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4.3.2  Problemas geotécnicos 

 

Os problemas geotécnicos mais intensos foram identificados no uso urbano, 

bota-foras, aterro sanitário e mineração. O uso urbano é analisado com destaque 

por representar uma forte tendência atual, com reflexos sócio-ambientais graves. 

A ocupação urbana de forma geral, exige uma topografia favorável. Em áreas 

de morros onde a superfície do solo é irregular e muito variada, executa-se a 

movimentação de terra para se construir plataformas planas horizontais ou 

superfícies menos declivosas, através de técnicas de escavação e deposição de 

terras. 

Uma primeira observação é que os núcleos efetivamente urbanos presentes 

apresentam um padrão com alta densidade de ocupação do solo, independente da 

situação sócio-econômica. Esta realidade gera uma situação em que quanto maior a 

declividade do terreno, maior é a movimentação de terra, resultando em processos 

mais intensos e muitas vezes compl exos. 

Os processos de movimentação de terra observados nas obras civis e 

urbanas presentes, podem ser  classificados em dois modelos de ocupação:  

 

1- Modelo Pq Continental : terraplenagem extensa para implantação de 

loteamentos residenciais de grandes proporções (acima de 100 ha) , utilizando 

máquinas pesadas. Como característica notável tem-se o desbaste de terras 

elevadas e deposição no fundo dos vales, formando cortes verticais 

profundos e aterros com altura/espessura muitas vezes superiores à 10 

metros. Formam plataformas extensas em nível, interligadas através de 

rampas do sistema viário. Grau de compactação dos aterros e nível de 

segurança dos taludes vari am de médio a baixo; 

2- Modelo Recreio São Jorge: execução de cortes e aterros de menor proporção 

em lotes de dimensões médias e pequenas (variam em média de 50 a 100 

m2), feitos de forma manual. Resultam em taludes de corte com até 5 metros 

de altura, e aterros pouco espessos lançados nas vertentes. As plataformas 

em nível são de menor dimensão para construção de moradias e/ou 

pequenos comércios, sendo interligadas por rampas do sistema viário e/ou 

caminhos. Grau de compactação dos aterros e nível de segurança dos 

taludes corte e, especi almente de aterros, baixos ou muito baixos. 
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Além destes tipos de uso do solo, outras atividades encontradas que efetuam 

movimentação de terra são a mineração e os aterros de resíduos sólidos diversos 

que nestes casos, ocor rem assim: 

 

3- Mineração: frente de lavra mineral de saibro, areia e brita e áreas de 

armazenamento. Envolve uma área extensa onde predomina a escavação de 

material e desmonte de rocha, formando uma cava profunda com taludes de 

corte verticais e, áreas de disposição temporária de material na forma de 

aterros. Grau de compactação de aterros e nível de segurança dos taludes de 

aterro baixos nos geral;  

4- Aterros de resíduos sólidos inertes, domésticos ou industriais: depósitos sobre 

o solo ou área previamente escavada que ocorrem em grandes extensões. 

Resultam em áreas niveladas ou com taludes de aterro muito elevados. Grau 

de compactação e nível  de segurança de médio a muito baixo no geral. 

 

Os problemas geotécnicos reconhecidos em campo e identificados na APA 

Cabuçu-Tanque Grande decorrentes da urbanização, revelam alto grau de impacto 

ao ambiente, a infra-estrutura e a segurança de moradias. O Mapa de Problemas 

Geotécnicos (Anexo 7) indica a distribuição dos pontos de observação do 

levantamento de campo, bem como situam os principais problemas geotécnicos 

considerados que são os segui ntes: 

 

• Erosão; 

• Assoreamento; 

• Movimentos de massa. 

 
 
4.3.2.1  Erosão 

 

A erosão é um problema ambiental muito recorrente, manifestando-se em 

pequena, média e grande escala. Quando envolve grandes áreas ganha destaque 

volumes colossais de material mobilizado. As principais manifestações deste 

processo são do tipo de erosão linear, sendo comuns os sulcos formados em cortes 
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e aterros, e especialmente as ravinas profundas desenvolvidas em aterros com 

baixa compactação ( Foto 2). 

Além da presença dos aterros fofos, este problema está diretamente 

relacionado a elevada energia proporcionada pelo relevo, em especial nos setores 

dos terrenos que concentr am o escoamento das águas pl uviais. 

Numa ordem de frequência, intensidade e complexidade, a erosão é mais 

problemática nos loteamentos com grandes movimentações de terra como visto no 

Pq Continental, em seguida nos bota-foras, pedreiras, aterro sanitário, num nível 

secundário os loteamentos sem infra-estrutura. Assim, elaborou-se no mapa de 

problemas geotécnicos, duas classes de problemas geotécnicos que representam 

situações com erosão significativa. A erosão pode ocorrer associada a movimento 

de massa, compondo eventualmente processos mais complexos (escorregamentos 

planares e circulares, corridas, desconfinamentos, desplacamentos, queda de 

blocos), ou na forma de uma erosão dispersa, nesta caso aquelas localmente 

encontradas nas vias de terra e outras áreas expostas nos loteamentos sem infra-

estrutura, que no conjunto são representativas. 

A implantação do Pq Continental como visto, promoveu uma grande 

movimentação de terra, que resultou em cortes profundos de um maciço de rocha 

alterada (filito), e amplos aterros mal compactados formados com o material de 

alteração desta rocha, caracterizado por Andrade (1999) como um material siltoso e 

micáceo de elevada erodibilidade. Pela análise local dos aterros e como verifica-se 

em outras obras da mesma empresa (Imobiliária Continental), percebe-se que a 

compactação dos aterros foi feita pela simples passagem de tratores usados para o 

espalhamento do material, sem o devido controle tecnológico, e sem utilizar 

racionalmente o solo super ficial de natureza laterítica. 

As ravinas então formadas durante as chuvas, se manifestam como uma rede 

de canais com profundidades de alguns metros, defindo claramente linhas 

preferenciais de escoamento das águas em direção aos fundos de vale como pode 

ser observado na Figura 53, Fotos 2 e 3. Podem ocorrer movimentos de massa 

associados. 
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Figura 53. Detalhe da área pública em estado de degradação avançada por erosão intensa, 

localizada entre as ruas 104 e 105 no Pq Continental III. Notar que as ravinas marcam linhas de 

escoamento das águas (Fonte: PMG, 2000). 

 
Foto 2. Visão da área pública da rua 104, Pq Continental III. Área degradada por erosão 

demonstrando ravinamento intenso (Foto: Andrade, 1994). 
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Foto 3. Erosão intensa na rua 104, Pq Continental III, onde ocorreu a destruição de uma galeria de 

águas pluviais. Notar a heterogeneidade na constituição do aterro, neste caso construído com 

diferentes camadas formadas com solo de alteração de rocha (Foto: Andrade, 1994). 

 

 
Foto 4. Erosão intensa em aterro com associação de escorregamentos no fundo de vale no Pq 

Continental III (foto: OLIVEIRA et al, 2005). 

 

A erosão intensa também é verificada numa série de bota-foras de resíduos 

da construção civil existentes. São aterros de material variados resultantes de 

desassoreamento de canais, trocas de solo, sobras de escavação e resíduos de 

demolição. Esses materiais são lançados diretamente sobre as vertentes por 

grandes extensões, numa prática que desconsidera o aproveitamento racional do 
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solo superficial e tampouco os setores de terreno com topografia mais problemática 

(Foto 5). 

Os bota-foras resultam em aterros com camadas heterogêneas de material 

com granulometria variada, sem drenagem e proteção superficial adequada, 

expondo grande superfícies à ação das águas da chuva.  

 

 
Foto 5. Aterro lançado diretamente sobre a vertente. Bota-fora em área com declividade acentuada 

no Cabuçu (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

Nos bota-foras o processo erosivo se manifesta através de sulcos e ravinas 

(Fotos 6 e 7) que podem evoluir para a ocorrência de movimento de massa, como 

pode ser observado na Foto 8, configurando um quadro de processos intensos e 

complexos.  

 
Foto 6. Erosão em sulcos na superfície de um bota-fora no Cabuçu (OLIVEIRA et al, 2005). 
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Foto 7. Erosão em ravinas no talude de um bota-fora no Cabuçu (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

 
Foto 8. Erosão evoluindo para movimento de massa no talude de um bota-fora no Cabuçu (OLIVEIRA 

et al, 2005). 

 

O aterro sanitário da Quitaúna pela característica da atividade, envolve 

grandes movimentos de terra em áreas expostas, onde também verifica a erosão 

associada com processos intensos e complexos. A Foto 9 ilustra uma situação 

comum neste caso.  
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Foto 9. Perfil de alteração de solo. Parte superior em cores mais escuras o solo laterítico (Latossolo 

V-A) e o solo de alteração de rocha. Na parte média a rocha alterada (saprólito). Na parte inferior um 

aterro com solo de alteração de rocha apresentando ravinamentos. Aterro sanitário da empresa 

Quitaúna (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

Completa este quadro erosivo a formação de áreas intensamente degradadas 

onde há o impedimento da regeneração da vegetação natural, seja pela total 

depauperação do solo, seja pela colonização por espécies invasoras. A associação 

destas áreas com descarte clandestino de resíduos diversos é muito comum, 

gerando focos de contaminação das águas superficiais e/ou subterrâneas, além 

disso, estão sempre acompanhadas da poluição visual resultante. 

 

 

4.3.2.2  Assoreamento 

 

O assoreamento de canais fluviais e fundos de vales é um problema 

generalizado na região da APA. Na maioria dos casos correspondem a depósitos de 

sólidos resultantes do acúmulo de sedimentos liberados nas áreas degradadas por 

erosão. Este problema associa-se de forma sistêmica com as inundações que 

afetam o município, objeto de discussão do Plano Diretor de Drenagem (PMG, 

2007). 

É possível observar que todas planícies fluviais existentes apresentam 

diferentes níveis de assoreamento. Estes podem ser relacionados as fases de uso 

do solo na região. No geral é possível afirmar a existência de uma fase com 
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características rurais que antecede outra iminentemente urbana, quando os 

depósitos ganham espessur a de alguns metros. 

Estudo realizado por Souza (2007) na microbacia Pau D’Alho localizada na 

área de abrangência do loteamento Pq Continental III, demonstrou que a taxa de 

produção específica de sedimentos na fase de ocupação urbana alcançou valores 

cerca de 20 vezes superior a fase de ocupação rural. A implantação do Pq 

Continental III é perfeitamente registrado nas camadas de assoreamento nos vales 

localizados a jusante deste (F otos10 a 12) . 

 

 

 
Foto 10 Extenso depósito de assoreamento na planície do córrego Cabuçu confluência com o córrego 

Pau D’Alho (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

 
Foto 11 Depósito de assoreamento na planície do córrego Pau D’Alho que registra a implantação do 

loteamento Pq Continental III. Notar o solapamento da margem do córrego (OLIVEIRA et al, 2005). 
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Foto 12 Depósito de assoreamento na planície do córrego Pau D’Alho que registra a abertura do 

loteamento Pq Continental III (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

As áreas de bota-fora também respondem pela frequente ocorrência de 

assoreamento nos fundos de vale, em muitos casos afetando a vegetação nativa 

como observado nas Foto 13 e 14.  

 

 
Foto 13 Depósito de assoreamento na planície do córrego Piracema em consequência da erosão dos 

bota-foras (OLIVEIRA et al, 2005). 
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Foto 14 Depósito de assoreamento na planície do córrego Piracema em consequência da erosão dos 

bota-foras (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

 

4.3.2.3  Movimentos de massa 

 

Os movimentos de massa podem ocorrem naturalmente na forma de rastejo 

de solos, sendo possível observar evidências nas vertentes cobertas com campo 

antrópico que facilitam a visibilidade de pequenos terracetes na superfície do solo 

(Foto 15). Esta observação coincide com a descrição de coberturas coluvionares 

encontradas nas vertentes observados em cortes, embora não tenham sido 

reconhecidos colúvios muito espessos ou ocorrências significativas de corpos de 

tálus.  

 
Foto 15 Visão de uma vertente apresentando sinais de rastejo de solo no Recreio São Jorge 

(OLIVEIRA et al, 2005). 
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Escorregamentos planares em vertentes pouco alteradas são raros, mas 

podem ocorrer no relevo de morros e morrotes em Guarulhos como reconheceu 

Andrade (1999). 

A formação de taludes artificiais na prática de movimentar terras, é o principal 

fator responsável  pela ocorrência de processos variados de movimentação de 

massa induzidos verificados na região, sendo os tipos mai s comuns obser vados: 

 

• escorregamento planar de aterro lançado na vertente; 

• escorregamento planar de solo em corte; 

• desplacamento de maci ço em corte; 

• queda de blocos em cor te. 

 

Os movimentos de massa ganham importância por ocorrerem associados a 

situações de perigo ou dano às populações e ao funcionamento das atividades 

humanas. As áreas de risco geológico-geotécnico são encontradas no Recreio São 

Jorge, mas aquelas localizadas no Novo Recreio são as mais críticas no município 

de Guarulhos (GOMES, 2008; PMG, 2004), fato que motivou a realização de 

estudos específ icos para orientar a sua reurbanização (SATO, 2008). 

As situações mais críticas consideradas foram então as áreas de risco 

geológico-geotécnico que envolvem escorregamentos induzidos. Assim, incluiu-se 

no mapa de problemas geotécnicos, uma classe que representa as situações de 

risco alto de escorregamentos, com base na observação de campo e interpretação 

dos estudos exi stentes. 

Nas áreas de risco os escorregamentos de aterros são os mais comuns em 

função da forma como são construídos. Os aterros são formados pelo simples 

lançamento sobre a vertente do material de escavação do corte (solo e rocha 

alterada), sem qualquer preparação prévia da superfície e sem uma compactação 

mínima (Foto 16). Neste caso o aterro fica fofo, principalmente quando a 

composição do mater ial disponível é desfavorável  ao adensamento.  
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Foto 16. Aterro lançado de forma simples na vertente. Rua Santana dos Montes com rua Angêlo 

Pedro da Costa, Novo Recreio (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

As vertentes com declives acentuados obrigam a execução de cortes verticais 

elevados, formando saias de aterro que se prolongam pelo declive. Os cortes tem 

alturas variadas, mas podem atingir facilmente mais de 3 metros em declividades 

acima de 30%. Os aterros são no geral pouco espessos e formados por material 

heterogêneo (partículas e torrões de solos, fragmentos e partículas de rocha 

alterada, tais como filito, metabásica e granitóide). Podem ocorrem com diversos 

tamanhos (Foto 17). 

 

 
Foto 17. Exemplo típico de corte de solo e rocha alterada (maciço de rocha metabásica), resultando 

no material usado no aterro. Notar o limite nítido entre o solo superficial e a rocha alterada no talude 

de corte. No aterro é possível perceber a diferença entre as partículas do solo e os fragmentos da 

rocha. Rua Versalhes Recreio São Jorge (OLIVEIRA et al,2005). 
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Foto 18. Corte e aterro lançado em vertente íngrime na Vila Operária, Notar a presença de trincas no 

alto do talude de aterro e ravinas associadas (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

É comum os aterros conterem alguma quantidade de resíduos que complicam 

mais a percolação da água favorecendo os escorregamentos. Quando ocorrem 

chuvas rápidas volumosas eles podem facilmente evoluir para corrida de lama ou 

fluxo de detri tos. 

 

 
Foto 19. Escorregamento planar de aterro contendo certa quantidade de resíduos em encosta junto à 

rua Antonio Carlos, Jd Novo Recreio (OLIVEIRA et al, 2005). 
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Foto 20. Detalhe da imagem anterior demonstrando uma moradia numa situação de risco muito alto 

(OLIVEIRA et al, 2005). 

 

A infiltração e o escoamento superficial de águas servidas inadequadamente  

conduzidas (Foto 21) geram situações que preparam os terrenos para os 

escorregamentos. Fossas negras e vazamentos ocasionais na rede de água 

geralmente agravam este quadro nos referidos loteamentos. A execução des cortes 

na base destes aterros pode ser uma medida muito insegura. Muitos desses aterros 

apenas são descobertos durante as escavações dos lotes, como pode ser 

observado na Foto 22. 

 

 
Foto 21. Águas servidas escoando diretamente sobre áreas expostas. Recreio São Jorge (OLIVEIRA 

et al, 2005). 
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Figura 22. Aterro antigo revelado na escavação para construção de uma casa próxima a rua Antonio 

Carlos no Novo Recreio (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

Quando não estão associados aos aterros, os escorregamento podem ocorrer 

através do deslizamento de solos superficias coluvionares no contato sobre a rocha 

alterada, em situações em que se executam cortes verticais em terrenos com 

declividades acentuadas.  

 

 
Foto 23. Exemplo de risco de escorregamento de solo deslizado no contato do colúvio com a rocha 

(maciço de filito), localizado na rua Orquídea no Recreio São Jorge (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

Foram observados movimentos de massa diferenciados que ocorreram em 

cortes muito elevados e aprofundados no maciço rochoso, onde verificaram-se a 

presença de deformações e tensões tectônicas residuais. Neste caso, foram 



136 
 

encontradas algumas situações de desplacamento e desconfinamento de maciços 

rochosos. 

Taludes de corte com dezenas de metros de altura podem ser  encontrados no 

Pq Continental , denunciando o expressivo desmonte de rocha efetuado na sua 

implantação. Verifica-se que cortes muito elevados efetuados paralelamente a 

clivagem da rocha que coincide com a direção da foliação principal Sn (SW-NE) que 

ocorre subverticalmente, geraram desplacamentos de blocos com volumes 

significativos (Foto 24). 

 

 
Foto 24. Desplacamento de blocos de filito em terreno na rua 107, Pq Continental III (OLIVEIRA et al, 

2005). 

 

Outra situação que demonstrou a existência de tensões tectônicas residuais 

foi a observação de um talude de corte na área do aterro sanitário, também paralelo 

a foliação principal Sn, onde se veri ficou um desconf inamento do maci ço (Foto 25). 

 

 
Foto 25. Desconfinamento de maciço de rocha (Muscovita xisto na zona de cisalhamento e contato com um milonito granítico). 

Área do aterro sanitário da empresa Quitaúna (OLIVEIRA et al, 2005). 
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A presença de blocos e matacões de rocha granítica cristalina, causam 

obstáculos para a ocupação urbana. Este fato foi verificado em algumas ocorrências 

verificadas no loteamento Pq Primavera (Foto 26). A execução de cortes 

inapropriados ou erosão na base de blocos podem gerar situações de alto risco 

geológico-geotécnico quanto a queda de bl ocos. 

 

 
Foto 26. Matacão de granito na área interna de um lote na Vila União (OLIVEIRA et al, 2005). 

 



138 
 

4.3.3  Análise geotécnica 

 

A análise dos problemas geotécnicos enumerados permitiu a interpretação 

dos fatores condicionantes (predisponentes), permitindo orientação da investigação 

no mapeamento destes fatores. Procurou-se seguir a recomendação de Zuquette; 

Gandolfi (2004) e limitar o número de atributos nos estritamente necessários, neste 

caso correspondem basicamente a chuva, a inclinação de vertentes e as 

características geoténicas do mater ial escavado. 

A chuva é um fenômeno que se manifesta sob condições regionais. Na região 

de Guarulhos ocorre uma média anual próxima de 1400mm. No entanto esta 

informação não revela a intensidade que esta pode adquirir em pancadas rápidas de 

chuva, frequentemente observadas na região. Estas pancadas respondem pela forte 

dinâmica do escoamento superficial que deflagram os processos analisados. Este 

fator foi considerado homogêneo para toda a APA e, portanto, não foi regionalizado 

na cartografia geotécnica. 

A inclinação das vertentes tanto implica na necessidade de cortes e aterros 

quanto relaciona-se com a intensidade do escoamento superficial. As altas 

declividades podem ser consideradas como um elemento de alta implicação 

geotécnica, tendo em vista que ocorrem em vertentes que apresentam grande 

amplitude topográfica. Este fator foi qualificado através do Mapa de Declividades 

que pode ser considerado como um documento fundamental  básico para a 

cartografia geotécnica. 

As unidades geotécni cas foram caracterizadas através de certas pr opriedades 

físicas dos solos e dos maci ços de rocha, ou seja, dos materiais que são escavados. 

O levantamento de campo revelou uma complexidade geológica na região, 

verificada através da intercalação entre diferentes rochas em diversas escalas, e a 

marcante influência tectônica. Estes fatos geram uma organização espacial das 

características geotécnicas que reagem sob condições específicas em relação a 

ocupação urbana. 

O levantamento geológico permitiu o reconhecimento de diferentes tipos de 

materiais e comportamentos intrínsicos, que foram qualificados para classificação 

das unidades geotécnicas. O Mapa Geológico-Geotécnico apresentado no Anexo 

07, pode ser considerado como uma carta de zoneamento geotécnico geral 

(ZUQUETTE, 1993). 
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As rochas analisadas quase sempre encontravam-se alteradas ou muito 

alteradas, com excessão de raros matacões de granito. Estes maciços de rocha 

alterada demonstraram-se bem profundos, com dezenas de metros observado em 

diversas escavações.  A diminuição dos parâmetros de resistência pelo intemperismo 

é uma causa interna dos processos dinâmicos em taludes (GUIDICINI; NIEBLE, 

1983). Assim, o grau de alteração e coerência, textura (erodibilidade) e estrutura da 

rocha alterada (saprólito) foram considerados nesta análi se. O Quadro 16 demonstr a 

as características que predominam nas rochas alteradas investigadas, adotando as 

classificações de IPT ( 1984), Guidicini et al (1972) e Andrade (1999). 

 
Quadro 16. Características geotécnicas das rochas alteradas na APA Cabuçu-Tanque Grande. 
LITOLOGIA ALTERAÇÃO 

(IPT,1984) 
COERÊNCIA 
(GUIDICINI et 

al,1972) 

TEXTURA 
(ANDRADE, 

1999) 

ESTRUTURA 

ALUVIÃO NÃO 

CONSIDERADA 

INCOERENTE ARGILO-

SILTOSO 

BANCOS HORIZONTAIS, ANISOTRÓPICO 

METABÁSICA MUITO A 

MEDIANAMENTE 
ALTERADA 

POUCO A 

MEDIANAMENTE 
COERENTE 

FRANCA HOMOGÊNEA E ISOTRÓPICA, COM 

FRATURAMENTO E PEQUENOS BLOCOS 

METAPELITOS MUITO A 
MEDIANAMENTE 

ALTERADA 

POUCO A 
MEDIANAMENTE 

COERENTE 

SILTE A 
FRANCO 

SILTOSO 

HOMOGÊNEA E ANISOTRÓPICA, 
CLIVAGEM ARDOSIANA PARALELA A 

FOLIAÇÃO PRINCIPAL, COM VEIOS DE 
QUARTZO 

QUARTZITO 

E FORMAÇÃO 
FERRÍFERA 

MEDIANAMENTE 

ALTERADA 

POUCO A 

MEDIANAMENTE 
COERENTE 

AREIA 

FRANCA A 
FRANCO 

ARENOSO 

MACIÇO, HOMOGÊNEO E ISOTRÓPICO 

 

GRANITO MUITO 

ALTERADA 
OU ROCHA SÃ 

EM BLOCOS 

INCOERENTE A 

POUCO 
COERENTE, OU 

COERENTE EM 
BLOCOS 

FRANCO 

ARENOSO 
A FRANCO 

SILTOSO 

ISOTROPIA E HETEROGENEIDADE 

VARIÁVEL, BLOCOS E MATACÕES 
CRISTALINOS 

 

Foi possível perceber que no geral estas propriedades podem variar em 

função do tipo de rocha, mas em todos os casos essas tipologias são problemáticas, 

revelando uma fragilidade intrínsica aos modelos de ocupação urbana reinantes. 

Entretanto, enquanto as características geomecânicas da rocha alterada se 

demonstraram desfavoráveis, o oposto foi verificado com os solos superficiais 

lateríticos. 

As coberturas pedológicas são amplas, pouco espessas e muito argilosas, 

demonstrando relativa homegeneidade nas vertentes. Os solos lateríticos conferem 
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uma importante proteção contra a erosão e apresentam boas características 

construtivas em obras de terra, mas são muito escassos. O Quadro 17 apresenta as 

principais características das cober turas pedológicas associadas as rochas. 

 
Quadro 17. Principais características físicas das coberturas pedológicas na APA Cabuçu-Tanque 

Grande. 
LITOLOGIA CLASSE DE 

SOLO 

ESPESSURA TEXTURA POROSI

DADE 

ERODIBI

LIDADE 

DINÂMICA SUPERFICIAL 

ALUVIÃO GLEISSOLO > 1,0 metro ARGILO-

SILTOSO 

BAIXA BAIXA UMIDADE CONSTANTE, 

SUJEITO A 
SEDIMENTAÇÃO 

METABÁSICA ASSOCIAÇÃO 
LATOSSOLO E 

CAMBISSOLO 

1,0 – 2,0 
metros 

ARGILOSO MÉDIA BAIXA RASTEJO DE SOLO, 
OCASIONAIS 

ESCORREGAMENTOS 
PLANARES 

METAPELITOS ASSOCIAÇÃO 
LATOSSOLO E 

CAMBISSOLO 

1,0 – 1,5 
metro 

ARGILOSO MÉDIA BAIXA RASTEJO DE SOLO, 
OCASIONAIS 

ESCORREGAMENTOS 
PLANARES 

QUARTZITO 
E FORMAÇÃO 

FERRÍFERA 

ASSOCIAÇÃO 
CAMBISSOLO 

E NEOSSOLO 

< 1,0 metro ARENO-
ARGILOSO 

MÉDIA MÉDIA RASTEJO DE SOLO, 
OCASIONAIS 

ESCORREGAMENTOS 
PLANARES 

GRANITO ASSOCIAÇÃO 
LATOSSOLO E 

CAMBISSOLO 

1,0 – 2,0 
metros 

ARGILO-
ARENOSO 

MÉDIA MÉDIA RASTEJO DE SOLO, 
OCASIONAIS 

ESCORREGAMENTOS 
PLANARES 

 

 As unidades caracterizadas através do levantamento geotécnico expedito que 

resultou no mapa geológico-geotécnico (Anexo 4), são focadas no processo de 

escavação. São descritas a seguir: 

 

Unidade Aluvião: sedimentos com textura argilo-siltoso, incoerentes, levemente 

estratificados, com profundidades variadas, associados a Gleissolo Melânico ou 

Háplico e Neossolo Flúvico, ambos distróficos e argilosos. Sujeito a variações do 

nível d’água, inundações e assoreamento. Os dépositos tecnogênicos 

(assoreamento) são frequentemente entalhados pelo escoamento fluvial, ocorrendo 

o solapamento de mar gens; 

 

Unidade granitóide: a rocha se apresenta muito alterada, formando um solo 

saprolítico incorerente a pouco coerente, muito profundo, com ocasionais blocos e 
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matacões cristalinos (coerente) na massa ou em superfície. A textura do saprólito 

varia de franco arenoso a franco siltoso. A isotropia e heterogeneidade é variável em 

função de estruturas tectônicas (cisalhamento) e porções migmatíticas. Associam-se 

a Latossolos Vermelho-Amarelo típicos e Cambissolos Háplicos, ambos distróficos e 

argilo-arenosos, pouco profundos. Pode ocorrer erosão em sulcos e ravinas em 

cortes, escorregamentos rasos e rolamento de blocos. Aterros com solo saprolítico 

sujeito a erosão intensa; 

 

Unidade Quartzito e Formação Ferrífera: a rocha se apresenta medianamente 

alterada, formando um solo saprolítico pouco a medianamente coerente, muito 

profundo. A textura do saprólito pode variar de areia franca a franco arenoso. 

Demonstra uma estrutura maciça, homogênea e isotrópica. Associam-se a 

Cambissolos Háplicos e Neossolos Litólicos, ambos distróficos e areno-argiloso, 

muito rasos. Pode ocorrer erosão em sulcos e ravinas, escorregamentos e queda de 

blocos nos cor tes. Aterros com solo saprolítico sujeito a erosão intensa; 

 

Unidade Metabásica: a rocha se apresenta muito a medianamente alterada, 

formando um solo saprolítico pouco a medianamente coerente, muito profundo. A 

textura do saprólito é franca. Demonstra uma estrutura maciça, homogênea e 

isotrópica, com fraturamento em pequenos blocos. Associam-se a Latossolos 

Vermelho-Amarelo típicos e Cambissolos Háplicos, ambos distróficos e argilosos, 

raso a pouco profundos. Pode ocorrer erosão em sulcos, escorregamentos e queda 

de blocos nos cor tes. Aterros com solo saprolítico sujeito a erosão intensa;  

 

Unidade Metapelito e Cálcio-silicática: a rocha se apresenta muito a 

medianamente alterada, formando um solo saprolítico pouco a medianamente 

coerente, muito profundo. A textura do saprólito é silte a franco siltoso. Demonstra 

uma estrutura homogênea e anisotrópica, com xistosidade e clivagem ardosiana 

proeminente e veios de quartzo. Associam-se a Latossolos Amarelo e Vermelho-

Amarelo típicos e Cambissolos Háplicos, ambos distróficos e argilosos, rasos. Pode 

ocorrer erosão em sulcos, escorregamento, desplacamento e desconfinamento nos 

cortes. Aterros com solo saprolítico são os mais sujeitos a erosão intensa. 
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A análise de suscetibilidade teve o objetivo buscar uma visão espacial através 

de um modelo sintético do conjunto com o sentido pragmático de aplicar este 

conhecimento no planejamento do uso do solo. Ele foi gerado através da simples 

sobreposição de dois principais fatores condicionantes, a inclinação de vertentes e 

as características geotécnicas, estas últimas passando por um processo de 

generalização dedut iva a partir  das observações e fundamentos teór icos adotados, e 

por fim por uma fase de cl assificação. 

O Mapa de Suscetibilidade apresentado no Anexo 8, por sua vez pode ser 

classificado como uma carta derivada e interpretativa (ZUQUETTE, 1993), que 

indica as condições potenciais relacionadas aos processos mais frequentes e 

intensos, neste caso erosão, movimento de massa e assoreamento decorrentes da 

urbanização (escavação, cor te e aterro). 

As classes do mapa de suscetibilidade foram definidas pela associação das 

características geotécnicas descritas em relação as formas de uso do  solo 

(loteamentos, cortes e aterros). Foram utilizados procedimentos de seleção, adição 

e generalização das características mais marcantes observadas no 

desencadeamento dos pr ocessos induzi dos. As classes são desc ritas a seguir: 

 

A – Inundação, assoreamento e solapamento: Ocorre diretamente associada as 

planícies fluviais; 

B – Erosão intensa e movimento de massa: Ocorrem relacionados a declividades 

superiores a 30% para todas as rochas cristalinas, com exceção das metabásicas 

que apresentam car acterísticas geotécnicas mais favoráveis; 

C – Média intensidade de erosão e de movimento de massa: Ocorrem em 

declividades inferiores a 30% nos granitóides, e superiores a 30% nas metabási cas; 

D – Baixa intensidade de erosão: Ocorrem relacionados a declividades inferiores a 

30% para todas as rochas cristalinas, com exceção dos granitóide que apresentam 

características geotécnicas menos favor áveis. 

 

Vertentes com valores de inclinação (declividade) acima de 30% demonstram 

problemas frequentes (erosão e movimento de massa) de difícil correção, que se 

intensificam gradualmente de forma diretamente proporcional. Nestas condições, 

são elevados os custos de infra-estrutura, contenção de taludes, drenagem e 

pavimentação. No entanto, as declividades muito baixas quando associadas as 
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planícies, indicam áreas de diminuição brusca da energia de escoamento superficial, 

sendo propensas a deposição dos materiais provenientes das vertentes 

(assoreamento), tendo uma problemática diferente. 

As vertentes dos morros na APA Cabuçu-Tanque Grande apresentam 

declividades médias que levam a execução de cortes elevados, criando excedentes 

que são espal hados como ater ros na ocupação ur bana. É possível  perceber que nas 

vertentes com declividades acima de 30%, a urbanização de alta densidade gera 

escavações profundas suficientes para exporem a rocha alterada em volumes que 

serão tanto maiores quanto maior for a declividade. 

Este quadro se agrava quando ocorre a concentração do fluxo de escoamento  

das águas pluviais em porções côncavas existentes ou formadas pela 

movimentação de terras, que nas situações de maior inclinação e elevação podem 

gerar perdas e danos rápidos para as áreas urbanizadas nos morros. 

Considerando a totalidade do território da APA é possível constatar que a 

fragilidade geotécnica é relativamente uniforme ao longo das vertentes, revelando 

um alto grau de restrição pelos segui ntes fatos: 

 

1 – os solos lateríticos no geral são rasos, portanto escassos;  

2 – todos solos resultantes da alteração das rochas apresentam limitações 

geotécnicas; 

3- o padrão de inclinação das vertentes apresenta declividades médias de 30% a 

45%, podendo ser  maior. 

 

As características das diferentes unidades geotécnicas em declividades 

baixas e altas, usadas na análise de suscetibilidade, são apresentadas no Quadro 

18. 
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Quadro 18. Síntese das características das unidades geotécnicas em declividades baixas e altas na 

APA Cabuçu-Tanque Grande. 

Litologia Solos/saprólitos Processos Naturais/Induzidos 

Aluvião 

Solo Transportado. 
Gleissolo, argiloso, por vezes com silte 
e/ou areia e orgânico. Incoerente. 
Profundidades variadas. 

N: Área de acumulação sedimentar e escoamento fluvial. 
I: Inundação, solapamento de margens, assoreamento e 
recalque em fundações. 

 
 

Metabásica 

Solo residual laterítico raso a pouco 
profundo (100-200cm) e argiloso 
(Latossolo/Cambissolo). 

Declividades baixas (abaixo de 30%) 
N: Áreas onde predominam a dispersão e a infiltração de 
águas pluviais; erosão laminar natural pouco intensa. 
I: Nos aterros pode ocorrer de forma restrita erosão em 
sulcos. 

 

Saprólito siltoso (textura franca; pouco 
a medianamente coerente). 
Ocorrência de pequenos blocos 
cristalinos. 
 
 
 

Declividades altas (acima de 30%) 
N: Áreas onde predominam o escoamento superficial de 
águas pluviais e baixa infiltração; erosão laminar natural 
intensa e em sulcos. Rastejo e ocasionais escorregamentos 
planares. 
I: Nos cortes pode ocorrer erosão em sulcos e queda de 
blocos; nos aterros onde predominam os solos de alteração 
de rocha a erosão é intensa (em sulcos, ravinas) e pode 
ocorrem movimentos de massa (escorregamentos). 

 
 
 
 

Metapelitos / 

Solo residual laterítico raso (100cm) e 
argiloso (Latossolo/Cambissolo). 

Declividades baixas (abaixo de 30%) 
N: Áreas onde predominam a dispersão e a infiltração de 
águas pluviais; erosão laminar natural pouco intensa. 
I: Nos cortes pode ocorrer de forma restrita erosão em 
sulcos; nos aterros ocorre erosão em sulcos. 

Cálcio-
silicáticas 

 
 
 
 
 

Saprólito siltoso (texturas silte a franco 
siltoso; pouco a medianamente 
coerente). 
 
 
 

Declividades altas (acima de 30%) 
N: Áreas onde predominam o escoamento superficial de 
águas pluviais e baixa infiltração; erosão laminar natural 
intensa e em sulcos. Rastejo e ocasionais escorregamentos 
planares. 
I: Nos cortes pode ocorrer erosão em sulcos e movimento de 
massa (desconfinamento e desplacamento); nos aterros 
onde predominam os solos de alteração de rocha a erosão é 
muito intensa (em sulcos e ravinas) e ocorrem movimentos 
de massa (escorregamentos). 

 
 
 
 

Quartzito / 

 
Solo residual laterítico muito raso (< 
100cm), areno-argiloso 
(Cambissolo/Neossolo). 

Declividades baixas (abaixo de 30%) 
N: Áreas onde predominam a dispersão e a infiltração de 
águas pluviais; erosão laminar natural pouco intensa. 
I: Nos cortes ocorre erosão em sulcos; nos aterros onde 
predominam os solos de alteração de rocha a erosão é 
intensa (em sulcos e ravinas). 

Formação 
Ferrífera 

 
 
 
 
 

 
Saprólito arenoso (texturas areia 
franca a franco arenoso; pouco a 
medianamente coerente). 
 
 

Declividades altas (acima de 30%) 
N: Áreas onde predominam o escoamento superficial de 
águas pluviais e baixa infiltração; erosão laminar natural 
intensa e em sulcos. 
I: Nos cortes ocorre erosão em sulcos e ravinas, e 
movimento de massa (escorregamentos e queda de blocos); 
nos aterros onde predominam os solos de alteração de rocha 
a erosão é muito intensa (em sulcos e ravinas) e ocorrem 
movimentos de massa (escorregamentos). 

 
 
 
 

Granitóide 

 
Solo residual laterítico pouco profundo 
(100-200cm), argilo-arenoso 
(Latossolo/Cambissolo). 
Ocorrência de blocos cristalinos. 

Declividades baixas (abaixo de 30%) 
N: Áreas onde predominam a dispersão e a infiltração de 
águas pluviais; erosão laminar natural pouco intensa. 
I: Nos cortes ocorre erosão por sulcos e ravinas. movimentos 
de massa são restritos (queda de blocos e 
escorregamentos); nos aterros predominam os solos de 
alteração de rocha onde a erosão é intensa (sulcos e ravinas) 
e movimentos de massa. 

 

Saprólito areno-siltoso (texturas franco 
arenoso a franco siltoso; incoerente a 
pouco coerente). 
Ocorrência de blocos cristalinos. 
 
 
 

Declividades altas (acima de 30%) 
Áreas onde predominam o escoamento superficial de águas 
pluviais e baixa infiltração; erosão laminar natural intensa e 
em sulcos. Rastejo e ocasionais escorregamentos planares e 
circulares. 
I: Nos cortes ocorre erosão por sulcos e ravinas, rolamento 
de blocos e escorregamentos; nos aterros onde predominam 
os solos de alteração de rocha a erosão é intensa (sulcos e 
ravinas) e movimentos de massa. 
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Comparando-se as unidades geotécnicas, verificou-se que algumas variações 

permitem discriminar graus diferentes de suscetibilidade. Por exemplo, as vertentes 

em áreas de rochas metabásicas apresentam uma tendência a formarem maciços 

de rocha alterada um pouco mais estáveis a erosão e escorregamento, e coberturas 

pedológicas (solos lateríticos) um pouco mais espessas, condições que diminuem 

um pouco as i mplicações do uso do solo mes mo nas decl ividades predominantes. 

Por outro lado, as vertentes em áreas de rochas granitóides apresentam uma 

tendência a formarem maciços de rocha alterada muito problemáticos a erosão, 

além de poderem apresentar blocos de rochas que, tanto dificultam a escavação, 

quanto podem gerar situações de risco de queda de blocos. Neste caso, as 

coberturas pedológicas (solos lateríticos) são um pouco mais erodíveis, condições 

desfavoráveis o uso do solo. 

As planícies embora tenham uma declividade muito baixa, também 

apresentam sérias restrições. No entanto, muito destas características dependem 

diretamente da ocupação das ver tentes. 

 O Quadro 19 apresenta de forma simplificada os fatores considerados para 

classificação da suscetibilidade relativa ao potencial de erosão e movimento de 

massa decor rentes de escavações. 

 
Quadro 19. Fatores da análise de suscetibilidade quanto a erosão e movimento de massa 

decorrentes de escavações. 
LITOLOGIA DECLIVIDADE DA VERTENTE 

 > 30% < 30% 

GRANITÓIDE EROSÃO INTENSA E DE 
MOVIMENTO DE MASSA 

MÉDIA INTENSIDADE DE EROSÃO 
E DE MOVIMENTO DE MASSA 

QUARTZITO E FORMAÇÃO 

FERRÍFERA 

EROSÃO INTENSA E DE 

MOVIMENTO DE MASSA 

MÉDIA INTENSIDADE DE EROSÃO 

E DE MOVIMENTO DE MASSA 

METAPELITOS E CÁLCIO-

SILICÁTICA 

EROSÃO INTENSA E DE 

MOVIMENTO DE MASSA 

BAIXA INTENSIDADE DE EROSÃO 

METABÁSICA MÉDIA INTENSIDADE DE EROSÃO 

E DE MOVIMENTO DE MASSA 

BAIXA INTENSIDADE DE EROSÃO 

 

Com todas essas i nformações geotécni cas, pode-se concluir que o meio físico 

da APA Cabuçu-Tanque Grande apresenta grandes restrições a ocupação urbana. 

O uso do sol o menos impactante conta apenas co m raros setores de topografia mais 

favorável. As práticas tecnológicas deveriam aproveitar de forma racional os 

escassos sol os lateríticos, e o padrão ocupacional ser  de baixa densidade. 
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As unidades geotécnicas e as classes de suscetibilidade mapeadas não 

conferem por si sós, uma regionalização na forma necessária para o zoneamento 

ecológico-econômico. Nesta escala de análise as unidades demonstram variações 

discretas de rocha e declividade. Para o planejamento do uso do solo é 

imprescindível a articulação com a estrutura espacial existente, como as vias de 

acesso e as propriedades ocupadas, não se demonstrando viável adotar a 

distribuição espacial das unidades geotécnicas diretamente. 

No entanto, a realidade geotécnica presenciada deixa claro que o modelo de 

planejamento territorial deve considerar as sérias limitações detectadas. 
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 5.  Planejamento ambiental da APA Cabuçu-Tanque Grande 

 

 

5.1  Cenário atual de ordenamento territorial 

 

A criação da APA Cabuçu-Tanque Grande ocorre num momento em que há a 

sensação geral de que a região da Cantareira esta sendo rápida e gradualmente 

degradada e isto merece muita de atenção. 

A criação desta APA é o resultado de um conjunto de ações integradas do 

poder público, comunidade acadêmica e de alguns representantes da população, 

que a partir dos resultados do projeto Cabuçu, motivaram e fortaleceram a busca de 

instrumentos e al ternativas para o planejamento ambiental da região. 

As informações reunidas neste trabalho permitem um razoável  conhecimento 

dos recursos naturais locais e da fragilidade de renovação destes, possibilitando 

consolidar  o embasamento da proposta de tornar esta porção importante da zona de 

amortecimento do PEC, nu ma unidade de conser vação de uso sustentável . 

A reunião de esforços de setores do poder público, população e 

representantes do segmento técnico-científico, viabilizaram então a incorporação da 

proposta da APA Cabuçu-Tanque Grande no projeto de lei de uso, ocupação e 

parcelamento do solo de Guarulhos (GUARULHOS, 2007). Entretanto, esta unidade 

de conservação consta do respectivo zoneamento apenas como uma região 

denominada de ZPE-APA que estabelece o perímetro da APA Cabuçu-Tanque 

Grande, condicionando a sua efetiva criação através da aprovação de uma lei 

específica. 

Portanto, as regras que permitem atividades sócio-econômicas e os locais em 

podem ser implantar, são determinadas pela lei de zoneamento em vigor, sendo 

neste encontradas determinadas zonas que estão localizadas no território 

demarcado para a criação da APA, a saber : 

 

a) Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) – corresponde às porções do 

território destinadas a proteger os remanescentes de vegetação significativa, o 

patrimônio histórico e cultural, as paisagens naturais notáveis, a biodiversidade, os 

recursos hídricos e as áreas de reflorestamento e de al to risco; 
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b) Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável  (ZPDS) – correspondem às 

porções do território destinadas à conservação da natureza e à implantação de 

atividades econômicas compatíveis com a proteção dos ecossistemas locais, 

integrando seu perímetro as áreas situadas na Macrozona de Uso Rural Urbano, 

exceto aquelas já ocupadas por assentamentos habitacionais, bem como, aquelas 

ocupadas por áreas de extração mineral e deposição de resíduos sólidos, 

subdividindo-se em: 

 

- ZPDS 1 – correspondem as áreas compostas por  APP de Mata Atlântica; 

- ZPDS 2 - correspondem as áreas compostas por morros altos, com declividade 

de até 45%, mui to restritas à ocupação;  

- ZPDS 3 - correspondem as áreas compostas por morros baixos, com declividade 

de até 45%, pr ópria a ocupação com r estrição. 

 

c) Zona Mista A (ZM A) – corresponde às áreas da cidade inseridas na Macrozona 

de Urbanização Consolidada e em parte da Macrozona de Dinamização Econômica 

e Urbana, nas quais se pretende estimular a diversificação de usos, permitindo 

maior densidade construt iva; 

d) Zona Especial de Extração Mineral e de Deposi ção de Resíduos Sóli dos (ZMDR) - 

correspondem às porções do território destindas à manutenção das atividades de 

extração mineral e de deposição de resíduos sólidos, já existentes e licenciados. 

 

A análise deste modelo real de planejamento demonstra contradições. 

Reconhece a importância e fragilidade ambiental de porções do território e para 

tanto que cria uma ZEPAM, mas permite indústrias e lotes com metade do 

equivalente ao módulo rural. A ZPDS-1 que corresponde as APPs de Mata Atlântica 

permite vários usos conflitantes. Permite colocar lado a lado atividades muitas vezes 

incompatíveis, que podem causar impactos de vizinhança e efeitos de borda para o 

PEC. 

A grande preocupação com o parcelamento do solo é evidente ao apresentar 

índices urbanísticos que causarão severos impactos ambientais, ao exigir 

desmatamento e movimentação de terra, causar a impermeabilização do solo, de 

forma absolutamente insustent áveis diante da capacidade de suporte do meio. 
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Estas observações refletem como o planejador e o legislador vêm esta região 

de forma incongruente, reafirmando a mesma lógica de expansão urbana tradicional 

e da forte pressão especulativa do mercado da terra, com manifestações 

insuficientes de preocupação ambiental, dando um exemplo claro de retórica 

ambiental no planejamento territorial. Fica evidente que as medidas apontadas para 

resgardar o meio ambiente saudável são claramente paliativas, e demonstram 

minimamente a ausênci a de uma análi se detalhada da realidade daquele meio. 

A região da APA poderá seguramente contribuir para o estabelecimento de 

instrumentos de regulação urbanística concebidos no Estatuto das Cidades 

(BRASIL, 2001), com destaque para o instituto jurídico e político denominado 

transferência do direito de construir em consonância com a outorga onerosa previsto 

no Plano Diretor da cidade, mas abolido na lei de uso do sol o. 

A aceitação da APA Cabuçu-Tanque Grande na lei de zoneamento municipal de 

Guarulhos, apoia-se em prerrogativas vantajosas deste modelo de unidade de 

conservação, com destaque:  

 

1. não há necessi dade de desapr opriação de áreas par ticulares; 

2. as atividades econômicas são permitidas desde que em consonânci a com a 

conservação ambiental e a capacidade de supor te; 

3. a gestão é participativa, envolvendo a responsabilidade solidária entre 

agentes públi cos, privados e a comunidade; 

4. como unidade de conservação, há canais abertos de financiamentos de 

projetos e iniciativas sustentávei s sob o ponto de vi sta ambiental; 

5. eleva-se o poder de negociação entre aqueles diretamente ligados a sua 

gestão e os projetos e intervenções potencialmente geradores de impactos 

ambientais. 

6. disponibilidade de dados e informações básicas como subsídios à elaboração 

do zoneamento ecol ógico-econômico. 

 

Para a APA tornar-se realidade o SNUC obriga realizar: 

 

1. um zoneamento ecológico-econômico: partindo de um diagnóstico prévio 

que caracteriza a capacidade de suporte do meio e sua dinâmica atual, 

promove-se a individualização de áreas (zonas) que apresentam vocações 
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para determinadas finalidades e por fim, estabelece-se normas de uso de 

acordo com as condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, 

agropastoris, extrativistas, culturais e outras; 

2. a formação de um conselho gestor: há a necessidade de definição de uma 

instituição democrática que seja deliberativa e consultiva no âmbito de suas 

atribuições, que administre um fundo que promova ações locais. Neste 

sentido, é de interesse ao êxito a organização de um colegiado paritário, ou 

seja, com 50% de representantes do poder público (municipal e estadual) e 

50% da sociedade civil, presidido pelo Secretário de Meio Ambiente 

Municipal. 
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5.2 Critérios indicativos para o zoneamento ecológico-econômico 

 

Os critérios usados para organizar a lógica do zoneamento da APA seguem 

dois valores centrais que são atribuídos a conservação e a vocação quanto ao uso, 

resumidos no Quadr o 20. 

 

Quadro 20. Critérios indicativos para o planejamento ambiental da APA do Cabuçu-Tanque Grande. 
Valores par a conservação Áreas limítrofes ao PEC 

Presença de áreas de proteção aos mananciais 

Representatividade do remanescentes de Mata Atlântica 

Abundância de nascentes e topos de morros 

Suscetibilidade ambiental 

Presença de sítios históricos e culturais 

Vocação de uso Tendências da expansão urbana 

Presença de infra-estrutura 

Uso conflitante 

Presença de população 

Potencial para conscientização ambiental 

 

O zoneamento ecológico-econômico proposto neste trabalho segue as 

seguintes diretrizes: 

 

• Reconhecimento das relações espaciais que envolvem a dinâmica natural e 

antrópica; 

• Gradação dos tipos de uso e estado de conservação da cobertura florestal 

(maciços florestais remanescentes) ; 

• A busca de limites topográficos razoáveis na paisagem que sejam de fácil 

identificação para a gestão da APA  

 

As relações espaciais da dinâmica natural e antrópica referem-se 

basicamente a distribuição e densidade de espaços com usos diferenciados, 

abundância de áreas conservadas e conectividade entre remanescentes de Mata 

Atlântica, bem como todos os resultados do diagnóst ico geoambiental. 

A gradação dos tipos de uso é em relação ao amortecimento com PEC e a 

tendência e pressão da expansão urbana. 
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O limites deve-se a possibilidade de reconhecimento das zonas em campo 

pela população e gestores em ger al. 
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5.3  Avaliação hipsométrica 

 

A visão de conjunto das características geotécnicas das vertentes, das áreas 

antropizadas e das preser vadas, permite traçar algumas consi derações com respeito 

a fragilidade ambiental e a expansão da ocupação pel o homem. 

O mapa geológico-geotécnico indica que o substrato de rocha alterada é 

profundo enquanto há escassez do solo laterítico. O saprólito abundante pode variar 

em relação ao tipo de rocha, mas no geral são todos eles muito problemáticos 

resultando em restrições e exigências técnicas a sua manipulação. 

A carta de declividades demonstra um distribuição de inclinações elevadas 

nas vertentes de forma geral, com raros compartimentos mais horizontais e planos, 

também raras são as pl anícies com formas e dimensões restritas. 

Quando se observa a distribuição do uso do solo e da cobertura florestal, 

percebe-se que o relevo de morros é um obstáculo a sua expansão, com algumas 

excessões relacionadas a ocupações urbanas deflagradas pelo acesso facilitado 

quando foram implantados loteamentos de chácaras (Chácaras Cabuçu, Recreio 

São Jorge) que remontam a década de 60.  

Observa-se que os eixos viários determinam variações a esta lógica, mas a 

ocupação rural e urbana predomina em terrenos localizados em relevo morros mais 

baixos ou nos terços inferiores das vertentes próximos aos fundos de vale. Os 

remanescentes florestais nativos por outro lado, são encontrados em maior 

quantidade de maciços nas áreas mais elevadas. 

Desta forma, procurou-se identificar um forma de subdivisão racional para o 

ZEE no sentido de abrigar estas realidades, donde surgiu a possibilidade de uma 

avaliação hipsométrica. A escolha das classes hipsométricas foi feita a partir da 

oboservação dos fatores naturais, especialmente das declividades e amplitudes de 

relevo, os valor es também consideram a necessidade de facilitar a gestão. 

Foram tomadas as cotas altimétricas de 800 e 900 metros como referência 

para o início da análise. Nota-se que a cota 800m é representativa para toda a 

região de Guarulhos e marca uma brusca variação no predomínio das declividades 

elevadas. A partir da cota 900m verifica-se a distribuição de uma série de topos de 

morros mais florestados que apresentam certa conectividade. 
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A distribuição relativa das terras observada na Figura 54, demonstra que a 

faixa de altitude 800-900m corresponde a cerca da metade do território da APA, 

seguida das terras abaixo da cota 800m com pouco mais de um terço em área. 

 

35%
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Figura 54. Gráfico da proporção relativa das terras por faixa hipsométrica. 

 

Na análise da distribuição das declividades foram considerados apenas os 

valores superiores a 30% considerada declividade alta. Este limite de declividade foi 

usado por ser uma referência técnica e legal. Pode-se observar que apenas as 

terras abaixo da cota 800m apresentam uma frequência pequena de declividades 

altas, e que a par tir da cota 900m el as são predominantes. 
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Figura 55. Gráfico da distribuição relativa das declividades altas (acima 30%) por faixa hipsométrica. 

 

A quantidade relativa de floresta demonstra que a faixa de 800-900m, 

apresenta mais da metade dos remanescentes exi stentes. 
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Figura 56. Gráfico da distribuição relativa da floresta por faixa hipsométrica. 
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Figura 57. Gráfico da distribuição absoluta da floresta por faixa hipsométrica. 

 

Os usos do solo praticamente ocorre apenas abaixo da cota 1000m, e até a 

cota 900m ocorrem apenas o reflorestamento e certa ocupação por sítios e 

chácaras. O uso urbano manifesta-se apenas abaixo da cota 900m, na proporção 

ilustrada na Figura 58. Pode-se constatar que ele tem uma área um pouco maior 

abaixo da cota 800m. 

 



156 
 

53%
47%

<800m
800-900m
900-1000m
1000-1100m
>1100m

 
Figura 58. Gráfico da distribuição relativa do uso urbano por faixa hipsométrica. 
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Figura 59. Gráfico da distribuição absoluta do uso urbano por faixa hipsométrica. 

 

O reflorestamento ou silvicultura concentra-se nos terrenos abaixo da cota 

900m, tendo uma área de manejo um pouco maior abaixo da cota 800m (Figuras 60 

e 61). 
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Figura 60. Gráfico da distribuição relativa de reflorestamento por faixa hipsométrica. 
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Figura 61. Gráfico da distribuição absoluta de reflorestamento por faixa hipsométrica. 

 

A constatação da gradual antropização com a altitude pode ser observada na 

comparação entre as proporções de áreas com mata, reflorestamento e uso urbano 

por faixa hipsométrica demonstrada na Figura 62. Verifica-se que as áreas urbanas 

e com reflorestamentos decrescem com a altitude e o inverso quanto as matas. 
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Figura 62. Gráfico da proporção relativa de áreas com mata (verde), reflorestamento (azul) e uso 

urbano (vermelho). 
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5.4  Zoneamento ecológico-econômico APA Cabuçu-Tanque Grande 

 

A análise hipsométrica dá suporte para uma proposta de Zoneamento  

ecológico-econômico que é apresentada no mapa do Anexo 9.  

Com excessão das áreas urbanas, de disposição de resíduos e mineração, e 

as zonas de uso misto da lei de zoneamento em vigor, foram definidas zonas com 

base nas faixas hipsométricas estudadas. O critério hipsométrico para determinação 

de zonas de uso e proteção diferenciadas, é utilizado em alguns exemplos de leis e 

planos de manejo de ordenamento territorial, como foi na cidade do Rio de Janeiro 

(CABRAL, 1983) e são na Serra do Mar e outras unidades de conservação em 

regiões montanhosas.  

A proposta foi contemplada no capítulo IV do projeto de lei desenvolvido pelo 

grupo de trabalho instituído pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, onde se 

encontra uma clara descrição sobre cada zona pr oposta, apresentada a segui r:  
 

CAPÍTULO IV 

DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

Art° 7º. O Zoneamento Ecológico-Econômico da APA Cabuçu - Tanque Grande, tem como função o 

ordenamento territorial do uso e ocupação do solo, visando proporcionar as condições para o 

cumprimento harmônico e eficaz de todas as diretrizes e objetivos da unidade de conservação,  

adotando como base a capacidade de suporte e a potencialidade do meio ambiente. 

Art° 8º. Para efeito desta lei ficam estabelecidas as seguintes zonas de uso: 

I - Zona de Vida Silvestre – ZVS; 

II - Zona de Uso Conservacionista – ZUC; 

III - Zona de Uso Sustentável – ZUS1 e ZUS2; 

IV - Zona de Recuperação Sócio-Ambiental – ZRSA; 

V - Zona Mista – ZM; 

VI - Zona de Extração de Minérios e Disposição de Resíduos Sólidos – ZEMR. 
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§ 1º. O Zoneamento Ecológico - Econômico tem como critério o relevo, os recursos hídricos, os 

remanescentes de Mata Atlântica e os tipos de uso do solo presentes na região, cuja distribuição 

é controlada por níveis topográficos, definidos por cotas altimétricas, conforme mapeamento que 

acompanha esta lei em seu anexo 1. 

§ 2o. Os usos permitidos e os parâmetros urbanísticos a serem observados em cada uma das 

zonas de uso são os constantes nos anexos 2, 3 e 4 desta lei. 

§ 3o. As descrições técnicas dos perímetros de cada zona serão fixados por Decreto do 

Executivo, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data da promulgação desta lei. 

Art° 9º. A Zona de Vida Silvestre – ZVS - corresponde ao conjunto de terras encontradas acima da 

cota altimétrica de 900 metros, até os limites da APA, estinadas à proteção integral. Apresenta 

grande importância em relação aos recursos hídricos e a preservação da fauna e da flora, tendo 

como objetivo principal a manutenção da biodiversidade, sendo permitida nesta zona apenas a 

pesquisa cientifica e educação ambiental. 

§ 1o. Não são permitidas outras atividades econômicas ou residenciais na ZVS, devendo aquelas 

existentes serem congeladas, removidas ou regularizadas de acordo com o Plano de Gestão 

Ambiental, submetidos a aprovação do Conselho Gestor. 

§ 2o. O órgão gestor estabelecerá critérios para o desenvolvimento de pesquisa cientifica e 

educação ambiental na ZVS. 

Art° 10. A Zona de Uso Conservacionista – ZUC - corresponde ao conjunto de terras encontradas 

acima da cota altimétrica de 800 metros, até a cota 900 de metros, nos limites da APA, onde o uso 

será ambientalmente regulado, de modo a assegurar a manutenção da biodiversidade local, assim 

como para proteger os remanescentes de vegetação significativa, o patrimônio histórico e cultural, as 

paisagens naturais notáveis, os recursos hídricos e as áreas de reflorestamento. 

Parágrafo único. As atividades permitidas nesta zona deverão manter um manejo ecológico que 

assegure a manutenção da biodiversidade e a proteção do solo e das nascentes, sendo 

prioritárias na Zona de Uso Conservacionista ações de recuperação e controle ambiental. 

Art° 11. A Zona de Uso Sustentável – ZUS - corresponde ao conjunto de terras encontradas abaixo 

da cota altimétrica de 800 metros até os limites da APA, onde haverá valorização e conservação do 

meio ambiente natural, compatibilizando-a com a implantação de atividades econômicas e usos, 

garantindo a proteção do ecossistema local e importantes componentes do patrimônio histórico e 

cultural. São divididas em ZUS1 e ZUS2: 
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I - ZUS 1: corresponde às áreas drenadas pela bacia hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu, onde 

há predomínio de uso rural, importantes remanescentes de Mata Atlântica e patrimônio 

histórico-natural; 

II - ZUS 2: corresponde às áreas drenadas pela bacia hidrográfica do Rio Cabuçu de Cima, com 

setores de densidade demográfica elevada, infra-estrutura urbana, com importantes 

remanescentes de Mata Atlântica e propriedades rurais. 

Art° 12. As atividades existentes nas ZUS e ZUC deverão ser objeto de regularização ambiental 

através do Plano de Gestão Ambiental e seus programas específicos, observadas as necessidades 

ambientais da região, com foco especial na recuperação dos corpos d’água e na conectividade dos 

corredores ecológicos. 

Parágrafo único. Os critérios para regularização ambiental serão definidos pela Secretaria de 

Meio Ambiente de Guarulhos e submetidos à aprovação do Conselho Gestor. 

Art° 13. A Zona de Recuperação Sócio-Ambiental – ZRSA -correspondem às áreas em que será 

necessário requalificar a ocupação, através da regularização urbanística e fundiária dos 

assentamentos habitacionais existentes e consolidados, através de plano s de regularização fundiária 

sustentáveis que permitam a manutenção e recuperação dos componentes ambientais da área, 

garantindo uma melhoria da qualidade de vida da população local. 

§ 1o. As ZRSAs poderão conter ou coincidir com ZEIS 

§ 2o. Os planos de urbanização devem observar as diretrizes e objetivos da APA. 

Art° 14. As Zonas de Uso Misto – ZM - correspondem às áreas onde se pretende estimular a 

diversificação de usos com predominância residencial, observando as diretrizes e objetivos da APA, 

bem como o estabelecido na Lei de Zoneamento vigente. 

Art° 15. A Zona de Extração de Minérios e Disposição de Resíduos Sólidos – ZEMR - 
corresponde à área destinada á manutenção das atividades de extração mineral e de disposição de 

resíduos sólidos já existentes e licenciados na APA. 

Parágrafo único. Deverão ser observadas obrigatoriamente as medidas mitigadoras, o 

monitoramento e a recuperação ambiental estabelecidas no licenciamento da atividade, em 

consonância com o Plano de Gestão da APA. 
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Art° 16. Será incentivada na APA Cabuçu - Tanque Grande a criação de RPPNs – Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural, aos proprietários que tenham por objetivo a conservação da 

biodiversidade e conservação dos recursos hídricos, sendo permitida nestas propriedades, 

exclusivamente a pesquisa cientifica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e 

educacionais. 

Parágrafo único. A criação de RPPNs na APA Cabuçu-Tanque Grande será regulamentada 

num prazo de 90 dias por ato do executivo. Antes da publicação do regulamento, deverá ser 

atendido o previsto na legislação vigente, com manifestação do órgão gestor ambiental 

municipal. 

 

Apenas a Zona de Recuperação Sócio-Ambiental-ZRSA, adquiriu outra 

denominação no texto do pr ojeto de lei, foi denominada pelo grupo de tr abalho como  

Zona de Uso Sustentável  e Recuperação Ambiental – ZUSRA. Este termo não foi 

adotado aqui por ser uma contradição usar o conceito Sustentável para aquelas 

áreas urbanizadas com extrema densidade populacional, intensa impermeabilização 

do solo e problemas que apresentam, conforme foi  visto. 

O disciplinamento das atividades permitidas na APA são estabelecidas em 

quadros anexos ao pr ojeto de lei. Par a subsidiar a discussão propôs-se usar critérios 

que consideram as características das atividades com base no grau de entropia 

como escala de sustentabili dade, cujo modelo é mostrado no Quadr o 21. 

 
Quadro 21. Escala teórica de sustentabilidade ambiental das atividades sócio-econômicas. 

 
Conservação 
e manejo 

florestal 

Ecoturismo 
e educação 

ambiental 

Abastecimento 
público de 

água 

Silvicultura Agricultura 
e criação 

animal 

Sítios e 
chácaras 

de lazer 

Residencial Comercial Industrial Aterros 

 

 

MAIS SUSTENTÁVEL MENOS SUSTENTÁVEL 

 

 

O projeto de lei elaborado admite o parcelamento do solo na APA apenas nas 

ZUS e ZUC, adotando índices de ocupação orientados com base no coeficiente 

verde (CV), taxa de ocupação (TO) e coeficiente de aproveitamento (CA), conforme 

Tabelas 6, 7 e 8 a seguir : 
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Tabela 6. Índices e atividades adotadas para a ZUC. 
USOS PERMITIDOS NA ZUC LOTE MÍNIMO (m2) CV TO CA 

PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 20.000 0,30 0,15 0,15 

ECOTURISMO 20.000 0,30 0,15 0,15 

MANEJO SUSTENTÁVEL 20.000 0,30 0,15 0,15 

CHÁCARAS DE RECREIO 20.000 0,30 0,15 0,15 

USO INSTITUCIONAL 20.000 0,30 0,15 0,15 

HOSPEDAGEM E MORADIA 20.000 0,30 0,15 0,15 

 
Tabela 7. Índices e atividades adotadas para a ZUS-1. 
USOS PERMITIDOS NA ZUS-1 LOTE MÍNIMO (m2) CV TO CA 

PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 4.000 0,40 0,15 0,30 

ECOTURISMO 4.000 0,40 0,15 0,30 

MANEJO SUSTENTÁVEL 4.000 0,40 0,15 0,30 

CHÁCARAS DE RECREIO 4.000 0,40 0,15 0,30 

USO INSTITUCIONAL 4.000 0,40 0,15 0,30 

HOSPEDAGEM E MORADIA 4.000 0,40 0,15 0,30 

 
Tabela 8. Índices e atividades adotadas para a ZUS-2. 
USOS PERMITIDOS NA ZUS-2 LOTE MÍNIMO 

(m2) 

FRAÇÃO 

IDEAL 
(m2) 

FRENTE 

MÍNIMA 
(m) 

CV TO CA 

PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 4.000 ------ ------ 0,40 0,15 0,30 

ECOTURISMO 4.000 ------ ------ 0,40 0,15 0,30 

MANEJO SUSTENTÁVEL 4.000 ------ ------ 0,40 0,15 0,30 

CHÁCARAS DE RECREIO 4.000 ------ ------ 0,40 0,10 0,10 

USO INSTITUCIONAL 4.000 ------ ------ 0,40 0,15 0,30 

HOSPEDAGEM E MORADIA 4.000 ------ ------ 0,40 0,10 0,10 

INDÚSTRIA 1 (ATIVIDADE COMPATÍVEL 

ID) 

50.000 ------ ------ 0,40 0,15 0,15 

C1/S1 EM CONDOMÍNIO 2.500 500 25 0,20 0,50 1,00 

R1 – UMA UNIDADE HABITACIONAL 
POR LOTE 

2.500 ------ 25 0,40 0,15 0,15 

R3 – CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS ------ 500 12,50 0,40 0,15 0,15 

 

O CV refere-se ao porcentual da área do lote ou fração ideal que deve manter 

cobertura vegetal. A TO refere-se ao percentual do lote ou fração ideal que podem 

ser edificados e o CA refere-se área construída admitida, relacionada ao tamanho do 

lote ou fração ideal. 

Cabe destacar que além do CV cada projeto de parcelamento deverá ter 

ainda no caso da ZUC 40% de cobertura arbórea na área total a ser parcelada e na 

ZUS 20%. 
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Os usos e índices adotados na ZUS-2 são em grande parte iguais aos da 

ZPDS-3 estabelecidos no zoneamento muni cipal em vigor. 

O projeto de lei da APA Cabuçu-Tanque Grande apresenta ainda uma série 

de instrumentos para a gestão ambiental, sendo o presente estudo responsável  pela 

proposta do seu zoneamento ecol ógico-econômico. 
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6.  Considerações Finais 

 

 

A RBCV se constitui no elemento autotrófico mais importante do complexo 

ecológico metropolitano da capital paulista, e o serviço de provisão de água um dos 

mais críticos em consequênci a de uma expansão urbana periférica e dispersa, que 

vem ocasionando uma rápida redução da floresta e destruição do solo. Em paralelo, 

ocorre a perda da biodiversidade e a aumento da vulnerabilidade do meio quanto a 

acidentes naturais, efeitos que resul tam em altos custos par a o controle. 

A vocação sócio-econômica da metrópole é um fator considerado obrigatório 

no planejamento do uso do solo. Os espaços existentes em diferentes padrões de 

adensamento no tecido urbano, é uma demonstração da possibilidade, em termos 

de mercado e políticas públicas, de adotar conceitos que incorporarem os serviços 

ambientais da biosfera, especialmente nas áreas associadas aos corredores 

ecológicos. Para isso, o parcelamento do solo precisa considerar os atributos 

ambientais, adotar índices de áreas verdes condizentes com a preservação da 

reserva da biosfera, bem como aceitar apenas atividades compatíveis com a idéia 

de sustentabilidade sócio-ambiental. 

A criação da APA do Cabuçu-Tanque Grande representa uma alternativa 

razoável de planejamento ao tentar compatibilizar a vocação urbana com a 

ambiental. O respectivo território apresenta um quadro de muita atenção quanto a 

expansão urbana e destruição irreversível da biosfera, que deverá impactar o 

Parque da Cantareir a. 

O diagnóstico geoambiental revelou os principais fatores físicos que 

influenciam a dinâmica ecológica e do uso do solo da APA do Cabuçu-Tanque 

Grande. Algumas conclusões apontam aspectos centrais a serem considerados no 

planejamento e gestão ambiental, com destaque para aquelas que podem orientar 

ações de urgentes ou imediatas, e situações que devem ser melhor aprofundadas e 

estudadas.  

Em termos de uso do solo, dados do ano 2004 indicam que o território da 

APA apresenta 43% de floresta atlântica preservada (Mata). O estudo da 

fragmentação dos remanescentes de floresta seria uma importante iniciativa para se 

entender melhor o grau de conectividade ecológica. 
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Há riscos de incremento de urbanização entre o Sítio do Morros e a Vila 

Julieta, no Novo Recreio, na Vila União, na bacia do Tanque Grande, locais que 

podem ser considerados os mais críticos. Esses casos conferem uma atenção 

urgente para seu controle, pois poderão potencializar a facilidade de ocupação de 

setores desfavoráveis, gerando degradação dos manaciais e áreas de risco 

geológico-geotécnico. 

Um processo de industrialização pode ser observado avançando sobre as 

áreas baixas da planície do córrego Cabuçu, a exemplo do que ocorreu no baixo e 

médio curso do Rio Cabuçu de Cima. Há indícios que apontam esta região no 

traçado do rodoanel metropolitano, representando uma grande ameaça para a 

reserva da biosfera, seja pelo desmatamento que inevitavelmente a obra irá 

ocasionar, mas principalmente pelo aspecto indutor do desenvolvimento urbano-

industrial. 

Verificando-se a legislação de preservação ambiental, o território de APA está 

sob incidênci a de APPs em 63% (20,4 Km2) do território. Estimativas da si tuação das 

APPs permite concluir que há a possibilidade imediata de recuperação dos setores 

cobertos por campo antrópico que são áreas degradadas sem uso. Pode-se 

recuperar cerca de 17% das APPs de corpos d’água (cerca de 116 ha) e 14% das 

de topos de morro e montanha ( cerca de 81 ha). 

A APA é constituída por um relevo de morros e montanhas, com amplitudes 

acima dos 100 metros, vertentes longas e perfis convexos. As declividades podem 

variar discretamente sobre as vertentes, predominando valores acima de 30% de 

forma geral. 

As características das rochas, do relevo e dos solos, favorecem o 

escoamento superficial, revelando um regime de baixa infiltração das águas pluviais 

no solo, potencializando processos erosivos induzidos. As florestas representam o 

fator fundamental  na manutenção de montantes de r ecarga do freático e na retenção 

do fluxo superficial e vazões f luviais. 

Os solos lateríticos são escassos e os solos saprolíticos abundantes.  Estes 

últimos apresentam características geotécnicas desfavoráveis para o uso urbano do 

solo. Considerando a topografia geral e as condições geotécnicas, não há setor de 

relevo em proporções razoáveis para o adensamento urbano. Aterros nestas 

condições apresentam baixo nível de segurança. Os cortes acompanham processos 

diversos de movimentação de massa.  
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O zoneamento ecológico-econômico estabelece usos diferenciados buscando 

atender a vocação da região, propondo um novo modelo que visa a sustentabilidade 

sócio-ambiental. Cabe ressaltar que, além das regras específicas de cada zona 

estabelecida, sobrepõem-se regras gerais que são aplicáveis a todas as zonas, com 

destaque para a manutenção das Áreas de Preservação Permanentes e Reservas 

Legais estabelecidas pelo Código Florestal e Lei Municipal, bem como pela Lei da 

Mata Atlântica. 

Este estudo pr etende contribuir para uma melhor compreensão do terri tório da 

APA do Cabuçu-Tanque Grande, e oferecer uma proposta planejamento ambiental 

factível para gestão local. 
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