F]MPRESA METII.OPOI,ITANA DIì PI,ANII.IAMENTO DA GRANDB

SÃO I'AULO SA - IÌMI'LASA 1983. lìeconstrtuição cla LneLnór'ia

hìstírric:a cla Cìrancl,¡: Siro Paulo São Paulo. Ilì\4PLASA, Secletalia cle

Ilstaclo clos Negócios Metropolitarros, 256p.

I'MPIì.IISA METROPOLITA¡{A ÐE FT,ANE.IAMF]I\{TO DA GRANDF]

SÃO I'AULO SA - EMPLASA 1985. O ¡troblemt ckts intmdctçõe.s n.tr

(i runcle Stir¡ l)attk¡; sitttttç;tio ttttLtLl e inrp le nte nÍttçã¡¡ cle ¿liretri:.c,r

ntet nt po li.tcutct.s de tlrenttgertz. Sãro Paulo. tlMPL,ASA, Sccrct¿iria cle lastaclo

clos Ncg(rcios Metropolitanos, l -52p.

lllTltIPALDI, F-. 1990. Vegetui.s .f'rissei,s tltt F-orrrutg:ão Itctclttttcluecetttlttt

(Cenozóico, [JcLci.ct cle Sao Pcutlo). Tese clc l)otttoramento aprosentacla

ao Instituto cle Geocìôncias cla Universiclacle cle Sãro Paulo, S¿ro Paulo,

146p.

I-IACHICH, W. & NADIJR, .1.J. 1992. Collelaça)es entte pat'âmetros: análise

crític¿r. In: NIÌ{}IÌO "Ir,, A" [tElLtrìtrt[trlA', A"A. ALONSO, U.trÌ.; tr,UZ,

IÌ.A.C. (ecls) Solos cla ciclacle cle S¿ìo Par"llo. São Paulo, ABMS/ABEI]. p.

181,192.

FIASUX, Y. & Cr\I{NIìIRO, C.D.Iì. 1980. Origcm c cvol"tção cla llacia clc

Sãro Paulo. fu: MHSA IìHDONDA: ASPEC'IOS GEOL,ÓGICOS E

CEOTÉCNICOS DA BACIA SEDIMENTAI{ DE SÀO PAUI-O. SãO

Paulo, 1980. Puhl.icação Especi.ctl.. São Paulo, AIIGE/SIlG. p. 41 -52.

IIASUI, Y. & PONÇ1ìNO, W.L. Ì978. Organização estruturâl e evolução cla

Ilacia cle 
-faubaté. 

ú¿: CONCRESSO BIìASILEIRO Dþl GIÌOLOGIA, 30,

Recil'o, l9'78. Attai.r... Recife, SBC, v.1, p.368-38f .

'Iì.\( ¿. I)outt)ù tt.ùtt) I't¡t<rtI u tle (lroloxia S"¡ltDt tat.l(; IlSl'

Golo.t:t( tJ' bdixt ¿d IÌt rkio tV?t tupo1¡krta ¿r Stlo h tlo
:io|lrio Klcìnl¡l(kir Iìo(lri!jroz



FIASUI, Y. & SADOWSKI G.R. 1976. Evolução geokigica clo Pró-c¿rmbliano

na regiiio sucleste clo Estado cle Säo Paulo. 1l¿v. IJrct.t.(]eociênr:i¿¿.ç. SBG.

Sixr PauÌo, 6(3): 182-200.

HASUI, Y.; CARNEIIIO, C.D.R.; COIMIIIìA, A.M. 1975. T'he lì.ibeila

Folclecl Belt. Ilev. Brus'. Geoc:iência:. SBG. Sirc Paulo. 5:25'7-266.

HASUI, Y.; ALMEIDA, F.F.M.; NEVES, Iì.Iì.IÌ. 1978. As cstt'uturas

blasilianas. Íz; ONGIìESSO BIìASlLBtllO Dts GËOLOGIA, 30, Recit'e,

l9'78. Atrtis... Rr:cilè, SBG. v.ó, p.2423-2437 .

HOIIBS, W.H. 1904. Lineaments of Atlantic borcler region. BuLl.. Geol. Soc:.

Attt, r.. 15:481-506.

INS'II'TUTO DIì GEOCIÊNCIAS & SOCIBDADE IIRASILIIIII.A DI'

GBOLOGIA - IGUSP/SIìG lL)89. Worlçhop geoLogict ¿La []ctci¿t tle Síío

Poulo. Sia<¡ Paulo IGUSP/SBG-SP. 70p.

'lttt ¿? I) 110ft0tt¿t1to ' I' lr (;uolor'ìt,\t¿ì i/¡¡tdt l(; IJSI'

[NS'|][TUT'(} D[' I'IISQ{JISAS TIICNOLOGICAS - trPT l98la,. Muptt

geolrigi<:o d.r¡ ll.ytad.r.t t.le Stío P¿tuk¡, l:)st;¿t.lu I :500.000. PRÓ

MINÉìRIO/PIìOMOCI1"|, lc)8 l. vol. I , 126¡t.

INSTITU.IO ÐE IIIISQUISAS IIIICNON-OGICAS II'T l98lb. Mapa

Geornolt'okigico clo Listaclo cte S¿ro PaLrlo. PIìÓ MINLÌRIO/PROMOCET',

198 l. vol. l, 94p.

INS'I'ITUTO DII PESQUISAS TItCNOLÓCICnS - IPT 199 l. LevtrnÍcntcntr¡

c antiLi¡^e clos cotts¿ts rlo e,sr;rt r re gntne nlo tle nt¿t.s,ça tlr: Li,r'o no ctlerrr¡

sctnitítri.o Ran¿leirantt:s - AS I , ent Perus, São ltctt.t.lt:,. Rel¿ttório IP'I tt"

29.596.

(;u¡)t¡)rtd l/t lt u ¿u 
^t 

gtäo ùlr'l tat)olit(tn tu Sa¡o I\u¿t)
:iorgio Klcirìlirl(lcr ììo(lrigucZ



INSTITUTO DE PESQTIISAS TIìCNOÍ,OGICAS - IPT lL)L)4. Carta

geot¿(:tl.ic do E"^t¿tck¡ de Síio I'uukt, esc:ula I :500.000. IPT'. São Patrlo.

2?n e lrrrn:rs

JULIANI, C, I 993. Geologiu, petrogêncse e úspecto.\ nrctabge nétir:os tl.r¡s

gru.pos Se rra ck¡ ltuberuba , Stio lloc¡trc e ¿Ja ltc¿lrtt G r¿uule, NE tla cidule

d.e Síio Ptnl.r¡, SP. Tese cle Doutoramentc¡ apresentacla ¿ro lnstituto cle

Geociôncias cla Universrclacle clo São Paulo, Sãro Paulo, 803p.

IflNSM.{N, D..J".J. 1975. lìift-valley basins and secliLnentary history ol trailing

continental margins. Í¡: FISCIdER, A.G. &.IUDSON, S. (ects) PcÍn¡leunt

untl glnbctl tectotxics. P¡inceton, Princeton Univ. Press, p.83-128.

ltt( ¿( l)t)Itûtuìtttrtt) I'top.utkt ¿? (;ù)lor¡d S(li ( to I(; IlSt'

[,EVI],SON, D. 1980. Geologt

Oxlbrcl Univ. Press, 386p.

LICHTE, M. 1991. ALid

cvo lu tion cluling the last

LIMA, M"t{" & MEI 0, M.S. 1989. Palinologia cle seclintentos cla [Jacia tle

Sãro Paulo. 1n: Workshop Geologia cla Bacia clc São Paulo. Sãro Paulo,

1989. Col.etíìnc.os d.os rrctballt.o:;... São Patrlo, IGUSP/SBG. p.35-37.

atrl t.trbtm. environntent. New York/Oxfbrd.

[,IN4A, M.R.; I{ICCOMII{I, C"; SOUZA, I'.4. 1994. Palinotogia clos

fblhelhos clo Gr'áben cle Cas¿i cle Peclra, Telci/rlio clo Estaclo clo Iìio cle

Janeiro, B ras il. ¡l¿:/¿¿ (ì e o Lri g i c n Le o p o ltl in c trs¿, 39 (2) :48-5 --5 0-5.

l\4AIÌ'flNS, A.L. t9u4. llrcvc histór'ia clos garimpos de oulo no Brasil.

ROCItrA, G.A. (oLg) þ)n bttst:ct c[o ouro: gttrirn¡t¿'5 t' garint¡tt'ints

lJr¿¿.çll. São Paulo. CONAGE, p.171 -222.

processes in the SFI-Blazilìan reliel

glacial. Ilr:¡1. IG-US l', 8:20 I -212.

(;()k)rn Lil)u" ¿d Rt'tiiio il,l.ttotblt! ttt ¿( S¿¡o l\ttlt
Scrgio Klcrìl¡l(lcr l{o(Jrirr¡cr

In:

11.( )



MAWE, J. 1812. Descrição cle São Paulo. Sisten'ra cle Cultur¿r nos sells

arlcdores - excLlrsa)es às minas cle or,rro cfo Jaraguír - Métoclos clc

mineraçãu.r nelas [r,rl¡rlegaclos - Volta à Santos. ln. Viogr:rt.t r.tr¡ Inttt'ior

¿lt IJrtt.sil. São Paulo. I]DUSP. p.63-74. Tlacl. Selena Benevicles Vian¿r.

MEL[), M.S.; CAIITAI{O, S"L,.V.; COIMIìRA, A.M. 1986. Tectônica r:

seclimentação na área clas bacias cle Sãro Paulo e Taubaté. ln'.

CONCRtrSSO IIRASILEIRO DII GEOLOCIA, 34. Coiânia, 1986.

AncLis... Goiânia, SIIG. vl , p.321-336.

N4ÉSZÁROS, tr. 1981. Murx; tt tet¡riu da alienttçrío. Rio cle Janeiro, Z¿rhar

Eclitores, 303p.

MFITAMIG lL)81. Ottro. Belo llorizonte. Cov. þ,st. De Minas Gerais. 222p,

MEZZ^LfIIA, S. 1962. Novas ocort'êncí¿is cle vegetais f'tisseis no flstaclo cle

São Paulo. O Institutts Geográfi.co e GeoLógico, l5:13-94.

MOtLAItS RI4GO, [-.F. Ì930. A geologia clo pr:tr'(rleo no Estaclo cle Siro

Pztttl<l. [Jt¡Lelirn. tlo Serviço GeoLtigir:o e Minerctlógit;o tlr¡ ll r¿ts' il , 46:65-

70.

lrv ¿t l)!rrtrtltìtt1to I't.(ùutn ¡lr (;(olt)(itt t\lù ùtIù t(; tl,\l'

MOIì.AIIS I{.8G0, L.F. 1933. As fottriaçõcs

Anuriri.o ¿lt. [i.scr¡lcL Po l\]le(:nic(1, 2:231-261 .

O'X,lt,4.lLY, D"W"; IIRIIIDMAN, .Í.I).; POIIN,

ancl Lincation: some proposecl new stand¿ircls

Arner .8J .|463-1469.

OGATA, M.G. t983. O.i resícltns .srjLidos nu organi4u.çîío tlo espaço e ntt

cluttlitlcrcle ck¡ c¿mbienle urb¿utr¡. : tuna <:ontribui.çíio geogrítfit:a at¡ esttrckt

tl.o ¡trobl,e.n.a nct cidade cLe Srít¡ Pauk:t. Rio cle .latte irtt. IBGE,, f 87p.

(;?olositt LJtl)tIkt ¿a Rr'!:t¿¡o rV(tt¡'t)olìtttt ¿(,\¿¡o l'tllo
Scrgio l(lcinl¡l(lcr lìo(higuc/

ct:nozóicas cle Siro Pairlo.

I{.4" 1976 Lineament, hncar

fbl olcl ternrs. Bul.l.. Geol. Sr:tc.

t63



PEf,OGGIA, A"U.G" l9L)7. Delin.r:ttçcio e tLpnt.li,tntlcunent:o I:enlititr¡ tlu

geol,ógict do tecnrigeno ckt rn.tutit:íltio cle Stío Pttuk¡. 'fese cle Doutoramento

apresenl.ircla ao Ins{.i{.nl.o c.le Geociênciirs tla IInivetsiclacle cle Sãro Paukr, Sho

Panlo, 167p.

PEI,OGGIA, A.U,G. 1998. O hontent e o ambiente geolrigit:o: geol.ogiu,

societlatle. c octqtttção urbanu no Munit:í¡tio de Sar¡ 1'røllo. Sãto Paulo,

Xarnã VM Eclitora, 27 lp.

PISSIS, A. 1842a. Consiclór'ations Générales Sul Les Telrains I)u Brésil.

Btrlletin cle la Societé Céologiclue cle France. 13:282-290.

PISSIS, A. 1842b. Mémorile sus la position géologic¡ue cles tet'rains cle l¿r

parte austr¿ìle clu Brésil snr les soulcvements clui, à cliverses ópoques, ont

change le reliel de cette contres. Cotnpte llentlLt.ç tle lu Ac¿t¿lcntie ¿les

Sciences, I4:353-413.

l,\,.l¡ t1..ttt,,'.r¡t. ttt¡' l"¡'t ,ut.',1.(;,,1..it,t\..1,1'.,'tLt" Jt: t.tJ

PIIEFEI'IURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUI,O - PMSP 1943. O

tr(Lt'LSporte t:r¡letivo n¿t t:itLctde tl.e Sãt¡ Puttkt Sãro Patrlo. PMSP. v I :3 l8¡r c

ancxos.

PRI'FEITURA DO MIINICÍPIO DIi SÃO I)AUT,O. ['MSP 1950. COMiS,Stt<I

tle mel.horamentos tlt¡ rio 7'ietê, Relatório cle 1950. São Patrlo. PMSP, 259p

e an(jxos.

I'RETIEI'I'URA DO MUNICÍPIO DE SÃO I}AULO . PMSP I9.56. ANIC.

pro.jéto cl.e LL t. .\'istcm.u tle tronsporte rtipid.o tneIropol.¡tat1o. Si\o

Patrlrr.PMSP.272p.

PIùEFEITIII{A ÐO MT]NICÍPIO ÐE SÃO PAUI,O - PMSP I9(¡9. PKINTI

url.scutístict¡ bãsico cle Stío PcLulo. São Paulo. PMSP, 136p.

(;¿oloSìu l)tl)d d ¿u Ru\i¿¡o tUt:ttotnlì1 1¿( Saio htulo
Scr Írio KlcrIleldcr Iìodrilucz



PREFIiITUIIA DO MIINICIPIO DE SA() PAIILO - PMSP 1992. O pocter'

em São Paulo: histrilia cla aclministração pública cla ciciacle. SãoPaulo.

PMSP, 159p.

PI{EITEITUIIA DO MUNTCIPIO DE SAO PAULO . PMSP 1993.

DicLgruis'ti.co t:artográfit:o ¿ttnl¡iental - Muni.cQtio t\e S'är¡. São PaLrlo- PMSP.

3-5 p.

RICCOMINI, C. 1989. O RitÌ continental clo Sucleste clo Blasil. Tcsc clc

l)outr rarncnto apresentacia acl lnstituto clc Geociôncias cla LJniversiclacle

cle Sãro Paulo, 256p.

I (.t( ¿( |)¡)LtotlutLt1ìt o

RICCOMINI, C. 8¿ COIMIIRA, A.M. 1992. Geologia cla Bacia Seclimentar.

In: NEGIIO Jr, A.; FERREIRA, A.A"; AI-ONSO, IJ"R.; t,UZ,

I'.A.C. (eds) Solos cla Ciclacle cle São Paulo. São Paulo, ABMS/AIIEF,

P.37 -t)4.

RICCOMINI, C.; TUIì.CQ, lì. MAIÌTIN, L. 1989. The Colônia Astt'oblema.

1¡¿: IN"t'tìlì.NAT'lONAL, SYMPOSIIJM ON Gi.OtlAl. CI{ANGES lN

SOU'IFI AMEIIICA DURING TFIE QIiATERNARY. São Paulo, 1989.

E,rcursion.fiel.tl guide... Sãn Paulo, INQUA. l4p.

R.ICCOMINI, C.; TUtr{CQ, t}.; SUGUtrO, K. 199 I 'I'hc t'ecorcl ol continental

seclimentation in southeastern Blaz-il cluring the last Lnillenniun:

paleose ismicity, the l,ittlo lce Age, ancl man. An.tLis t].¿t. Ar:culen.i.ct. IJ ra..si.l.eirtL

¿lc Ciênci.cts,63:90.

I{OCI-IA, H.C, 199-5. Al,gtuttcLs t:¿trac te rí,s'ti<:as ¿k¡s.solos arenosos Íercitirir¡s tle

Srío Pau.l.o e sutts im.¡tl,ir:rLções ern obrt:Ls s ubte rrá¡z¿:r.¿.r. Dissertação cle

Mestraclo apresentacla à Escola cle Engenharia clr: São Carlos cla

Univelsiclacie cle Sãro Paulo, Sãn Carlos, 136p.

¿t (;..olo!!kt:,r¿u ntu ' I(; IJSI)

(;!ololtta tJtbeftt ¿u k(riiío itl(¡trpolitutut ¿t! .\äo ¡)oult)
Scl gio Klcirìl¡klcr l{odr igLrez

r65



RODIIIGUEZ, S,K. lL)93 Neoter:tôn.it:a e SedintetrÍa(:ão Quaternrîri¿t nct lle¿;itio

¿ltt "VoLtcL Gran¿le " cb Ilio Xingu, Al.îant irct, 1ä. Disseltação cle Mestl'aclo

aptesentaclä ao lnstituto cle Geociênci¿rs cla Unive¡siclacle cle São Faulo, Sãro

Paulo, 106p.

IÌODI{IGUEZ, S.K. 1994. Comentários a rcspeito clo clepósitos stone lines. 1r¿:

CONGRESSC) BRASILEIRO DI1 CEOI,OGIA, 38. Camboriti, lL)94.

Ilesurnos' ExpcLntliclos... Camboriút, SBG. p. 189- 190.

RODRIGUIIZ, S.K. & FIGUEIRA, R.M. 1991. Contribttição geolrigi,tt-

geoÍéutit:tt e ambientaL sobre or^ oterro.t ¡^aniÍítrios ckt cidade tle Sãr¡

Pctul,r¡. I\el¡lório. São Paukr, PMSP, portaria intersecretarial 369/55C)/9 l.

3op.

I!.¡t:rlt: t)tttturt¡t'tto l)k)qrxt)u ¿t Ctolo'!iu Sulitkt kt l(; tl.\lt

IIODRIGUIIZ, S.K. & FIGUEIRA, R.M. 1992. O uso cla projeção eslérica na

análise cle estabiliclacie clo aterro sanitário cle Vila Albertina, São Paulo, SP.

In: CONGRESSO BRASILEIRO Dts GEOLOGIA, 37. Sãro Paulo, 198ó.

Anais... São Paulo, StlG. vl, p.48-49.

Iì.ODR.IGUIIZ, S.K";:['AI(IYA, H.; MAIì.QUES, W.P.; SEPE, F.M. 1996.

Obtençãro cle iLnagens vicleogrírficas como sudsídio ¿urs cstuclos cle geobgia

tull¡¿ur¿r no murricípio cle São PauLo (Pro.jeto CEO{JRII). 1i¿: CONCRESSO

IllìASILEIIìO DE GEOLOGIA, 39, Salvaclor, 1996. Anai.ç... Salvaclor,

SBG. 4:265-268.

ROLNIK, R. 1992. Política ambiental e gestão cla ciclacle. 1n: PMSP - Seclctalia

Mtrnicipal do Planejamenlr.t. CatLent.os tla PltLn ej ctnten.to, D/árir¡ Ofi.<:i.ttl. t|.o

Mtnicíltio ¿le S[ír¡ PcLuk¡, ano 37, n.243 cle 24/12/92(Suplentento).24p.

SAIìESP/CEPAS 1993. Diagnóstico cla Região Metropolitana cle São Paulo.

Base hiclrogeológica, I :50.000. Convônio SABESP/CEPAS. n'rapas.

(;t\)lori(t t/tb(tÍt ¿¡t l:Ì(1:itio Mtttot)tlit n ¿. S¿¡o l\uth)
Scr gio Klcinl¡ì(lcr Ilo(lriJ¡ucz



SADOWSKI, G.R" & MOII'IDOMIì, N{,J. 1987. Blazilian megalaults. Revi.¡Ltt

G eo Lri g i<:tt tk¡ C hile. 3 l:6 I-1 5.

SAINT-IIILAIRE, A. l85L Viagem à plovircia cle São Paulo. São Paulo.

EDUSP. 229p.

SALVADOR, E.D. 1994. Anlilise neotectônic¿r cla legião clo vale clo rio Paraíba

clo Sul compreenclicla entre Cmzeilo (SP) e ltatiaia (R.f). Disseltaçãro cle

Mestraclo aplcsentacla ao Institnto de Geologia cla Univelsiclacle cle Sãro

Par.rlo, SãoP¿ulo, 129p.

SCHOIIIIEI.IHAUS FILHO, C. (coorcl) 1974. Carta geológica clo Br¿rsil ao

milionésimo, fblha Assuci(rn (SC.2l) r: fblha CLrritiba (SC).22). mapa.

Brasília, DNPM.

SCHOIIIÌENHAIJS FILHO, C. (coorcl) 19'79. Ctrta geológica clo Blasil ao

rnilionésimo, t'olhas lìío de Janeiro (St'.23), Vitória (St'.24) e Iguape

(SG.23). tnzpcL. Brzrsília, DNPM.

SEIGNEMARTIN, C.[,. 1979 Geologir.t tle ãreas urhunas: o e.xamplo tlc

Ili.bei.rão Preto - SP. Tese cle Doutor'¿rmento apresentaclo ao lnstituto cle

Geolociências c1a Univelsiclacle cle São PaLrlo. São Patrlo. 2 v.

sEIlvANT, M.; FOUR.NtrER., tVI.; SOUBIÉS, F.; SUGIJtO, K.; TUIÌCQ. B.

l9tl9. Sécheresse holocene au Ilrésil ( ttl-20 latitucle Sucl.). implications

paléométéorologic¡ues. Com¡ste lLentltL:; tl.a l¿L Acctrlént.ie. dc Sci.en¡:es,

30(2): 153- 156.

SIMONS, N.E. & MENZIIìS, Iì.K. I981. lntrocluçiro à engenharia cle

I'trnclaçõt:s. Rio cle .fanoiro. Eclitora Interciôncia. 199p.

l':' .l' 11.1, 
"ù,, 

,,,t t',;,,tr..t.lrt;,.t,'Åt,t\.,lit'r'4!,t..1t,1.:l'

6¿oloqkt IJtbrtut ¿u Rrtt¿io irlrttotrolrtatn tu Sa¡o llttlo
ScrÍIio Klcirl¡klcr I{odrigucz



SOAR.ES, P.C. & FIORI, A.P. 1976. Ltigica e sistemátic¿r na an¿ílisc c

interpretação cle fbtoglafìas ¿róreas em geologia. Not. Gcotnorlbklgit.tt.

PIJC-Carnpinas. I 6(32):7 1 .'7 | - 104.

SUGUIO, K. 1969. Contribuiçtío t)L geobgirt tlu lJttci¿t d.e "l'ctubaÍé, VcLle tlo

Pttraíha, Esto(k) ¿le S[ío lttmk¡. Tese cle Dor,rtoramento apresentercla :ì

Faculclacle cle Fikrsofìa, Ciôncias e Letlas cla IJnivelsiclacle cle Siro PaLrlo.

llol.etim. n. espet.:iø1.. 106p. e anexos.

SUGUIO, K" & IIARIÌOUR [9ó9 Morfblogia c gônese clas est¡ttttu'as

limonít.icas clos sedin'rentos cla B¿ìci¿r cle São Paulo. An¿l.r' tkt At:¿ttlent.kl.

Rrct.si.LeircL cle Ciênt:icLs,4 I : l6 l- 180.

[.!! ¿? I)or11)ftt,k'¡tto lrft)rtdt, ¿( (;nlori( .\¡:¿itìutìko , lü ll\l'

SUGUIO, K. & TAKAIIASFII, L.I" 1970. Estuclo clos aluviões antigos tlos

rios Pinheiros e Tietê, São Paulo, SP. An¿¿i,r tl¿t At:cttLemia [JrctsiLei.rct cle

C i ê nt: i cts. 42:555 -51 0.

SUGUIO, K.; COIMBRA, A.M.; MARTINS, C.; IIAIICELOS, .I.H.;

G[IAR.DAX)(}, L.tr{..; tr{AMtr}A.ZZØ, L. lL)l L Novos claclos

scclime: ntológicos clos aluviões antigos clo rio Pinheir.os (São PaLrlo) e

seLrs significaclos rì¿r intelpretação clo ambir: nte cleposicional. In:

CONCRIISSO IIRASILEIIìO DE GEOLOGIA, 25. Sao Par,rlo, 1971.

Anai.s... Sãro Paulo, SUG. v.2, p.219-225.

TAI(AIIASÉII, T" 1998. Mecltanic.s tut¿l c¡tt.utternte(l,\'Ltr(.s .lor th.e rLebris .flow.

Apostila clo curso Debris .l'l,ow of'eleciclo pela Escola Politécnica cla

Univcrsiciacle clc São Paulo cm julho cÌe 1988. 103p.

TAKIYA, H. t99 L Apli.cctção tk¡s ntétoclos clttctnti.la.tivos es¡tctciais cL ¿l.ct¿los

geokigico"^ ¿lcL B¿tciu de Scío Pttulo. Dissert:rção cle Mestr¿rclct

(;t rtor¡a tlrltdttt ¿u Il(gião ùl!:tt l)olitutkt ¿<. Stlo l'tutl.
:ìcrgio KbiDlirl(ìcr Iìo(higuo,¿



apresent¿ìda ao Instituto cle Geociôncias cl¿r flnivers ic'l¿ide de São Paulo,

Sãro Pauto, 109p.

TAKIYA, ÍI. 1991 Estutlo tkt Setlitn.e.n.taçcio Neogêttit:o-Qr,tttternríria no

MuLicí¡tio ¿le São Pauk¡: Cttrcu:tc ri7,açíÍo tlos Depó.siîos e su.as

Irupl.icctçíies n.u Geol,ogia U rl¡ana. Tcsc tlc f)outor¿ttncnto apresent (la

ao Insl,itnto cle Geociôncias cla Universiclacle cle São Paulo, Sãro Paulo,

152p.

'['AIüYA, Í[. & VßIIRT', J.P. t99L Eviclôncia palinológica cle uma lÌrse

climírtica seca c[lrante o Hobceno n¿i lJacia cle Siro Paulo. 1¡z: SIMPÓSIO

DE GIIOLOGIA DO SLJDESTE, 2. Sãrc Paulo. I99 l. R¿s¿øno,s... São

P¿iulo, SBG. p.29-30.

TASSINARI, C.C.G. ; KAWASHI'I'A, K.; SCHMUSS. R.V.; TAYLOR,

P.N. I 988. As iclacles clas rochas e clos eventos mctamórticos cla re giãcr

sr¡cleste do Estaclo cle São Paulo. 1n: CONGIìESSO tsRAStLEIlìO Dt1

GIIOLOGIA,35. Ilelóm, 1988. A¡ral.r... llclóm, SllG. v.ó, p.2840-2853.

TIìIXEIRA, J.A.G. [989. Inpactos aLnbientais cla ativiclacle urineral na IIMSP.

ú¡: PROBLFJMAS GI1OT,ÓCICCIS E GEOTÉCNICOS NA REGIAO

ML,'I.ROPOLI'I'ANA DI] SAO P,\ULO. SãO PAUIO. ABAS, ABGE,

StlG/SP. Encontn¡ tant¿iti co, p.63-7 6.

TltICAllll, ,1" lL)l2. [,rutr[fitnns of'rha huntitl rrcpit.s,.fbre.st.s er7(I ]^út)utrn(ts.

Lonches. Longman Croup Ltcl. 306p.

TURCQ, Iì. & MELO, M.S. 1989. O Quaternário n¿r hrea cla Grancle Siro

P¿rulo. 1¡z: Wolkshop Geologia cla llacia cle Siro Paulo. Sãro Paulo, 1989.

Col.etâneas tlos tr¿thalhos'... São Paulo, IGUSP/SBG. p.64-70.

l, \, J, tl,ùtlùtútlj.tjttr I'h,tt1r¡u ¿t ( S,,lu,1t:'t^tt lt; IIS I'

C(olt!:ìu titLaru ¿u ncKtao M?|altolik|xt ¿t Stia l\rtlo
.Su gio Klcinl¡ì(lcr llo(lriguor



TURCQ, ll.; RICCOMINI, C"; FOURNIIìR, M.; MARTIN, Í,.;

MOIì.EIIìA, M.Z.; SUGUIO, K. 1989. Seclimentação quaternhria clos

clepírsitos orgânicos dos últimos 30.000 anos no Blasil Central, In:

coNcrìlisso DA ASSOCTAÇAO r]rìASTLETRA DE T]STUDOS DO

QUATIIIìNÁRIO, 2. Rio cle Janciro, 198(). IlestLrru¡.i... Rio cle .lanoilo,

ABEQIJA. P.39-41).

TURCQ,Iì.; SUGUIO, K.; SOUBIÉS, F.; SERVAN'I, M.; PR.USSINOTTI,

M.M,N. 1987. Alguns terraços f[lviais clo sncloeste e clo centro-oeste

brasileiro clataclos por radiocarbono: possíveis signilicaclos paleoecoltigicos.

1¡r: GONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BI{ASILEIIìA DE ESTUDOS

QUAT'ERNÁRIOS, l. Porto Alegre, t987. An.ctis... Porto Alegrc,

AIIEQIJA. p.319'3t)2.

VALVERDE, F.M.; MORAES. R.O; KIJLAIF. Y. 1992. Ativiclacle minelal:

potencialiclacle e explotação atual. lrz: PROBLEMAS GEOLÓGICOS E

CEOTÉCNICOS NA RDCIÀO MITROPOLITANA DE SAO PAULO.

São Paulo. AIIAS, AtlGH, SIICISP. þ.n<:onîro tt;ntútico, p.57-62.

VAR.GAS, M. 195 l. A carga cle pré adensamento cl¿rs argilas cle São Paulo. São

Parrlo. Ar¿¿lls tkl. As',s'r.¡t i¿tt:tio []ras'ileira cla Met:íinictt dc Sr:tlr¡s. l: 100- 109.

VARG,,\S, N4. 1980. Ceotecnia clo 'lercihrio cle São Paukr histórico. 1n:

ASPECT'OS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS DA I]ACIA Dt1 SÀT)

PAULO (MtsSA IIIIDONDA), São Paulo, l9tÌ0. AIICE/SBG-SP,

PubLicrtçäo E,special., p.31 -45.

VARGAS, M. 1992. Evolução clos conhecimentos. 1/z: NEGRO .Ir', ,4..;

FIr)Iì.lLUIIì.4, .4..4..; AI-ONS(), U.R..; LUZ,, P"A.C. (ecls) Solos cla

Cicl¿rcle cle São Paulo. São Paulo, AIIMS/AUEF,. p. l-35.

'I(.|) ¿( l)oltor'úrkt"to I)torktuu ¿( (;ulw¡t S(¿inwúut l(; U,lt'

Gt:olo1<t Utl)dtkt ¿a Il?!:taio ìVltttottolituun ¿.,\äo ht lt)
Scr'!io Kleìl]l¡l(lcf lìodrisUc/



ZIJQUET'IIE, [,.V" 198]. Análisr: crítir:a cla cttrtogrtJ'icr geotécnk:u e

propostct meÍodoLógicú par(i as t:ontliç:ões brasileiras. Tese cle

f)outoramento apresenta(kr à scola cle Engenhalia cle São Carlos cla

Univeisiclade cle São Paulo. São Callos. 3 v.

Consultas via

htqr://anch ieta.org.br

http://cLr.ansp.br/-stm/

http://pr-orlarn.pmsp.sp.gov,bl

internet com citações no texto

h tqr ://wr.vw. i b gc. gov. br'

http://www.scaclc.gov,br

lìltp: www. inctsel vcr'.conr/crrplasa/conheca0 I .hhnI

(;(:olorid IJtb tkt ¿d tltut¿a ivl(ttatolikotd ¿. ,\¡ia I' ùlo
Scrgir) Klcinl¡klcr l(odrisucz



t.\t L t t.4,!.ji'ri,tt., t t..<t,,).t.l. t,..l.'{.tt.l¡'r,u¡.tt l;t\l

ANEXOS

(ieobS¡a (hl)(itú ¿ R¿gtõo [tetupl¡t.ota tuSão t'.u¿o
Serylo KloiDt'el(lü lìo(hìg(ìùz



2on.ar.ìpoìl rof tltr¡11Ì) orfl .rrS
o1t|D.t attt ,P DúDt|t0ù.¡þr! o¡tt;t¿y ì)P t)ltDqn D1;lotûf )

I 1t'1)t, taf tçt/
(J t 0r' ¿[[ çù

¿ lçlJt 0N çl/

¿ llt ll"Nzt tçü
I t! lI, ¿zt tsù
? ¿çln, 9af rçlr1
l l'1 09 çZf lEll

I t,f 1)t, t¿f lçü

¿ r¿ çt l)¡i tEü

0 çi:l'tf rçft
0 [t' 1)1, llr_ tçf/
0 9¿1)1"¿ll_ tçr:t

r)'l)¿l lot tçÍ

0 1xr '66¿ tçf¿
01x)r 116¿ tçùt

r '1)$ ¿(¿ lçt¿
0 çt çf¿ tçÙ¿

9r'allt aç1,
r)t l$¿ tçt¿

l)t ll¿¿ ¿çl¿
çt LLa içtL
çt 9¿a ¿çt¿

lt$ t¿a ¿çt¿

'.0N 904 0çt¿
't)s ç0t1)çt¿

''çN ¿6¿ lrçt/-

''ç9 1ìll¿ 0!_l/-
1X)r ',¿8¿ lrçt/-
'ltlt 9ll¿lt(l/-
'ltll çu¿ 0çl/-
''!t hl¿ 1)çl/-

'(xI zu¿ 0çt/-

I lt¿t tì6¿ 61,l¿

l)ll ç6¿ a'1'l¿

1r9 [6¡ r'l'a¿

{l{)t t¡a rn'l¿

1)S ¿$¿ ln,f¿

lt¡t ll¿¿ rn t¿
lxll ¿¿¿ lìl,t¿

'1)9 NZt Nl,l¿
'1)9 ¿¿a Nr,l¿

'1)¿ ç¿f Nl,Ù¿

''çt Ntf NÞt¿

l)()l (Xr¡ 8ll/
'1)! 6ga tìr't/

'lJ9 SlZ Nt'a¿
''l)N l'1lz lll'l¿

''09 ¿t¿ {f¿
''ç't'tN¿'1ìt't1

1rçr'¿¿z Nr'ù/

1r¿¡ r,¿¿ $ t¿
1)Nt ',L-¿a NN¡
1x)¿ 6¿f ¿lt/

' 'lll 9¿t ¿1,Ù¿

''r)¿'ftf ¿m¿

''ç9 ¡1lf ¿r'l¿

''{)1,Îtf ¿l'l.¿

'1)l,l)lf ¿rl¿

'l)9 ç01 ¿f'11

'1)9 f01. ¿t,t¿

''ç1"662 ¿l [¿
lf)¡ 116¡ ¿t,t¿

''çr"ç6¿ ¿r't¿

'1)! ft¿ ¿l't¿

0s Ns¿ ¿r't/-
0$ ¿s¿ ¿t t¿

1, lX)t rt¿ ¿r'ü
r'lls ts¡ ¿Nr
| ç1ì ¿8t ¿Nr
'l)1)Ì |l¿ ¿Nr
'l)¡t {)Nz ¿Nr

'l)r'ì s¿i: ¿Nr

()( ç¿¿ ¿t ll

a oti ]'¡a 9t'f¿

it 09 llll¿ 9t,a¿

¿ 1lu ¿ll¿ 9Þf¿

l l)¿ ¿8¿ 
'l,f/-

'1)9 tl Þ¡t¿
''0t lûa I'lt¿
''çt, a6a l,r'l¿

''011 ¿6¿ Þt\t¿
'l)ç çt¿ 1,l{¿
''(16 l,ú¿ l,ll¿

'ç¡ ¿r)i lr,at

'l)$ îs¿ ll{¿
'rllÌ ¿rl¿ lt'l¿

1t¿¿ ¿0fl[ l¿

'9at 1)6¿ aIt¿

1)¿r 'ss¿ 6tt¿

lt¿l (r)¿ lltt¿
'ç¿l 6u¿ tff¿

1)9¿ ¿1ra tìll¿

ltllt 61)t ¿ft¿

l) 90t ¿tf¿
l)¿¡ çl)l ¿[f¿
'0ll¿ l,l)t ¿tl¿
l)8¿ 10t ¿ll¿
1)l'l ¿r)t ¿at¿

l)¿¿1X)t ¿ù¿

'0$t tot, ¿

Ï)¿¿lxtt 9l1t¿

1)ll¿ 662 9[t¿
'fx)¡ lì6¿ 9ttt

I

j

I lN)l /-s¡ fl'lt

'0s¿ ¿tf lt'at

' 'çll ¡11¿ l)(l¿

'01'I 6¿¿ 0çll¿
'09t ll¿z 0çt¿

¿ l)l,t ç¿¡ 0çt¿
¡ (x)t Þ¿2 0çt1

0 ¿¿ 01,¡ 9tt 6t'ú¿

I't" rta 6t'l¿
0'¿tl)a¿ off úN¿

¡ 1]l ç!' S¿f 6ru¿

I lll' lll¿ çl,l/-
I l)¿t ¿ti¿ çÞl¿

ll l)ll I 8¿¡ çl,a/-

0 l)t¿ 9¿¡ çr,a¿

l) l)()t lll tl,l/-
0 0t' l)ll'11,1/-

a (¡) 80t 't¿

'06',/-$¿ at'r_t
'08 9U¿ lf,ar

I 1)91"çlt al't¿
| 1)¿¿ ¿lt ¿tlr¿

0 ot,t/'all ¿t,a¿

ì 0ll llt ¿l'f¿

¿ l)l f0ú Zl'l/-

t) l)ç I'rr¡ ¿l'l/_

¿ l)! t6¡ ¿t't¿

i: 0¿ llu¿ ¿t!/-

0 l)r[ ¿tf 'l/-
0l)¿¿ t tt lt'ft

l) ç¿ &)a '¡i/-

¿ 1¡"90r_ llt¿
l) 01"11)a lll¿
l) l)1"101_ lll¿

l l)1'1xtl ìt'l¿

0 01"1i6¿ ll,l¿

ç 9r'ç6¿'r't/-
I (1' f,aì¡'ll'l/-

''{)9 Ntü
''ç1"¿l¿

'{){)t ç8i:
',c0t t'8¿

' '9ll ¿tl¿ ¡çt¿
' ç1, tN¿ tsl¿
'çr) t)8¡ tçl¿

0it ll¿¿ tçf¿
'01)t ¿¿¿ tçf¿
'011¡ r¿¿ tçt¿

"slr'1¿¿ rça¿
1X)L t¿¿ rça¿

I tì91)t llt l)çf¿
¿l)91l' ¿úl1)çf¿
¿ ¿ç1)! ]lt 0çl¿

1"01 1)l lì¿1 0ça¿

lt l 1[ tif l)çt¿
| çl'ç¿ ¿¿l {)ç1t1

0 ¿z's¿ 0¿l l)ça¿

lt9t ll¿¿ 9t/a¿

1[,1 ,¿¿ 9t,t¿

1)n t'¿¿ 91,1¿

'l) I çll¿ çl,f/-
'llll 1'$¿ çl,l/-

8a aü l)çf¿

t, 01 1)¿ ¿ff {)çt¿

.tsu !)t .ìrrèutù)¿s t)tTatDt) 4) Dlt¡utto.t<t otx)fl1).k)t't¡)o )t) ¿s?.t.



7.nììrrpoìt roptrturol) oritr.s
0\t|D<t 1t)s;)Ì DrDtÛo¿¡).tÞt/t o1")t:l)¿¡ D\, Dul)!tn n:lotodl)

I ¿t çll llì¡ 8çr¿

| 0¿ {)8¿'8çf¿

| ¿¿ 0¿ t1l ¿çt¿
0 çf 0¿ ot,f ¿çf¿

u 1'¿ 0¿ 0¡l ¿çf¿

a I t 1)¿ lìlt ¿çf¿

080¿9t¿ça¿

1r'ç¿l)t llt ¿9i¿

| ¿a ç1, /,04 ¿sl/-
r 'ù t)9 9rJt ¿st/-

t1,tt)8 toa ¿st/-

1, ¿l1)9 66¿',¿çf¿
¿ 01 09 86¡ ¿ç[¿

o't ¿ 01 r '16¿ ¿ça¿

t' ç¿lllt i6¿ ¿çt¿

0l'll 0¿lÏ"1¿ ¿ça¿
0 t¿ çil llll¿ ¿çl¿

¿ 8¿ r)$ ç$¿ /-çt¿

z çt s¿r '18¿ rçlt¿

a l)ll 0ll¿ ¿çl/-

0 62 02 ll'f 99t¿

a 8ç1)9 (ìff 991¿

t111' 1¡"$¿t 9çf¿

,trn!)t - i)trzkttp¿s tlt:lat¡r¿!) ¡)P 
')utDt;l()t¿ 

ottlilutD.ntt )0¿t¿ltt.



7orìilì.¡trcìl .roDìrlÙrol) o¡3.ri)ò^

ol D¿ ot)s )t) ÐuDtuottotDI,! ot)r:h¿1try Du9q.tlt 1)t;tt4o¿!)

I lt¿lt¿t lltl

¿l' 0t"trl l

¿ ft 1["¿9l l

a ¡t 1t¿ \)91'!

¿$tç¿ tçl t

'¿l I t'l'l t¿!

I 0t çt 9tI

¿¡ çt ¡lt
'lì I l)a titl

r)'ç¡ ç¿ lr¿t
f r'¿1)1 ¿¡t

¡ !ç l)r, r,¿l
r 1n' ç1, 4¿1;

¿ tt t)1 ¿¿t
0 ¿t 0lll)¿t

t ¿t Ì Ntl:
¿ r_¿ r'1' /-ll

0 $¿l)9 Ill

0 9t {)8 1l0f t¿ü
0 ai r){ll ¿01r't¿ü

0 li, {)l r 'a01i r¿lr

¿ t[ 1)9 l0t l¿ü
| ¡¿ ()1; lf)l l¿ü
a ç¿ ln, ((,a l¿al
a li {rr, 8a,¿ l¿ll

t t, 0t, 9l,a l¿tl

0 ç¿ 9N t'a¡ t¿ü

I 91, ç1, a(¿ l¿fl

| ¿i l)l't 'ç9t {)¿fl

\ r¡lrnr,rrl'.,\rL i :¡ifl 1,,\ìPi ¡l'

0 t 9¡ ()t't (i!t¿

¿ Ì11 0¿ {)lll r)rt¿

0 9$ 062 ¡9f¿
0 ar lllr¿ 6¿( 89f1
0 ¿t 1)¿¿ 9¿f 89f¿
0 ¿t l)9t ¿/-t 89r_t

0 0lì¿ l'¿l S9l¿

! 11$l r)ç1 891¿

z lr¿t)()r lEa $tft
r' zt f) sst trll
r 'r't l)¡ t'çt r,l1

',¿ Ì ¿st 89at

'ç¿ l rìt'l N9ft

0 ¿¿ ç¿ rL'1 891¿

0 st ç¿ ti'l N9ù
'¿t 0L'l N9ü

Ì Ú ç¡ llfl ll9f¿

ar'l ltl N9l¿

i ¿¿ 9,J lll 89t¿
| 1l¿ 0a ¿ Nrt¿
\: 9¿ 0¿ tlf 1l9t¿

I1¡, r)¿ ç¿t u9r1
0 f¿ l)a i'¿f Ntü
t 0t t¿ t¿f srü
a 6¿ 0s ¿¿l s9ù

t' tit"o¿ ¿9r_ 9rl¿
t 811)¿ l9f 9rt¿

'¿a1)L' ¿ll 99a¿

r '¿t 1)L' ç I 'l9f¿

z 6t l)t alt 99f¿

0 8al)ar'r0l 99f¿

I ofl ¡ó¿ 99t/-

| lX)Z ll$2 99t¿

I t¿ ot'\r'ççf ç9li¿

ç llfll¿ ¿çt ç9[¿
¿ l'f ç¿ Ì9t ç9t¿
0 ¿¿ 1ra 1)$ ç91¿

(l !l lll"ç1'l ç94¿
I ¿a ç¿ Itl ç9t¿

Il ç¿ 1)Ll ç9Ù¿

.ttt) t)l ..tDùot¡lPS t)t:lo1ù':) 2t) DUD)ttiot¿ olt)ltt)).to))too )P )t).1.



7llnr3 ì.¡tx)ì ropl¡l u ril) or:l I ¡ì\^

¡1ìtDrt oL)s )P DtI)t\o¿ù1t,1.1 out;h¿t Dl) trnxtn t)¡¡t'otoz!)

r"rf l)t ¿1)l 0rìù

'zl 0r, {xl¡] 08l¿

/- çt"hl¿ lìllt¿

¿ 9ln'l lrll (,¿11

1 a¿1)l'l l,9t rì¿t¿

¿ t,¿ 99 t91 6¿L¿
t lr l)1' 1)9f ó¿t¿

I N¿1)r'lrçL_'6¿t¿

1, ç¿1['] çf ti¿t/-

Ì l't 1)9 ¿9t 6¿f¿
l 9l (Jl' l91 6¿f¿

f at 08 ¿l'lt 6¿f¿

t 9 r)a Ì1'f a¿t¿
0 6 ç¿ 1)t'f't¿[/.

¿ ¡ ç¿ Iü 6¿al-

¿ ¿¿ çr, 9l:l 6¿t/-
r '¿t 1)ç çtt 6¿f¿

ú llt 1)1"¿ft 6¿c¿
a lt ç¿ tff t¿f¿
¿ 1' 1)L' 0lr- 6¿r_¿

| ¿r1)¿ J¿l rr¿l¿

¿ çl1rç Oal 6¿t¿

'0 | I'Zl ¿¿f¿
'I lI t¿t ¿¿t¿

liu çt fll ¿¿f¿

z 6z\Jt 70t LL|L

¡ ta ll¿ 62\t 9¿t.¿

I l r 0t {)r)f 9¿l¿

ltç t'lì¿ 9¿t¿

I 0r'¿Nl ç¿t¿

'0t¿ ll¿lt ç¿ft
\li\a LLt çLtI
'0i¡ 9¿f ç¿t¿
'0¿t ç¿lt ç¿11
l)ltzl¿t ç¿tt

l)¿ ç¿t t/-l ç1al

f çl 1)1' 1)9t ç¿fl

¿ ¿¿1)r"1'9t ç1f¿
'ç¿1)¿ 1çt (/-ù
fl t ¿9a 9/-lt

I lt¿ çrìl \t t ç¿t¿
r)1.¡ ç¿',ir'\r t¿t¿
¿ tf {)1"ù t ç¿t¿

a 1)l ç1' t,¡i !¿1¿
'fl 1)9 faa ç¿t¿

r)¡¿ sr1)¿t ç¿[/-

t 0r, 09 llll ç¿t/
a ai 1 ¿ll çlt¿
l t'1 09 9( ç¿l¿

z tf l)N Ill ç¿l¿
I0a ç¿ \'r{: !¿tl-

a ll¿ oal ¿La ç¿l¿

¿ 6r'çr, Lot ç¿t¿

ç 9t 9lr¿ ç¿f¿

0 ll l)l'l ¿sl 1'¿f¿

0 1,1 1)1)¿ 0Nl i'¿ll¿

't¿ 1)1't t9l ir-Ù

t zt ç¡ uçt t¿t¿

f ¿t 0t ççf t¿t¿

¿ 6 l)¿ ¿çf t¿t¿

l,a sr"¿t,a r'¿Ù

l){)t ç¿t 9¿f¿
lx)¿ 1,¿[ 9¿1]¿

-¿1X)l 1)¿t 9¿t¿

ì ]'a (D llsl r¿r_,

û 0t"0tì 1rçt t¿l¿

¿ tf çç çr_['9¿t¿

? t¿ llÞ 11'[ 1¿l¿

¡ lìl !¿ lllt r'111

¡ {oìu¡1ùrr¡ rt oi¡t¡r.t) ¡t){i^!ìr^¡ x. 
^ 

$rlnnril)r¡).

<I¡^n !)t . .u:41t¿tIPts lìt;t¡)ttÐ!) )l )1ù¡D.tìtai,t . o¡tt)t¡D).tolttou )p )'-),1
rl oPÍjoì o:) ììr)rïo(lr.nrì frll \)trritrìr !)t¡ì).t)'trl)L {' oxiìÙv



?cn8ìrpoìl rl)Dloloìol) oti.toù^

0tnDtt otts )P t)IDttllxlo.tpw o!)t:l)¿l Dl DLID.Fn Dl;Ìolû!)

9 l)t'!lì¿ tllf¿

r 'l¿ 1)$ rlrll l)81¿

tt¿1x)1 r'¿t lrsf1-
¿ r¿1x)r'[¿tl)$[¿

l) ua 0t t9lt oNt¿
¿ ç¿ 1)ll lJ9lt l)tt¿

t' t' 1x| ¿çt 1t8t¿
¿ 9¿ 1)tì rçr_1Nl¿

ç sf 1)¿t tçt 1r$r_¿

¡ ¿¿ çr, ¡!a l)$L¿

f ¿tlr lrl,tl)1rl¿

¿ ¿¿ l)1 tìtt 0sÙ¿

0 ¿l l)!"ll¿11)lìl¿
I t) ç ¿¿f l)8r_¿

'I 0¿ f¿1 08t/-
0 t¿ 1)ç ¿¿t {)tit¿
t ¿f ççl)¿f1Nl¿

ç¿ {)ç t 08f¿

8¿1Ù 0ll l)r]tr

rìp. ñ¡u.(,ì,iurt oÁ.tù.p ¡l)'ììldunì ¡t sr¡^lû0^ i ¡x ¡ 
^ 

sîxr.wxrr.rÙ¡rr r^rr.ttls.r

t)^n DI . .!DtlDnuP:,^ Dtìlo10r!) ;rP Dult).¡ìlat¿ atnlut).t¡)ttroo 2P ¿s¿.|

r-oì)rÌlrtLìù soPìì).1) rìaìrÌ ì_ - e oximv



¡\rìtro 3 - labcl (c (lâ¡os ùulihn,'s rntortntrç¡o. conrcrì(lo (st)c.ùv rìcntc coo(lcnidrìs Y c X, c v¡rifvcjs dc nlrtiudc (tc rclcvo, tinc¡ùrcrì(\ (

'Ier? ¿¿ l)outot(t utto , I'ntftr kt ¿¿ (;@toltìu Se¿itìtuttut - tö USI

(itrlagr( Urb ttu ¿u llcr¡i¡o Mcttototikü( ¿? São t tüto
Scrgio KlciDlèl(ìor lìodrilr¡cz



Àrloxo :ì - l bcltr dc ¡¿dos ulilizrtrbs P rtt inlcrf(ndçio. 
"t1"1'l" 

t"tl't"lì""
l ¿.v ¿(! Do toì ttt,ktttk)' ltt rßtlrtt l( C@lol:iu Sc¿i|'t¿ tt l( ; tJSI'

dc .cìcvo, lincdnÈûtos c (1(

C¿oloXt ti ì butkt ¿tt Rt ßi¿o lvlett oryli¡ttttú tkt \ao I'uLth)

Sù gio KIciûf¡l(br lìodrigùcz



0 8¿ l)¿t ll¿t'tì¡lll

'lll"0¿l ¿¿1"N6t¿

'tf1)lt ll 116l¿

'ta r)¿ t 9 116Ù¿

¿ t çfl l)tÎ 861¿
(t Sl 0l'Ì al)Þ ll6t¿
(l ¿l lll,l llof 116l¿

01'¿ 1)at ç0t"u6t¿
(ì lla (lll 11ll' $6t¿

t t¿ ol"zl)t ll6t ¿

¿ çt 1)l"t0t r6f¿

r' t¿ {n 'f¿t ltólr

¡¡ otrrn¡). o!J'to(lr¡ì 
' 
ìrìrd sot)ìrTrrrr¡ si:iprt) ip ìrL¡qìr.t. - Ê oxnrrv

ziì13¡.ìl)oìì .r.pìoìÙrol) oìil¡oS
ot)tD<t 0ì)s ¿l) DuDtlto(h.u¿H olttll)lt t)P D|D.t.tu Dt:loto)!)

.'\,¡r,r.I:.,..'l .r\.r.',.t'.'t{lfl" .1¡.r.^'r'':t,' ¡, 
^n1.1¡..1 

¡'. .¡r'r.rrr'

.r\-tì ,t .tDtIzutD)s t)t:Ìot¡))') ,P tùxt).tt¡).¡,t " ¡)tl)rh).totI¡)0 )t) )s¿.1.



7lìì3r.ìpoì1.ìllDtrl(tl1t) orSr¡\^
olnD¿ o!)5^ )P 1)ùt))tto¿o.t1)tit oDt;t)¿t DÌ| D DqtIl Dltot0¿1!)

| ¿a 901 ¿01 9\)1,¿

| ¿4 96 çl)1 9\)1'l

¡ ut ç0t t1)l 
',\)t/¿

¿ lìl 0ç 1x)l t\)14

t 0ç11)l¿ 
"\)t,¿

¿ ¿¿ 01'l ¿al çl)l'¿
t 9t 0t¿ lt¿t ç0t¿

0 9t rì9 ç01 ç0t¿

0 0¿ ç{JI 01ll çr)t¿

, çt'l laa çr)1¿

! ¿¿ 0t,t aal,l{)t'¿
iil¿ 0 l¿L L1)r.¿

l"al \)8I ll ,l,l)t¿
I ì,¿ 09¿ ¿tj,t1)1,¿
I f¿1)91 9lt]l)t¿
a ttl o¿ s l, t,r)!'¿

a ¿¿ 0¿l t,ll, t1¡,¿
l) t¿1)¿ 'Ilt, t'l¡ ¿

¿ tÙ 1)lt 'alt, l1)i'¿
¿ l¿ lt$ I tt,ll)t'¿

r) t, ofz ul)1 11)t'¿

0 l| 0¿ uaf ¿01¿

| 9¿ S!"ç¿a ¿0Þ¿

0 ¿1)¿ 8¡t ¿0r,¿

l)ì'¿ 0|l 9ll ¿0t¿

ça ç¿ llt)f ¿l)l,¿

'll¿ (X)l lOl ì'l)l'¿

'¿¿ 0ll t0i 11)t¿

0t1)t¿ foa ¿l)1'¿

'01. {JUt ¿0t ¡0t¡

0 it ç$ (x)t ?1)¿

I ll. 9l,l 1lì¿ ¿0ll

s 0ll I t6¡ ¿0t¿
| ç¿l 1fì¿ ¿01¿

$ {)¿ ¿llí ¡-¡l1

0 !t \)çz l¿1, ll['l
i) 91 0¿¿ l)¿l, ll)ll
ç L¿ 1)91 alt"t0lr

0 $¿ 1)s L ¿lt i0l¿
¿ 0t 0¿Ì 9Ll' l0l'1

I t¿ ç9 l , l01l

0 rì¿ ç¿ ¿11. 101'l

{) l¿ 0f 8¿1. l0

! I l)l ç¿f l{)l'l
l) N l)1"1¿1l l0ll
r) z¿ ç¿ t¿f t0l't
l) Þt t)t ¿¿t t0Þt
¿ t¿ ç1 lr¿r

t t't ç1ì I'tl

0 01, (t ¿ll
t ¿t, {[ r(:
0 ¿1ì ç¿ ()ll

0 at 1)9 lloL

0 ¿r' 1)i)t tor:

¿ 0a 1r$t ¡0t
0 {)t ç¡t t0l

t ¡[ 1)1 I 16¿
l l)¿ t ¿6¿

9¿ 0l ll)l l,lJl¿

¿¿ t)¿t çf l l1)t'¿

0 8¿lt- çllt l'{n ¿

o rìr 'ç1lt ¿Nt l{Jr,¿

0 a¿ 08¿l)Nt i'1)r'¿

r)f i: rv-t H/.t t'1ll'¿

0 ¿tlìt¿ t)¿lt 1,1)1,¿

t 9¿lXJa ç¿t 11)1,¿

r) l¿ 1)zr 'l¿f l1)1.¿

| ¿t 0t ç9tl{)1¿

s,iilxr p x n)ìu.Nirurt ù\.tar rP

lJ ])l)t 06¿ 101'¿

t 0t't ssa tol'¿

ttn t)t .u)J )ultt)ts Ðt;1)to¿!) )P DruDtto.t¿ ' t)) ) tD.tol¡t0o )t) )t).1
vì 7rlrìf *¡rrt )l) ìÌtixÌ.ì. t ox r\r



z¡niJìipolì .ropìl)tur.t) orlj.ìirò^

olnD.t ous ¿P Dùùt|ßxbtÞþr o!1ìt^)¿ ì)P l)uDq1n t)t;lo1ù¡)

¿ 1 l)¿t lltf l]t¿

I Nt 0çt ttlt !¿
I t¿ 0llI ¿Ét llt¿

t, !r¿ 0t1 8¿t ll!'¿

t 9¿ 0¿t r¿f l¿

I Z¿ l)ll? taf ltt¿
I ç 0llI t¿f llt'¿

0 91 0l 0¿f ltl'1

0 ¿l ç9 çtf t¿
¿ ¿t {)L 1tt t¿

\: t¿ çs Itrl tt1¿
r) 11ç t $ l f ltt¿

1r'tç 0Ìt t'{)t l i'¿

{t {ì¡ (x)a ¿0l lli'1
z f¿ çt tof 'lll¿
| ¿¿ çt lx)f l]t'¿

1r'ti: tor'¿6-¿ t i'¿
ll1)¿1)()t l6¿ lli'¿

, ç¿t lt8z lt1'¿

lt ¡¿ çll tot,1)t1't
t N¿ ççt ¿0t'1)|'1
0 ¿t, l)t,t t0t, l)t1,1

tlI 0¿t {x)t'l)t1'¿

¿ 1)¿1 0(,fl)lt¿

l l)()t ¿llt_ l)t 1,¿

¿ lX t8fl)|,¿
I 0lr'çNl 0l1'¿

0 Nl1)1r'a8tl)lt¿
t 8¿]ra illl l)11'¿

I 1, 1rç $¿11)ù'¿

'l r 0t ¿çf ar)t¿

'l¿1¡r 't¿t af)l'¿

¿ 1)9 ftt 1101,¿

| ç9 ¿ t U01'¿

1)11 ¿¿l N0t,l

l)l"l¿l lllll'¿

I ç¿t t6¿ ¿r)t¿

0 l)t¿ ç1ll ,r)t'/_
0 lJa¿ I8l 9011

lr'1[ a sl] rll)tt-

r '[ s9 t¿t 90r'¡

0 çt 01"11ç1 90t¿

l) ll 01"çç1 90t¿

r) 01)1"tçt 90t¿

0 llI ç¿ çl'f 9(ll¿

| ¿1)¿ tl'f 901¿

a ¿t ç¿ ttf !r)r'¿

t: ç 0¡t 9¿4 901,

0 ,¿l)it t)¿t r¡)1¿

| çú1)t,Ì t¿t roL'¿
¿ 1)t' 1)r, ¿¿f q)1,¿

0 9 9t"¿9t 0 ¿

0 l)¿ 8ql l) ,¿

I l) çt ¿9t l) ,¿

0 ¿ 0t, 9ç1 0 ,¿

I t¿ ç! ¿r)r' tìot¿

¿ t¿ ç91X[ 8ir1'¿

¿ \)a 1ìlì 1úr¡ $01,¿

l) ¿ l)çl Xil $01'¿

lJ l¿ {lal a()t ll0L,¿

0l)t l)¿t l6l u01.¿

z 0lt ¿lll u0l,¿
lt 1)lt 9tll tloÞ¿

¿r'1)9r' t 9r)L'¿

or"{Jn ¿ìl 1x)l¿

01 ì9ù lìot¿

0¡ ala st)1,/.

0ç l9l ll0t'¿

(J9¡çt lì01'¿

0t, ççt sor¿
ç¿ l'!t tì01'¿

!r 't-cf Nol,¿

¿ 01[' Lçl N0¡l

00!$lllr0t1

¿ sr 'ç41,1,1 Not'¿

1' çl çß 9lf 1ll)1'/-

t ll¿l)l)i t'lÌ $0t¿

ç 6r '0r,1 ¿ft ll01'¿

¿ 0¿ (X)a lal ll0L,¿

I 9¿ ç1,t 1)¡ll soi¿
0 ¿¿ 0$ l,¿1 80t¿
¿ 0f 09¡ N¿t sot¿
0 ¿r¡1)()¿ ¿¡f rìol'¿

¿ ¿¿lra¿ lJ¿r_ s0Þ¿

| ¿¿ ç9 t¿t sot¿
l 1'¿ l)11 ¿¿a l0l'¿

l) 1'¿ çl l lìlt lìlJl¿
¿ ¿¿ ç ¿ll sltl¿

¿ 91' çll I11. ${)1¿

'¿1"{)St ',\ìl llol¿

| ¿¿l)811)t ll01'¿

t' 6¿ ç6t 11tl $0i¿
l: ßt çtì ¿lJl 801'/-

I 0l ç1, lJt lloL,/-

l9l çf"lJllf l]01/-

I 1.t 0lì¿ N6¿ 80r¿
0 6¿1)9¡ ¿6a ß01¿

¿ i'a 1)ç¿ !¡¿ sol¿

1, 0¿ ltlì¿ a6¿ Nl)t¿

r '0¡ çal l6a ri0r'¿

N ç' ll$¿'80r¿

¿'l-a r)l {)lrl, ¿01¿

.tr't) t)t .tDtu) trP\^ t)tìr.t¡)¿i) )P t)It').tn¡)t.t - ¡)rDtxt)to|üt)o )P ¿î¿.t.



ziìn3ì.'lxrìl ìiplcJLIoì) orBrl)5^

otùD<! ot)s ¿t Dut)ttto¿otpt! oltt;t¿¿ 1)t DuD.ttt) l¡t:lilo¿r)

0 l¿ ç9 !,¿f lll1'¿
¿ tf lt$ t¿f tlt1'¿

0 $z (J¿1 0/-t lìli'¿

0 ¿¿1r$ 1'9f $t l,¿

r'tf1r9 a9a lfltL
0 ¿lt 1r0 t t9t 8rt¿
¿ 1'¿ (ìl l 09t llll¿

I lì llut llçf lltt¿

0 t ¿ çNt tçt NI'/-
0 ç¡ l)lì 0çf'11Ìl'/-

t 0¿ (x)¿'91'u'lllt'/-

t' 6¿ 0¿t l)tI ll ¿

t'a)ll)l)l 6l[ 8ll ¿

r 'a r l){)[ 1]tf 8I ¿

I 6l 08¿ 9ll llll'/-

r'li-l)1'rI'll slr,¿

lti: 99 ¿(1 s ¿

'r¿ l)$ {)tf 8t i,¿

'¿l (X' ç¿t ll lt¿

t rìl ç¿ ¿¿11 $11'¿

¿ 91 06 0¡t_ llll'¿

a 0Þ l)¿t llt[ 1]t1'/-

0 sl, ç¿l /-tf 1ll1'/-

¿ t)çtJç ,lt t ¡'l-
0 a¿ 0çt çtt ltt'¿
t 6tl)11 I tt lìt¡'¿
i ¿ç l)t' ltt Nt!'/-
t 0tlJt ¿tt llll'¿
a,t1)11 Iìl lll'¿
l lll"ç¿l 0lf lll'¿
| ¿1 0Þl rl)f llll,¿
t 0t 0¿t llof l t'¿

t llt 0zl ¿0f tìlf¿
Ì 91 1)¡ 90f ll '¿

t lì¿ !1 ¿l)t 8ll,¿
alrs llll t0t lì '¿

r 'rt 0 1f[ l]tt¿
f: çt ç$t 66¡ 8tt1

lJl1)¿ çlì t'lìa 1l lt'¿

''0ta ¿6¿ 1 l't
']X)r"t6¿ ll tt¿
'1r$a 1)6¿ Ntt¿
' 11¡z 6N¿ 11Úl
''çlJl $tì¿ llÚ¿
'1)¿t ¿lt¿ lìtt¿

0 lti çí lll\t 9t1¿

a t¿ çt !çt 9¡t¿

Ì ¿a 9.r 'lsl_ 9lt¿
I fi: lr¿i ¿çf 9I ¿

Il¿rx)¿çt[9 ¿

¿ ¡11 (X)¿ ltll: 911,¿

¿ s¿ lx)¿ çlt 9Ìr'/-

¿ r'¿ {l()¿ ¿la'qr¡
0 at (l()¿ tlt t Þ/-

0 Sl 0ll 0ll_ 9 l'l-

¿ t¿ ç0t 1¡¡l 9I'/-
¿ ¿4 01't 9¿t 9 '/-

¿ 0¿ çll ¿¡t qt'¿

t $¡ l)¿l r)ll9ll'¿
0 tI 01'¿ 8tt 9lt'¿
t ¿¿ 99t ¿ti:9lt'¿

'lt ()()¿ t' t[ 9]r'1

01)t 9aa ¿tf 9 t¿
'¿ì 0¿¿ f 9]l'/-

0 9l tir 'i1)t I tl

r sl)r'r¡rrrnÙrt o^¡t.r,ì) ¡t) \ri^!ur^ r x ¡ À {rrtnnr¡l).u¡

¡ çç 91ìa ¿tf,¿

J)^n !)t - tDrrzut|)¿t^ t)t;torD:) )t t) tr.t;t).t¿ ' trt)|tr).|)ttì0o t| )st.t.
nììi2rtLìn \onï) ip rlt¡(tr.ì. . ç oxcr¡v



zonBr.rl)oìl .r.plirlLrì¡Ì) or3.ìl)ù^

ot'D).t otts ¿P t)t1Dt¡to¿ott¿l4t ot)t:t¿tJ Dt t)utnlin Dt:lotü!)

a çt ç8Ì 0tlt 9¿r,¿

0 9¿ 0¿t'¿cl gal,¿

l) t¿ 06 '9ll ç¿t,¿
¿ ra l)91 çtL_ ç¿¡¿
1, tl 0lI Ill ç¿l'¿

ç fl 0ll ¿lìa ç¿t¿

0 l] 1)çl 1[t 9¿r¿
¿ lr 1)l't '6¿t ç¿t¿
I ¿¿ rx)l llill çit¿
ll rl l)9 ¿Zll ç¿l'¿

t 8¿ 1)¿t 9¿[ ç¿l¿

I, lt 0¿ 1,¿ti ç¿j,¿

l, la gl"l¿ll ç¿l¿

I 1¿ l)t Nta ç¿1¿
0 fl 1)r,11-lt ç¿1,¿

r '¿t 1rùt 9[ 9a1,¿

r) rr¿ 1)li ç[ 9a1'¿

0 aa {r!tI'11: ç¿t¿

r)1)l' 1)¿t ¡tf çaf/-
a çr 'ç1r 't L{t s¿r'¿

! ¿i ()l)t ota çat'¿

¡ N¡ {)l çrtt_ ç¿t/-
¿ 06 11)l ç¿l'1

01't ¿0t ç¿''¿

ot,a1x)t s_al,¿

Oaa s6a ç¿1,¿

(){)¿ lrlZ 9¿1,¿

l)ç¿ af¿ 9¿1,¿

0r'¿ ¿r¿ ç¿r,¿

01 t6¿ ç¡l ¿

ç¿ 61ì¿ ç¿t¿
r)ç Hll¿ ç¿t¿
l)r'¿lì¿ ç¿1'¿

l)l 9lì¿ t¿1'¿
'lll' $llr'l¿i1
{ll'l ¿911 1¿l¿

'{)9 ç$f l'¿f¿

'08 ûll Þ¿L¿

1t9 ¿lll'r,¿l'l-
'{)9 lll1l'l'¿l'¿
'çr, r'rll'r'¿!,¿

r) aa ç l a¿t¿

r' ¿4lx,Ì 6[t tar'¿
0 Ù l)t\t Nrit t¿t ¿

r'ra1){l ¿tl f¿t¿

I ¡¿ 9r' U t ta1,¿

r' 9¡ çr' 0¿rì Ï¿1,¿

r) ¿t1)0t ¿tl¿i,¿

¿ ll: çN ¿r)t: l:¿t¿

¿ f¿1)$t l0l til¿

0 ll¿¿ ¿6¿ l¿1,¿

t 1)t't 96¿ ú¿1,¿

9 l)¡l 1,6¿ t¿1'¿

a l)Nt t6¿ t¿l¿
t 1)lz ¿6a ú¿1,¿

r)¿l llll¿ t¿1,1

])t ¿ll¿ t¿l¿

{r ¿¿lx)t l9t l; t

l, ç¿ çL l l9t 6ll l

l) ç1 (Íi¿ ll'f 6ll,¿
I ¿i 09i {ltl Tìtf,l

a l¿ t Í1t óllt

¿ çl1llì li¿f l)l!'¿

fla!,lt¿t6ti¿

¿ 8t çll 8tf 6t1'¿
l) çl çZl ¿ lr"6l l'¿

¿ lt llll llll 6il'¿
l ç l)9 ¿ll 6ll'¿

z 1rç 1r¿t lrof 6Ìt'¿
r'¿i ç¿t ¿0t1]l'¿

l l)ç (¡)¡ 1'0t lill'¿

I l'ç 08 ¿0t'6lt'¿
Ì lç 0]l t0[ 6 l'¿
Ì ó¿1¡r¿ lx)[ 6 r'¿

¿ l)zt ¿ll¿ aì ¿

tLl LLt tZl.L

'çi'¡¿l i'¡tr.

çr'¿/.t t'¿r'/"

lt1,1)¿t 1,¿1,¿

1)ç ¡9f t'¿1'¿

'0¿l r)9l l'¿ll
'l)¿l ç9ll lzi'l
1)11Ì 1tI tal't
1) t'lf I'iit
'(l()¿ ¿L)t r'¿11

l)l, Lrt t'¿1,1

0 la 0NL ort l'¡l'l
¿'l I 1)l'l'(iç11'lil'l

l)L'¿ N9[ r'¿1't
l)r,t ¿91_ t ¿r'l

I 0¿t l'çt 1,¿t,l

0 at l)¿t tça 1¿1,¿

l 1)l 1ll'l lìl,l l,¿1,¿

¿ ¿¿ ç¿l çt\: 1'¿l'¿

| ,l lXll ll'l l,¿t¿

r) 1.¡ l)9 a$r. i¿l'¿
| ,t'ç9 lllt i:¿i't

I l)t l)r'N1t ¿¿1'¿

0 Nl lJr'¿¿a ¿¿1'l
I I lJt, 9¿t ¿¿1'¿

ll ¿ l)11 9¿t ¿¿1¿

I 0¿ rJ9 t,¿f ¿at¿

o ¿t 1){)l ¿¿t ¿¿t¿
0 t¿ ç9'l¿f ail'¿

(l l¡ lìll N9l ¿¿1'l

0 r¿1)9 ç9Ù ¿¿t¿
I la l)¿l l,rl a¿ll

o i t {)1,¿ Nçt ¿at1

0Ii: {)i:lt 1)çt lanl.

0 rZ l)9¿ lçll ¡¿i'¿
¿ çt l)ll fçt ¿¿1,¿

I I'l lxll ¿Sa ¿¿1'¿

¡l) sr¡Álx¡i^ ì x ¡ À !rDrr¡ì).l(n)r

'r)t"a6f ft'¿

'çt' {}a)r- 1l It,¿

t çl' sltf Nlt'¿

Ì lt tt l8l fll¿

0 0u {)¿ {)81 1l tt

0 ¿z lxI ti¿t $lt¿

l) ll¿ 0ßf ççt t¿t'¿

t ft rx)t ¿çt t¿t¿
t llt ç¿t tçt t¿t'¿
0 1,¿ 0t)¿ 1)tl'l¿t'¿

l) çt ç0z Ntt l¿t'/-

l a¿ S1' ç1,1 ¿t¿
i 9t t9l11t rzt¿

¿ l)l ç9 ll,l l¿1'¿
¿ 9¿ 091Jt,| l¿1'¿

I' I I 0N saa lal'¿

a ¿t 1)sl 9ll lit¿
a 0l 06¿ çal l¡1,¿
| çl oNa laÙ l¿1,¡

r t' l)¿z ttt t¿r,¿

o1)t1)N[llf r¡t¿

I a¿ 1lt ì a¿f tzt'¿
I I¿lt9 ll¿t tzt¿
¡ 1)¿ 1)$ ¿¿t titl

¿lì ç$ ¿al l¿l¿

I ll] l)¿ 0¿l tzl'1

lì 1'l l)l l ¿lt l¡1¿
|'¿t'r)lt'l1r'll1¿

t ¡l s0t 1'la t¿!'1

¡ ll 08 ¡tl Tit¿
l'¿9 çal lll lal'l
I Nl' 0¿tl)tl l¿1'¿

I ¿l 0ll ¿l)l ¿1,1

0 lìt 0¿t çl)l t¿1,¿

I I'1 0¿l ll)l l¿1,¿

1 01"0ß ü)l t¿l'¿
¿ ¿1 0¿t lot t¿1,¿

¿ ç9 01 t lJt t¿l¿
Ì ¿ç 0¿1tl)lt\t t¿t¿

'Sl"0lll 16¿ l¿t¿
I ç1 ç9¡ ¿6¿ t¿11

0 lI 0lìI sçal)¿!¿
I l¿ (x)l ¿sl1)al¿

t t¿ l)ft çst1J¿t ¿

I t¿ {)il I'la1)¿1'¿

01¿ 0¿l lçf ll¿1'¿

¿ t¿ 1x| lrtf1)ai,¿
0 ¿¿ 09 ¿ttl)¿1,¿
¿ ¿ r 'ç11 ç1'f1)ai'¿

0 9t 0t.¿ al,t 0¿1'L

I NI1[]¡ tt't r]al'¿

l st l)1,t ¿al1)¿t'/-

0 t¿ (x)i l)ff l)¿t¿
I 9t 08¡ 6¿t l)lt¿
0 l¿ 0¿t ll¿tl)¡t¿
i: ¿t (x)t ¿al l)¿tl-

a t 1)8 9ai lJ¿t¿
I s 1)ç sat lìi1¿
¡ 6 ç/- r¡1])ltl-

{) ll¿ çN ¿¿l lJ¿|,¿

I tf 0ll tar: lì¿t,¿

f rlf Sr) çll l)¿t ¿

I ltz l)i)t t,tt 0¿1¿

0 r!'!¿l {)lt (}¿r'¿

2 1,1, 9¿l ç{)l {)¿1,¿

t aç (l()t ¿t)| 0¿¡¿

t at ç0t lx)t \)al'¿

l 1¡lJ¿¿ t(,¿lJ¿l'¿

.t\^Il ,l .u)|t)1!nP¿r^ ì1¡;tottid!) ¿P t)u ).tìto.t¡t ' t)|tztuD.t))Io(1 ìt) )t).1,
iit)rrtrì (ìnrf ¡t) rì¡qr).ì. 0 ox¡r¡v



7¡nTì.'lxrìì rirptl)tr¡llrÌ) or¡3.r.s
attll).t ot)s tP t)It)tlo¿otDn oDttt¿¿ t)t) D Dqtn Dtlolo¿!)

''ç8¡ 
'9a1)t'1¿

oaa 99f 6ti'/.

l) 11| I'lll 8¿t,¿
I Sll l$Ll rlzl'¿
a 0ll i:tìt ll¿t¿

I ¿l (){)l osa N¿l'¿
0 !llf)t 6¿{ 11¿t/-

0 8t ç9',f¿f 9¿t¿

0 ¿¿ ç6 t¿t 8¿t¿

a ¿t 'ç¡ì $Lt)ll ll¿l¿

| 1)¿l ççl H¿t,¿

t .0r'r tçl N¿11-

0 llzt ¿ç1 8¿1,/-

I 01t lll,l t¿l'/-

lll 0ll¿ çl,f lì¿l'¿
't¡ ota r1,t $¿t¿
'l¡ 011 t:l'l $¿i¿
0tllal itl $¡1,1-

'¿l)$ 6tl 8¿1,/-

'9a s9 çlf 8zr'¿
'fÌ 9ll 1'Lt ll¿l'¿

'ça s0t lff 1l¿t'¿

a 
''Ì 

1)11 ¡lf ô"¿l'¿

0 l)¿ 1,N[ ¿at'¿
r 't0r 'l;s[ ¡aL¿

01ll (X)l llìt ¿¿1'¿

¿ ç ç¡r lJlla ¿¿1'¿

0 ç¿ 06 1;¿l ¿¿1,¿

i t¿ ç| ll¿t: ¿¿1,¿

| 9r 'çr' ¡¿l ¿¿r'¿

f ¿l çu llrl ¿¿l'l-

I lt9t ¿L)f ¿zt'¿

| ¿a l)t't 'l9f ¿¿l¿

t çr'0$r 'l9t ¿at¿
I ¡l (¡)¿ ¿91 ¿at'¿
r) l l 0t'¿ t9t ¿¿i¿

0 ç1,¿ 1l9a ¿¿1,¿

() 0¿¿ fçl ¿¿f,¿

¿ 1)¿i: ¿tt ¿¿t¿

0 olla',ççi ¿Û /-

I 0¿t t'çl /-¿t,/-

¿ \ 'l9l /-atl-
¡ l)t,t ¿çl'¿¡t¿
0 lx)t tçl /-¿l ¿
¿ l)tl osl ¿¿t'l-

z tl \ll'z ztt l,a1,L

rJ t¿1Dr'¡'l ¿¿l¿
l rìl)çl.(n'l ¿¿t'¿

I 1,1)S',çú| 1a1,¿

t at {x) Nf'¿ai'¿
ç t¿ l)¿t ttf ¿¿t¿

I0I çl)l aì¡l ¿al,¿
| ,¿ ç9t lr¿l ¿¿r'¿

f çl 9rlr '¿¿t ¿¿Ú
0 $L r¡ I 9¿l ¡¿rr-

r¡ l'L ççl l'¿f /-¿l'¿
| çr '9¿t l¿l ¿¿i'¿
r) r't lrft ¿aa ¿¿r¿

!; 0r_ çs lal tai¿
0 1,l)fl 0¿f ¿¡1'¿

l l)1"ç1ìì ll lil ¿¿1,¿

t çll[ r 9rl ¿ili¿

I ll ç¿l t,lll ¿¿l'¿
¿ çt, 1)9t t ¿¿1,¿

{r'[ 9¡] {)rf ¿zt¿
a t¿ l)tì 601 ¿¿t¿

t, 01, 0s ¿l)l l¿t'¿

| {)t ç01 ¿¿t¿
t {)l l þ0r. ¿a1'¿

| çn ¿0t ¿zt ¿

¿ \\72 t6Z LZt L

I lt9 6ll¿ ¿¿l¿

I ltç ¿S¿ ¿¿1,¿

I çt tN¿ ¿¿t¿

0 ç¿l,rìa r¿t'¿

¿ ç Ï){)t tla r¿t,¿
0 t (x)t l)Nt ,¿l'l"

0 at (x)l N¿[ 92],¿

I 9t ç9 ¿¿l 9Zt¿
t 6r_ ç9 9¿t 9¿t'/-
I ç1)9 S¿t 9¿t¡

0 ¿z 0 t'¿[ 9¿l'/-

0 t¿ ltç ¿¿f rat'¿

z 1' 1)1l Nfl 9-1'¿

¿ 11 01'l l[C'r¿l'¿

9 Zf çN ¿1ll 9al'¿
| ¿¿ ()()t ttf 9¿t¿

¿ t¿ ç11 ll¿f 9¿t1
| 1ì I 1)¿l ¿a1: 9¡1¿
1, 1ì¿ l)Þ1 9¿1. 9¿i'¿

Z 0¿ çll l¿{: 9¿i'¿

a t¿1r) ¿¿f 9¿1¿

01rf,1t¿l 0õ4 9¿1'¿

0 af 1)at 8[ r)¿r,¿

¿ ¿11l)¿l lll Ll¿l,¿

0 lrI ç¿1 t L)¿1,¿

¿ t'ç 1)¡t 0ll 9¿1,¿

'0¿t t)l r¿t1

l)1 06¿ 9al¿
l)1"68¿ 9¡nr
'09 9N¿ 9¿i'¿

'¿21)¿t ì,91 r¿t'¿

0 1ìNl 1ìç1 9¿t¿
| 1)¿¿ ¿çf 9¿t¿
z 1r9¿ 9çf 9¿l'¿

I l) ¿çf 9¿1,¿

0 ¿¿ rx)t l)çt 9¿1¿

0 z¿ ççt ¿l L 9¿1,¿

0 al rn't qla ç¿1't
0 91 9ll ç84 ç¿1'l
lt tx)t I'Na ç¿1,¿

j I'I ç1, ¡lla ç¿ll
lt ¿t Ï)8 ltt 9¿t¿
l) Zl 09 olf ç¿1'¿

0 ç¿ 1)9 lt¿t 9¿1,¿

0 [¿lx)t ¿¿t t¿l,¿
f lt¿ lx)r '9¿t ç¿1¿

¿ l¡ ç9 ç¿t ç¿t¿
¿ 9t ç9],¿a ç¿1¿

0 al çl, r¿t 9¿1'¿

l 1:¿ 0N ¿¿1. 9¿1'¿

¿ $t r)9'1l9t s¿r't

0 ¿Þ l)t'l 9rt ç¿l¿
0 0f l)ut ç9f çz''l

0 ¿t lt¿t ¡9t ç¿l1
r '1'¿ 9ü Ìrl ç¿t'l
0 ll 01¿ {)9t ç¡
l) 8¿ 1¡lf (,çl ç¿l'l
0 tt l)()f rìçt ç¿r,r

r)"r)1¿ ¿ç1: çal{

l) (X)1"çç1i !¿l/
\r r){)r 'lçr_ !a1'1
0 0Sl 1lçll 9¡i'/

I I l (X)l lç[ 9a1,1

0 l¿ 01'l ¿ll ç¿l'l

ç l'f ç1r'ft't 9¿l't
I r.Z 0¿¿ ¿lf ç¿1'l

t 0¿ 0t'a lt'lr'ç¿t'/I ¿¿ 09Ì 01'r; 9¿l¿

. son'¡nru¡urt î^.1.r ¡t).t)rììrtdtrN it) sr¡^!xrr\ . x ¡ 
^ 

sìrtnxr¡t)!r)l

atl'1,

I fti-
I lt¿

tll'¿

tft'¿

tft'¿

I tt¿
tft¿
llt¿
[1'l-

lll'¿
[11

llr,¿
Itl,¿
tft'¿

tft /-

'l)1t1¿

'0ù¿

1)lL,¿

1)l.r'¿

0ll'¿

'0t1'¿

011.¿

Ï)t1,¿
'011,¿

'(ì11'¿

1)11¿

1)Û,¿
1)li¿
'0ll'¿

'621,1

'6ttL

JSU !)t .tDttDlxlPS ùtfì¡)ß))D )t DluD.llo.al " o)u)u|D.t)t,ú)u )l )!).t.
op rnoi ¡Ò!.rt{rr¡lur ìIÌnl soPìzftrrì fììD ¡ì) ììRìu.ì_ . t- oxìu\,



lìlc titlo I Convcrsiur liorn .brìp Irrl doc
d l¿r typc r bytc
lilc type : bi¡¿ry
co[firnìs ] 1024
rows :168

urìit disr. r 1.00000(X)
r\ìir. X : 0.0000000
rìÂx. X : ì.i)000000
ûrir¡. Y :0.00{)0000
nìâx.Y ì10000000
pos'rì oÙot : Ûlrkrìo!91ì

rcsolutior i unknowrl
ûli . vxìtlc r 0
¡nxx. vâlLro : 255
vrlucrìrits u¡rspccilicd
vnluc crrur : unkDown
llag valuc : ollc
Il¡g (lcfh ; nonc
lcgclld crìts : 0

(lo II)RISI u{iliziìdos

lilc liLlc : .ìlTl resrìtrded
d¡tu typc : byto
iilc tyfc : binary
colurnûs : 78ó
rorvs :526
rcf. sysLclll : rìtrn'2lls
rol. uirits r nl
unit dist : 1.0000000
rrin. X r 273.0000000
lll¡x. X :429 0u00000
rìir Y r 7336.0000000
nìiü. Y :7440.0000000
|losirclTor:00000000
reso[rtiùr :0.198473]

nriìx vîluc i 254
v¿rlLre unils : unspccilicd
valuc cttof I uûknolvn
fl¡ll !flìuc r 0
llng dcfl) : no dâtâ
lugerì(lcLrN : 0
[,incâgo ] Irilc rcslìrìUlcd lrcrìì rìn l

Lirìcâgc r (ìnìtr¡l Doirìts uscd in thc trìrìsforrnâtiorl :

l,incâ-qc :

LiDe¿rge i OldX OldY Nclv X NcrvY Rcsrdurìl
I irr.i,t', :

I.,incasc : 0.089871 0.0,1ó895 27:1.0t)0000 7iÌ16.000000 0.000000
Lincasc : 0.9951 l6 0.046895 429.000000 7336.000000 0.000000
l,irìcrìgc i 0.otl9lì73 (l.9tlo,lúl 2ll.(X)00007440.(X)0(J00 0.(XXXXI(I

I.,iDc.ìgc : 0.9951 ió 0.98ùl( 429.000000 7440.00U000 0 000f)0(J

Lirìcrìgc :

I..irìcâgc : Ovomll Iì.MS =, 0.(Xl(1000

L,irìcrìgo :

I.,irciìgo : RVIS Uüor ìs oxt)rcssc(l in irìput iturgo (rtils lvith low lìills cnols, bc

L,incìge : cârclìrì Ilìiìl ín â(lcqLr.ìfc sânrplc cxisls (cg. 2 3 lirìrcs lhc rìrathcnuìtical rDiÐ

'lc.\( ¿. l)utkùtututo t'toxntDu tu Grþlaxur Scdincnko IG USI'

dât.ì rypc I bytc
lilc typo r brùrrry
coìorrìns : 1024
rows i 768

rcf units Ik r

Lrnit(ìist.:10000000
rùin. X 0.0000000
nì¿ìx. X : l.(XX)(100{)

,ìriD. Y :{) 0000{)00
rììîx. Y : l.0l)0(ll)00
l)os'n oraot u k olvrì
rcsohllion : Lrìknowo
lìrin. virho :0
Iuírx. virhrc : 255
vrìhrc urits : unspccil'ic(l
virluc oÍot : U k olvrì

[ì lñrìr .brìì|l iùr2 doc

ûrclaryi( Utlxut ¿u Rexi¿io lvÍût ottoltt(tìu ¿. S¿io l\utto
Scrgio Klcinl¡klcr Iìo(lrigLro¿



Àrìoxo 4 l)ocunìentrìçäo dos rìrr

l-l¡g vrìkìc : nonc
lliìg dcllì i rìooc
lcgcrì(l c¡ìß : 0

lib ritlc : rìr2 fcsarnflfll
drìÎA (ypc : bylc
ljìc typc : binary
cohrn]lrs : 786
lows : 526
rcl. systcûì : rìûù-2:ls
rcl. tlùits :rn
Inilrlist I I ll(XJflo(lfl
rnir.X i27l00{J0000
rÌìiìx. X : 429.0000000
ûrir). Y i 7336.0000000
ûux. Y i7440.00(Xl(100
pos'D cn'()I : 0.(x)(100{x)
rcsohìLrcn r0.1934713
rrì ir). vâh¡c : 0
nrrìx. vrhrc i 254
vâlro unìls ] uûspocilicd
v¿Lluo c¡(n ullknorvn
Ilìg liìlLrc i l)
1l¡rg dcfh r no dIltx
lcgcod cals : 0
l,incâgc : Filc rcsrrrì0ìcd fRnù arr2
l,irìcâgc : [Ìnìtrol points uscd irì thc tr'¡rìslb¡iDaLiolr :

l.inciìgc i

l-,iûcrgc r OldX Ol(l Y NcwX NowY lìcs(lLìâl
l.:,.. tE(
Linc¡gc i 0.0891Ì73 0 0"1(¡1195 273.000000 733(r.000000 0.000000
l-irìcrìgc : 0 9951 l6 0.046895 429.0000(X) 7336 000000 0.000000
l,incurc : 0.0u91ì7:l 0 91Ì04(l) ?73 000000 7'110.0{)(X)(X) 0 000000

l-i cirge : 0 9951 16 0.91ì0:160 429.(l(10000 7440 000000 0.(X)0(100

l,irc.ìgc :

l,incâgc :Olcrìll IìMs = 0.000000
t,ilrc go :

t-iDcÂgc i Iìiv1S Ërror is cxpressod ìn irput irlt.ìgc ùDits With lolv llÑls ollo¡s, be

l.,ir)crìgo r ciüclll that ¡D iìdequâtc sârì\tc cxists (cg.2 I lirrrcs thc nìtìlbcr rìlicrl rìrìn).

vos do ll)lìfSI uliìi¿rdos

'1.'k ¿( DoutotuDt ttto ' l'tort'atì t¿c(;.oloriuSùì oúar lG {.1,\li

lilc ritlc ì Clurvcrsiur ùonì brìlp(hcDl.doc
dxtrì tylo rbytc
{ilc typc : biÌary
collLrIlùs : 1024

:168
rol. syst('jnr: pl¡ìlc

Lìnitdisr. i I 0(XX)(XXJ

ûìin. X r 0.0000i)00
rììirx X r 1.0000000
rÌìin. Y : 0.0000000
rìi'r. Y : l.(X)0(X100

Pos'rì cr(n i urìkrìowll
lcsolulioû : uûknowfl
nrìn. vâhro : 0
nì:rx. vlluc i 255
viìhìc uni¡s i urìspccilic(l
vrìlLrc crror : uuknown
llag vlìftro :rìono
Ilrìg (lol'rì r rìonc
lcgcrxl câts : 0

lil¡- litìc : drcn I rcsanrplc(l
rlxtrì tyfc : byrc
filctyp0:hinary
coluntl]s : 786
fows :516
rc|. systcrìì r ùtllr-2:]s
rcl ì.ìrìits i rìr

uoirdisr. i10000000
rìì ì¡ 

'. 
X :27:1.0000000

nì.ìx. X i 429.0000000
nìiD. Y : 713(r.0000000
rùâx.Y i74400000{)00
t)os rì clror i 0.0000000
rcsolu(ion : 0.1984'/:l:Ì
trìrr. vrìloc : 0

Ct olatgiu tJtl)utkt ¿a Rqi¿¡a n4.r) opolitu|t dt: São I'tLtLlo

Scrgio KleiDl¡l(lcr lìo(lrigucz



rìrâx vîhrc ; 254
valuc urìits : rìnspocilicd
!ilho crror i unknorvn
llag viìlLro I 0
llîg dollì : ûo dirtiì

l.inc¡gc : Filc rcsrìllrflc(l tionì (hcrì I

l,i¡ìorìùc : CoItì1)l l)oirìls ùsc(l irÌ thc (r Ûsf¡11rìation

io (l0s

f,rnerìgc l

I rrc.,E, : r rl,l X (,1.1 Y Nru X
Lincrìgc
l,incî[c
Linc.rgc
l.iûcîgc
l,irìorìgo
l-inciìgo
l,ilo¡ìllc
l,incagc
l,iîorìgc
t-ìncrÍlc

(lo II)l{lSI ùtili/ados

|l'a,¡,,,l|,,,,"n )Tlltlrlxnnr'/({{,.{)|trtr{,(r r}.It¡tnt(.r,

0.99si16 0.0,16895 429 000000 7316.000000 0.000000
0.0891173 0.9u04(f) 273.000000 74401)00000 0.000000
099511(, 0.980460 429.000000 7440 000000 0.000000

Ovc(ìll I{N4S = {).(X)(X)(X)

fìlvlS tir'ol is cxlrcssc(l in ìnplrt inìlgc Lìnils. With low llìvls crìor's, bt
cûrclirì tl)rt lìD îdc(lLì.rtc s.ìûìllc cxisls (cg. 2-3 tìincs lbo nìrìLbcrnnlicrìl rnin)

Iilc titlo : (hcmì9.(loc
d¡(rì lypo : bytc
{ìlc type : bì¡r|ry
colurììrìs : 78ó
rolvs : 526
rcl systorn r ütÛl-23s
ru|. Lrnits i rìì
urìit dist. :1.0000000
rniD. X r27:ì.0000000
nrax X r 429.0000000
rÌ)iD. Y i 7316.0000000
tr¡x. Y : 7440.(XXX)000
pos'n 0rror : 0-0000000
rcsoìutior ;0.1984733
rìrin, v¡lLlc : 0

vlluu unìts : urs|ccilìcd
viìhìc error ; ù0ktìown
lllìg llìlLrc : nonc
flâg (lcln : ¡rono

logcn(l c.lts i 0

'It:ft ¿t Dt)utafttDt(tLtt) I'nrn n tu Coloçiu S!¿iDk ItuD IG USI

N(N Y ll(Ìsi.ir¡l

l¡lc titlc : drclìrdc.(loc
(hìrâ tyto byto
lìlc typc i binìry

rows i 526
rcl-. systcûl i utm 23s
rolì unìts :llì
uD¡t dist. r 1.0000000
rìin.X :2730000000
rìrìx. X r 429.0000000
rnin. Y : 731(r.0000000
rìiìx Y : 7440.{J000000

l)os rì crror i ulìkro!vrì
rcsolutiùì : Lllrknowll
û)i| vâlLìc : 0

vrìlLrc urì its i tl¡lspocilic(l
viìluc crror unkDown
Ilag virluc : nor)o
lhg dcllì : rìonc
krgorìd cîts I 0

(Lìlâ tyìrc r byto
illo typc : bimìy
colLrnìus : 78ó
rowS :526
r c[. systcrìì iullìì-23s

uDit (ìist. r 1.0000000
û)in X : 27:ì.{l(100000
rn¡x X : 429.0000000
nìirì. Y : 7116.0000000
rtìiìx. Y i 7440.0û00000

(it olot ri,¡ Uùau ¿( R..Kríio ¡411rol)olìtund ¿( Stu nula
Sorgìo Klcinl¡l(ìor IìorhigLroz



\r'(À,, 1 l ).'""Ir(lrt.riii",l". iULtur\'Å.1' ll rl?lSl,r¡ili/i¡1...

Posh cl'lor r rìrìkrrown
rosolution i u¡tkûow
ûìirì vâ[rc i 0
rììiìx. vÂluo : 9
vâloc unìrs : LrnsInjiIic(l
valuc or'ìor r Lruklìown
llûg !rìLrc norìc
iLrg (lcfir i oorìc
lcgcod c¡ts r 0

Iilc tillc rcsc2.doc
(lnlâ Lyfc i Lrytc
likr typ0 t l)ìnary
cohÍrnrs i78a)
rows : 526
rolì syslcrìì i rìtnÈ2ls
rol uùits :nr
rì it disr : 1.0000000
rììirì X : 273.0000000
nrirx. X : 429.0000000
ùìn Y r 7316.0000000
ìâr. Y . 7440.00(X)000

|ros ll crrfr' I L[rkno!!n
rcsohrti{rì : rìnkn(J!vn
rlìi0. vâhrc ì0

v luo uDìts : unspccilic(l
vtlLlc cùor : !fikìrolvrì
{l¡g !âluc ; nonc
ll.ìg dc{ìì r nonc
logcDd câts i 0

'1¡irt ¿c I)trùoì1utúrtt - l't rkfttùkt ¿e Cûlogkt Sül¡Dottut - l6 US I'

liìo title : cscorccl.doc
drlâ typc : byto
liìc typo : biDary
coluoÌìs :7u6
rows i 526
rdì sys{cnì :utrìF2lls
rol-. rìDils ; nt
lllìitrlisr r I 0l)0(lfX)0
nììn. X : 271.0000000
rììitx X :4290000000
nììn Y 7 ì3rr 0l)00000

l]osncl1or:Lll)k0o!vn
rcsol(rtìoD : Lllìkrowrì
Ìrl irì. virìuc :0

vlrlLrc unils : unspccilicl
vrh¡c orror i u¡ìkDolvr
Iliìg v¿ìhlc : otÌc
ll.ìg dcl'n r rìonc
lcgcod ctrs : 0

lrlo titlc : cscorrcg.doc
dnrâ typc : bytc
lilc tyt)c i binrìry
co[ì¡rìrìs : 784]
rclvs : 526
rctì syslci r : utrn.2:ls
rd rìrìits rnl
!r rì i( dist. : 1.00000(X)
rììi¡.X :273 001)0000
,ì ì rì)r. X :429.0000000
nrin. Y : 7l:Ì6.0000000
rììrìx. Y r74400000000
POSn Ðrror:uuk owtì
rcsolulion I o knowû
lllitl v¡lLrc : 0

vâluc Llrirs : unspccìlic(l
v{lìuc e or : unkro!v

lltlg dcúr : norìo
logorìd cats i 0

(itobtltt! Utbrukt ¿.t Rctitio ¡4ûtotoli¡r ut ¿t Siio lttLuh)
Scrgìo Klcinl¡kler lìo(lrigucz



¡\ncxo 4 - I)ocuûì0¡t^çäo (los îr'(tui!os (lo ll)lìlJjl Lrtili/î(los

Iile tìtlc i gcologirì.(ìoc
drLâ tylc i bytc
lilo typc i bin |y
cohìûùrs : 786
fr)rvs : -526

rcf. syslc,Ì irìlrìì 2:ìs

unit dìsr. : 1.000(XXl0
nìin. X : 273.0000000
rìnx. X r429.0000000
rìÌiD. Y i 7336.00000fi)
nriÌx.Y :?441J.00(J(1000

fosh crror : u known
rosolution r rlnknown
rnin. virluc i 0

vuluc unj(s i unspccilìcd
v¡[ß Cl'l(, :ul]known
llìg vlì[rc i none
llîg delh : rorc
lcgcl](lciìts i 0

lllc lillc i Cbrìvcrsi{rì lÌ(nù .bûìp gconrl.doc
dirlx tylo r byLe

lilo typ¿ : birary
colLìûìrìs : 93ó

: 884
rclì syslcûr : pllìrìc
rol ùnils : knl
rì|ir dìsr. i I 0000000
nrin. X : 0.0000000
nìîx.X :10000000
rÌìin.Y r00000000
nìiìx Y r 1.0000000

Pos n cnîr : urìkrown
r0soiutroû r rurkùown
nìiD. vrìluc : 0
nrâx vîluc i 255
vtluo uni(s : unspccilìcd
valuc cf|or' r u'ìkììo!v¡
ll¿Ig v¿ìluo i noDc

tltrg (lcf'r i norìc
lcgord câts i 0

'l c.kt ¿? DotttotuDt?ntu l'ft,f:ftttIu ¿. (;ul xìu \rtlitìr(n¡ r I(; I.JSI)

lilc titlo
(l;ìlâ typs r byrc
lilc tyl)L :binrry
col(ìûùìs :l:106

rcl Llrits : ko]
uuìr disr. I I (xx)lxxx)
,r'ir'. X r0.0000000
ûìtx. X : 1.0000000
nìin. Y : 0.00000(10
nì¿rx Y r 1.0000000
pos ll crllr' : r. ìknorvD
rcsolutiuì rurkrìo!vn
ì rì irì v¿ì[ro : {)

¡ììûx. vâltlc :255
vrìluc rìDits i uDspocilicl
vâluo cr'lor : unkDowD
llng vÂìuc : nonc
flog (lclìr : nonc
lcgùìd cals : 0

nì Ironì .brrìp gconìllp.doc

lilo lillc I Clùìvcrsion Irorìì .bnrp Cconìf:doc
darr typc : bytc
iilc typc i bin.ìry
colurùrs r l718
ro!!s I 1530
rcI. systcor i pìiìnc
rcl, uì)ils : knì
Unir disì. : I 0000000
¡nin. X : 0.0000000
ûìâx. X : 1.0000000
ruiD. Y : 0.0000000

CIloÌß¡u U)b a ¿d R¿rr¿¡o ù|.¡n\littt ¿( Sãa ¡\ula
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Åùcxo 4 I)oijüûr(rr)l¡çio (los

riìx Y r10000000
los rì orror: rìlrkro!!¡r
rcsohrtiorì unkllo!vrì
rniD. vrìluc : (l

ìrìax. vrìhrc : 255
vaiuc unils i unsfccificd
viìlnc cnù : rnknowrì
lllìg viìhrc : orìc
niìg dcl'rì : roro
l0gcnd cats i 0

d¿ìlrì type : bylc
iilc tyDo :binary
colulllos i 7 tì6
ìo\!s | 526
rcfì systcrì i utnr-2:Ìs
rcf. Lrnils r Ìl
ùoir (lisr. : 1.0000000
ûrifl. X : 273.0000000
nìâx. X : 429.0000000
nriD. Y : 7316.0000000
rnrìx.Y r744000(X)(XXI

0os'n oüor 0 00000(x)
rcsolutioD :0.1984731
rìrio valrc :0
Ûìiìx. viììuc r255
v¿rlLrs unils : unspccilìcd
vâhìc crror ì unkDown
l-hg vâìuc r 0
fl.ìg dcl\ ' no diìta
lcgcnd câls : 0
l..ìnclgc i Irrilc rcsârnplcd liorn gcorlll'
L,iûcngo : Cont(t poirts uscd ill thc uâDslorrÙ.ìtiur :

Lirìc.rgc i

I-iûc¡go : Old X Ol(lY Nolv X Now Y lìcsidrrrl
I iû.;rgr :

[,ìr]cirgc r 0 2593(¡9 0.9ó1723 294.9l]()320 7455.0'18570 0.0{10(l(X)

I-irc.ìgc r 0.295458 0.251963 29ó.541-530 73442935ì0 0 000001)

L,irìc0gc 096'7118 0.2t1'lll) 198.2S1200 7145.377170 0.000000

Lincâgo r

l,irìcâgo :ovcrrll IIMS- 0 00(XX)0

l,ìrìc.ìge :

l.ilc¿rgc . IìñlS l]rlor is cxprcssc(l rn irJlrìt inì:ì-qc ùûìls With low lìivls c )rs hc

l,irìcirgo : clLrcäìl tiìiìt inl rdeqtriì1c sltnlPlc oxisls (cg. 2-:l lillÌos thc rnxthcnìilicâl nìin)

rkr ll)fllSI urilillìdos

'l (r? ¿¿ l)o tt)t& t,1b . t'ro1lumt la ( leologitt Sù i tt¡ttutt ' IG tlsI'

lilc tirlc : Cìcorììrclc
(htiì typc ibytc
filc typc r birâry
coluûìns : 7lì(l
rolvs | 52.6

rcfì syslcûì : ùtlll'2:ls
rol uûits : Ûì

ùrìirrlist. : l.{)0(XXXX)
llìirì. X ] 273.0(J00000
rìrîx. X : 429.0000000
rûir. Y i 733¿r.0000000
rìr¡x.Y ì744f1(X)0000(J
pos'ìì crror:unkrìow
rcsolLrtidì :unkuo$n
rìriD v¿ìlLrc i 0

vâluc units i unspccitìc(l
vrlìr: (Ìù1)r rr kDolvn
llag va[ro : ìronc
lllìg dclh I ronc
lcgcnd cats 0

Iilc titlc Ccotìx (loc

dâtî lypo : bylo
lilc type : binrry
colìn ìs : 786
rows :526
rcll sys{c ì : ulùr 2:ls
rcl ruììts nr
Lrnir disr. r1.0000000
rniD X : 27:¡.000t)000

G(olot giu Utl,utkt ¿( R(ßião ùl¿t) opolituild Itt stta t'urto
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l¡!st ¿? l)¡rtt(11¡rú.)1to l'ù)r,¡thkt ¿c C.lhtktù Sr\líùk.nktt 1(; LtSl)
dos âr(ìüi!d\ rl{) II)l{lSl r¡liìiTrIdo(

n rx. X r429.0000000
nri¡.Y :73360000000
rììîx.Y i74400000000
POs D CìrOr r ürìkno\lrû
icsohrli()lr : uùkDo\\,rl
rlrir. vàlu. : (J

v.ìlue ùrìils r unspccilic(l
v¡ìuc crror : uuknown
lllg vclìc ] ¡oue
flâg (fcl'rì | r)oD¿

Ì¿!!cn(ìc¡ls r (l

lil0 tìtle : lnr(ìo(l(loc
(la{rì typc : bylc
fìlù ryfc :hiDâì]

ro\\,s i 52ó
|cl sys(!rì : ulìì-23s
rcl uIils i|l
Unir dis(. : l.(l(X){)000
rrin. X r273.0000000
rù x. X r429 0000000
rri,ì.Y i733ó0000000
r¡iìx.Y :7440 0000000

l)os n cÍor:u¡ìkno!{l

'csolLrlion 
: ùDkno\!r)

nriD. vrrhìc :0
ììrâx. !rìluc : l:ì
vilìuc unìls : Lìrsj)ccìlìc(l
!¡ìoli clr)r : uDknown
llrg Yàlue : noDc
iì¡g dcl'I ; Donc

h!cû(lcârs : 0

lilc li1Ìc : lrìurì(12.(loc
dirrr lypc byrc
Iìlc lyl)c : bin¡r)'

IO\\/S 52(¡
rcf. sysleor : utìlì 23s

re| rnils : nì
Ìrnir disr.;10000000
lllir. X :2?3.0000000
rÌrax. X i 129.0000000
r)rin. Y r 7336.0000000
nrlx.Y :744{).{)0(X)00t1
pos\r crror: r¡rìknowD
rcsohì1ioD i unknown
ru)i . v¿rìuc r (l

t))¡x. v¡ìlùc i Jö
v hìc unils : oìrspccilic(l
\¡¡l(le cúor : rìrlkrlo\\rrl
flirg vâluc : DoDc

1Ììg dcl'D : nonc
lcgcrìd c¿ìts ì 0

(ìelo\:ie U,lx¿út ¿.1 ll..ttilo 14?ttot)olit¡nxt l.(:i1i l\utll)
Scrgio KlcjDl¡l(lcr l¿ûlûg cz
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