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MAPA GEODIVERSIDADE: SUBSÍDIOS AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE AFLORAMENTO DO AQUÍFERO GUARANI NO ESTADO DE SÃO PAULO (VERSÃO PRELIMINAR)
CPRM, IPT - SMA/CPLEA

Relevo com muitas porções excessivamente pla-
nas, com  deficiência de escoamento superficial;  
muito baixo potencial de erosão hídrica e de movi-
mentos naturais de massa;  favorável  a que as 
águas das chuvas fiquem retidas  e se infiltrem 
abundantemente no solo —  de recarga das águas 
subterrâneas;   desfavorável a que o lençol freáti-
co aflore; deficientes em recursos hídricos superfi-
ciais;  na execução de obras viárias não haverá  
necessidade de se fazer cortes profundos para 
minimizar declives e nem de se fazer muitas obras 
de aterro e transposição de canais de drenagem;  
relevo com poucas ou sem quebras de vento, de  
alto potencial de erosão eólica.  

Padrão 3 -  Suave ondulado a 
ondulado - colinas médias, 
topos relativamente amplos, 
a p l a i n a d o s ,  t a b u l a r e s ;  
amplitudes entre  20 e  80 
metros; vertentes longas, com  
declividades predominantes 
entre 5 e 15% e eventualmente e 
20%;  baixa a moderada 
dens idade de canais  de 
drenagem; fundo de vales  
abertos e  relat ivamente 
estreitos, com restrita planície 
aluvial . 

Variações de relevo e implicações ambientais 

Padrão  2 -  Plano a suave ondu-
lado - colinas baixas; amplitudes 
predominantes   entre  20 e 50 
metros; topos aplainados;  decli-
vidades entre 0 e 3% e vertentes  
longas e suaves, com declivida-
des  predominantes  entre  5 e  
10% :  baixa  densidade de cana-
is de drenagem; fundo de vales  
amplos, rasos e com amplas 
planícies aluviais.

 Relevos 2a e 3a sob a 
forma de planaltos-  

relevos  sobrelevados  
em relação aos terre-

nos circunvizinhos;  su-
jeitos a fortes ventos 

numa boa parte do ano;  
de muito  alto potencial 
de erosão eólica  — um 
contribuinte  importante 

da remoção das fra-
ções silte  e argila dos 

solos  areno-síltico-
argilosos dos  Domínios 

2 e 3 e da transforma-
ção  destes solos  em  

espessos areões incon-
solidados, bastante co-
muns nas áreas de pla-

naltos; configuração 
geomorfológica desfa-
vorável a que o lençol 
freático aflore;   terre-

nos desprovidos recur-
sos hídricos superficiai;  
favoráveis    para insta-
lar  geradores de ener-

gia eólica; lençol 
d´água subterrânea, em 

geral, profundo, mais 
de 15 metros.

Relevos  nos quais os processos pedogenéticos e 
erosivos atuam de forma  bastante diferentes no 
topo e nas  encostas das colinas,  razão pela qual 
existem grandes diferenças entre estas  duas 
porções em termos de comportamento do escoa-
mento superficial  —  é lento e pouco erosivo no 
topo e bastante rápido e  erosivo nas vertentes; o  
potencial de infiltração das águas das chuvas e alto 
no topo e moderado a baixo nas encostas; o poten-
cial de movimentos de massa é praticamente nulo 
no topo e baixo a  moderado nas encostas; no topo  
predomina a erosão laminar e nas encostas a 
erosão em sulco,  que pode  alcançar o nível freáti-
co e evoluir para grandes voçoroca, uma vez que 
nestes relevos a topografia é favorável  a que  o 
lençol  freático aflore em alguns locais onde o 
desnível altimétrico é mais acentuado, por isso, 
também são poucos mas existem cursos d´água e 
nascentes;  cursos d´águas depositando mais do 
que escavando sedimentos; com as águas lentas, 
pouco turbulentas; com características mais con-
centradoras do que dispersoras; de baixo potenci-
al de se oxigenar e  se autodepurar; no topo o 
relevo não apresenta nenhuma restrição de decli-
vidade  ao uso de  de maquinários agrícolas,  já 
nas encostas os declives acentuados podem limi-
tar essa prática. 

Padrão 4 -  ondulado a 
localmente forte ondulado -   
colinas  médias a altas;  topos 
aplainados ou então convexos 
curtos;encostas relativamente 
c u r t a s ;  d e c l i v i d a d e s  
predominantes entre 15 e 20 %,  
localmente até 45%; moderada a 
alta  densidade de canais de 
drenagem;  vales um tanto 
e n c a i x a d o s  e  e s t r e i t o s ,  
desprovidos ou com restrita 
planície aluvial;  amplitudes 
predominantes entre  50 e 100  
metros, eventualmente, até 
200metros

Padrão 6 

Forte ondulado 
a escarpado, 
t ipo rebordo 
e r o s i v o -   
dec l i v idades  
predominantes 
entre 30 e 45%; 
l o c a l m e n t e  
superior a 75%;
M o r r o s  d e  
t o p o s   e  
e n c o s t a s  
curtas;  alta 
densidade de 
c a n a i s  d e  
drenagem, a 
m a i o r  p a r t e  
com os vales 
p r o f u n d o s ,  
e s t r e i t o s  e  
desprovidos de 
planície aluvial.

Re levos  com 
topografia bas-
tante irregular e 
nos quais  a pe-
dogênese  se  
desenvolve de 
modo bastante 
diferenciado de 
local para local  

—  solos com 
espessura e cara-
cara ter ís t icas  
físico-quimicas 
bastante variá-
veis; profundida-
de do substrato 
rochoso bastan-
te irregular; esco-
amento superfi-
cial  bastante 
rápido; a maior 
parte das águas  
das chuvas es-
corre rápido para 
os  canais de 
drenagem for-
mando  grandes 
enxurradas de   
alto potencial 
erosivo e destrui-
dor de obras; o 
nível e a vazão 
d o s  c u r s o s  
d´agua sobem e 
abaixam muito 
rápido com as 
mudanças climá-
t icas; relevos 
desfavoráveis a 
que as águas 
s u b t e r r â n e a s  
sejam recarrega-
das; favoráveis a 
que o lençol freá-
tico aflore; porta-
dores de muitas 
n a s c e n t e s  
d´água; sistema 
de drenagem 
escavando mais 
do que deposi-
tando; topografia 
favorável tanto a 
erosão laminar 
como concentra-
da  e que se  
forme  grande 
voçorocas nas 
áreas arenosas.  

Relevos nos qua-
is a  pedogênese 
predomina  so-
bre a morfogê-
nese;  predomí-
nio de  solos 
profundos; com 
p e d o g ê n e s e  
avançada;  bas-
tante lixiviados; 
empobrecidos 
em nutrientes 
naturais, bastan-
te permeáveis; 
de fácil escava-
bilidade; escoa-
mento superfici-
al lento;  topo-
grafia sem ou 
com poucas res-
trições ao uso de 
maquinários agrí-
colas motoriza-
dos.  

Relevos em  franco e acelerado processo 
de erosão  —  frentes erosivas —  ; 
naturalmente suscetíveis a movimentos 
de massa; predomínio da morfogênese 
sobre a pedogênese; predomínio de solos 
pouco a moderadamente evoluídos,  com 
horizontes A, B e C bem diferenciados, de 
espessura bastante variável; maior 
possibilidade de se encontrar rochas 
duras aflorantes ou situadas bem próximo  
da superfície; alta incidência de solos 
coluvionares e  depósitos de tálus  — 
materiais naturalmente instáveis, de 
comportamento geotécnico bastante 
heterogêneo e permeabilidade elevada — 
;   alto potencial natural de movimentos de 
massa e de erosão hídrica; sistema 
hídrico dispersor, de alta energia, esca-
vando muito mais do que depositando; de 
águas rápidas, turbulentas, de alto 
potencial de oxigenador e auto- 
depurador; com segmentos escorrendo  
sobre o substrato rochoso formando 
corredeira, cachoeiras e piscinas 
naturais;  áreas de beleza paisagística e 
de descarga de aquífero; onde nascem  
vários cursos d´água; microclima 
diferenciado —  mais úmido do que o das 
áreas  circunvizinhas; cobertura vegetal 
do tipo Mata atlântica, importante e frágil  
ecossistema.

6a - sem seg-
mentos es-
c a r p a d o s ,  
c o r r e s p o n-
d e s n t e s  a  
porçao basal 
f r o n t a l  d e  
relevos es-
carpados.

6b -  com 
segmentos 
escarpados- 
Cuesta.

Padrão 5 - forte ondulado a 
l o c a l m e n t e  o n d u l a d o -     
formado por colinas altas e 
morros baixos de  topos 
aplainados ou convexo curtos; 
vertentes   curtas, com  
declividades predominantes 
entre 20 e 45%, , por vezes, 
superior a 45%; moderada a alta  
densidade de canais de 
drenagem; fundo de vales um 
tanto encaixados e estreitos, 
desprovidos ou com restrita 
planície aluvial;   amplitudes 
predominantes entre  50 e 150 
metros.  

Na maior parte da superfície os declives acentuados dificultam ou impedem o 
uso de maquinários agrícolas motorizados; solos com o horizonte A sempre 
muito pouco espesso 

Relevos com quebras abruptas 
de declives; com parte delimita-
das  por paredões verticalizados  
— escarpas  —,  das quais se 
desprendem  placas, blocos e 
matacões de rocha,  que se mis-
turadas com solos para formar 
nos  sopés das escarpas espes-
sos depósitos de tálus e colúvio; 
áreas de descarga de aquíferos,  
onde nascem muitos cursos 
d´água;  ambiente de mudanças 
abruptas de geologia, geomorfo-
logia, vegetação e até de clima.

Rebordo erosivo sem escapas

 Relevo onde se depositam os 
materiais removidos das áreas 
escarpadas; com boa parte da 
superfície recoberta por depósi-
tos de tálus e colúvio. Por isso, 
de alto potencial de movimentos 
de massa e geotecnicamente 
bastante problemáticos.

Descarga

Recarga

Figuras 4.12  e 4.13  -  Relevo R4,  região de Piraju/Fartura

Figura 7.1- Mostra como acontece a variação 
dos solos neste Domínio. Em primeiro plano,  

uma mancha de solo arenoso, que passa de for-
ma relativamente brusca para  um  mancha de 

solo areno-síltico-argiloso avermelhado ao fundo.  

Solo arenoso

Solo areno-síltico-argiloso. 

Figura 2.6  - Uma situação  onde os sedimentos 
deste Domínio sustentam o topo de  planaltos de 

morros residuais de borda escarpada  — uma 
configuração geoambiental que funciona ao mesmo 
tempo como de recarga e de descarga das águas 

subterrâneas, o que recomenda cuidados especiais 
no uso e ocupação, principalmente com as fontes 

poluentes  e com a preservação  da mata natural no 
rebordo erosivo do entorno do morro  —  “ilha” de 

Mata Atlântica na região  — que,  como observado na 
foto, foi quase  toda removida, o que não deveria ter 

sido  feito

Descarga

Recarga

Figuras  3.10 e 3.11 - Focos 
erosivos  induzidos pelo 
desmatamento e pelo 

pisoteamento do gado sobre  
solos da Formação Marília,  

junto ao limite da Cuesta, na 
cidade de Botucatu.  Uma 
área onde a mata natural, 

que era Mata Atlântica,  
deveria ter sido preservada.  

Ao fundo, nota-se uma 
plantação  de eucalipto 

avançando até  à quebra da 
escarpa. 

Figura 3.12 - Variações de relevo no Domínio 2

Figura 4.16 - Variações de relevo no Domínio 4

Figura 4. 14   - Afloramento 
importante, pelo fato de  ser um 

dique  (”veio”)  de diabásio 
encaixado em uma rocha  

vulcânica um pouco mais antiga 
— no caso, um basalto. É um 
vestígio de um dos locais por 

onde o magma se infiltrava  por 
uma fratura e chegava até a 

superfície.  

Figura  4.15  - Belo 
afloramento de basalto 

exibindo  disjunção 
colunar -

Rod. Eng. Thomaz 
Magalhães, entre 
Surutaiá e Piraju. 

Figura 5.12 - Variações de relevo do Domínio 5

 Relevo predominante na área de definição do Domínio 6, respectiva-
mente diferenciados como R3 (Fig. 6.10) e R4 (Fig. 6.11), ambos 

evidenciando alta densidade de canais de drenagem, devido à baixa 
permeabilidade dos sedimentos e solos.

Figura 6.12 - Perfil de solo 
predominante nas áreas de 

relevo R4, exibindo pedogêne-
se  bastante diferenciada de 

local para local.   Região entre 
Fartura e Taguarituba.

Figura 7.2 -  Variação de relevo do Domínio 7

Figuras 8.8 e 8.9 -  A bonita paisagem da 
região de Rifaina/ Alto Porã. Em primeiro 

plano, o relevo  sustentado por rochas deste 
Domínio -  Grupo Araxa. Ao fundo, as escar-

pas da Bacia do Paraná.

Figura 8.10-  Variação de relevo do Domínio 8

Figura 6.13 -  Variação de relevo do Domínio 6

Relevo R2, variável de plano (Fig. 5. 13) a suave ondulado (Fig.5.14);  Padrão  R3: variável de 
de suave ondulado a ondulado (Fig. 5. 15) Relvos geralmente recobertos por espessa cobertu-
ra arenosa,  bastante friável e permeável —   terrenos onde o  Aquífero Guarani é abundante-

mente recarregado e por isso  altamente vulnerável à contaminação.

Relevo  R4,  variável  de ondulado (Fig. 5.15) a localmente forte ondu-
lado (Fig. 5.16); Relevo  5, variável de  forte ondulado ((Fig. 5. 17)  a 
localmente ondulado (Fig. 5.16)  —  relevos favoráveis menos favorá-
veis à recarga do Aquífero e favoráveis  a que o lençol freático aflore 

em muitos locais, por isso, suscetíveis à formação  de grandes voçoro-
cas. 

Fig.5.14 Fig.5.15Fig.5.13

Fig.5.16 Fig.5.17

Fig.  6.10  Fig.  6.11  

Potencial mineral restrito a exploração de areia e 
mais restritamente cascalho. 

Características  hidrológicas

 positivas -  cobertura sedimentar com alta partici-
pação de areia quartzosa de granulometria  fina a 
grossa;   baixo grau de consolidação e razoável 
grau de seleção granulométrica;  porosidade e 
permeabilidade variando de média a alta (Fig. 2.5); 
boa homogeneidade hidrodinâmica lateral  e grande 
expressividade areal; geoambiente propício a que 
as águas subterrâneas sejam abundantemente  e 
diretamente recarregadas; é maior a probabilidade 
de se encontrar  bons depósitos de água subterrâ-
nea nas porções mais basais da sequência sedi-
mentar.
negativas: aquífero superficial livre, bastante vulne-
rável à contaminação e com intensa atividade agrí-
cola  potencialmente poluente  das águas subterrâ-
neas; geossistema praticamente desprovido de  
cursos d´água. 

  Sedimentos e solos predominantemente quartzo-
arenosos e  localmente quartzo-síltico-argilosos,  
bastante porosos e permeáveis;   moderada a baixa 
capacidade de reter e eliminar poluentes;   poluen-
tes líquidos podem percolar rápido e ser transporta-
dos  para longas distâncias  e em todas as direções.

Geossistema  com alta  incidência de  
focos erosivos induzidos pelo desma-
tamento excessivo e pela falta de 
controle das águas pluviais; pratica-
mente desprovido de cursos d´água; 
importante regulador  do escoamento 
superficial . 

Domínio 2 

Este  Domínio reúne as  coberturas  detríticas cenozoicas pleistocênicas  —  for-
madas entre 2, 5 milhões e 11,5 mil anos  —   não ou muito pouco consolidadas, 
de natureza elúvio-coluvionar, produtos da alteração in situ e da  erosão de  uni-
dades geológicas subjacentes  e  que sofreram transporte de curta distância  em 

meio não ou pouco aquoso.

  Manto de alteração profundo,  pouco con-
solidado, desprovido de pedregosidade,  
de fácil escavabilidade;   em quase toda 
extensão do Domínio o relevo é  suavizado 
(Fig. 2.4),  são poucos os canais de drena-
gem;  o   potencial de erosão hídrica é 
baixo;  a topografia não apresenta restri-
ções ao uso de maquinários agrícolas 
motorizados; os solos são  bem drenados 
e o  lençol freático costuma ser profundo ( 
mais de 10 metros)

Limitações Adequabilidades Limitações

Solos e sedimentos saturados em água;  de baixa capacidade de suporte; substrato composto de camadas  de 
materiais de características geotécnicas  bastante diferentes e que mudam abruptamente de um para o outro na 
vertical; as mudanças entre uma cada e  outra formam descontinuidades geomecânicas e hidráulicas importan-
tes;    obras neste Domínio estarão sujeitas a problemas de umidade alta, trincamentos, rachaduras e inclina-
ções;   escavações alagam-se rápido e podem causar o   descompressionamento de sedimentos moles e satura-
dos em água, gerando o fenômeno da corrida de lama; dutos enterrados podem apresentar problemas sérios de 
deficiência de  fluxo e de entupimentos frequente;   redes de esgoto podem apresentar problemas de liberação 
permanente de  mau cheiro; durante as chuvas  o nível do lençol freático pode subir muito e rápido,  podendo 
causar sérios problemas de reversão do fluxo nas  redes de esgoto; malhas viárias terão que ser executadas 
sobre altos aterros, implicando em custos elevados, além dos aterros prejudicarem ainda mais o precário escoa-
mento superficial, gerando situações propícias a que ocorram  inundações de longa duração por represamento 
das águas das chuvas;  terrenos em franco e acelerado processo de assoreamento, sujeitos a inundações, por 
transbordamento dos rios e por deficiência de escoamento superficial; presença de materiais bastante ácidos e 
umidade alta  —  ambiente   bastante corrosivo; obras enterradas danificam-se rápido;  a matéria orgânica  pode  
liberar gás metano — gás altamente inflamável,  pode entrar em combustão espontânea,  de alta mobilidade —  
pode  se infiltrar com facilidade pelas tubulações das obras, criando condições propícias a que ocorram incêndios 
e até  violentas explosões (Figura 1.3);  escavações alagam-se rápido;  obras enterradas  podem ficar mergulha-
das em água.

  Solos bastante ácidos e  com sérios  problemas de drenabilidade ou de  umida-
de muito alta na maior parte do ano; ambiente altamente favorável  à prolifera-
ção de vários tipos de pragas agrícolas, (fungos, bactérias e insetos);   agrotó-
xicos podem entrar em contato direto com o lençol freático;  as raízes das 
plantas  estarão sujeitas a apodrecer  pela elevação rápida no nível freático 
sechove um pouco mais intenso na região.

Domínio 1

Corresponde às planícies aluviais, ou seja, as áreas planas que margeiam os cursos d´água, popularmente conhecidas como 
várzeas, onde estão se   São os terrenos geologicamente  mais novos da região, uma vez que neles estão  se depositando   os 

sedimentos do  atual ciclo de erosão.

ASPECTOS  AMBIENTAIS 
IMPORTANTES  E 

POTENCIAL TURÍSTICO Adequabilidades

 Geossistema contribuinte  impor-
tante da recarga do Aquifero Guarani 
e da umidade do ar; de domínio dos 
rios; de transição entre ecossistemas 
terrestres e aquáticos (figura 7);  
habitats de vários animais e aves 
aquáticos e terrestres;  o que mais 
negativamente é impactado por tudo 
do que  ambientalmente incorreto for 
feito nas áreas altas circunvizinhas; 
em processo de assoreamento;  
onde  cursos d´água  depositam  
mais do que escavam sedimentos;   
vegetação típica, adaptada às águas 
e às secas. Por tudo isso,  deve ser  
preservado de todas formas de uso e 
ocupação que possam modificar de 
modo um pouco mais significativo 
suas características  naturais ou 
colocá-lo  em risco de contaminação.

 Solos periodicamente renovados pela 
ação das enchentes;  solos ricos em matéria 
orgânica apresentam  boa fertilidade natu-
ral, boa capacidade de   troca catiônica e por 
isso  respondem bem à adubação; são bas-
tante porosos e  permeáveis; relevo de  
baixo a nulo  potencial de erosão hídrica.

  Lençol freático  altamente  vulnerável à contamina-
ção, tanto  por fontes pontuais  como difusas; ambi-
ente muito corrosivo —  materiais de obras destina-
das ao armazenamento e ao transporte de substân-
cias poluentes podem se danificar rápido e se ocor-
rer vazamento os poluentes entram em contato 
direto com o lençol freático (Figura 4);  ambiente  de 
baixo potencial depurador e dispersor de poluentes,  
tanto terrestres como atmosféricos — muito baixo 
potencial depurador natural; poluentes demoram 
muito tempo para se dispersar  e se depurar e  pelas 
camadas permeáveis de  areia e cascalho podem se   
espalhar rápido em todas as direções.

Geossistema favorável para  extração de areia de 
várias granulometrias, argila  e turfa (Figura 5).

Características  hidrológicas.

 Positivas: geossistema favorável  tanto à recarga 
como à descarga  das águas subterrâneas (Figura 
1.6); de grande importância hídrica; aquífero superfi-
cial poroso; contendo camadas de cascalho e de 
areia de alto potencial  armazenador e circulador de  
água; com boa homogeneidade hidrodinâmica  late-
ral e relativa expressividade areal; fácil escavabilida-
de; água pode ser explorada através de poços pouco 
profundos;   barata explotação.
Negativas: aquífero  altamente vulnerável à contami-
nação; em alguns locais as águas do lençol freático  
podem apresentar problemas de mau cheiro e de 
acidez elevada.

DOMÍNIOS E UNIDADES GEOLÓGICO AMBIENTAIS E PARTICULARIDADES DISTINTIVAS INFLUÊNCIA DAS VARIAÇÕES DA GEOLOGIA  NAS  ADEQUABILIDADES E LIMITAÇÕES DA  REGIÃO DE AFLORAMENTO DO AQUÍFERO GUARANI EM SÃO PAULO FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO .

FRENTE A OBRAS FRENTE À AGRICULTURA FRENTE  A  FONTES POLUIDORAS FRENTE AOS RECURSOS HÍDRICOS 
E  MINERAISAdequabilidadesLimitações

DOMÍNIOS

ELEMENTOS DE DEFINIÇÃO E ÁREA DE 

OCORRÊNCIA
SUBDOMÍNIOS

L
e

g
e

n
d

a

  Restritas  à   baixa resistência ao corte e à pene-
tração; ao relevo  estabilizado;  à  baixa susceti-
bilidade à erosão hídrica e ao nulo potencial de 
movimentos de massa.
 

  Predomínio solos à base de areia quartzosa; de alto potencial erosivo, princi-
palmente induzido pela concentração das águas pluviais; fertilidade natural 
prejudicada  pela pedogênese bastante avançada  e pela  intensa  agricultura 
mecanizada praticada desde há muito tempo; devem apresentar  acidez eleva-
da; bastante permeáveis; de moderada a baixa capacidade de reter elementos; 
não devem  responder bem à adubação; de  moderada a baixa capacidade 
hídrica — retêm pouca água; inadequados para  o cultivo de ciclo curto, para o 
plantio de espécies de raízes curtas e para o  cultivo que exige mecanização 
frequente; sujeitos a se transformarem em espessos areões inconsolidados, 
pela remoção das frações silte e argila,   tanto pela  ação dos ventos como pela 
lixiviação das águas das chuvas;  solos plínticos apresentam teores  elevados 
de alumínio trocável, são muito ácidos e de  fertilidade natural muito baixa; 
terrenos praticamente desprovidos de  água superficial para irrigação. 

Predomínio de relevos sem ou com poucas  
restrições ao uso de maquinários motoriza-
dos ; pedregosidade superficial praticamente 
nula;  fácil escavabilidade; existência de   
manchas de solos derivados de sedimentos 
areno-síltico-agilosos contendo material 
carbonático — solos de  razoáveis caracte-
rísticas físico-químicas para a agricultura. 

   Terrenos que podem ser escavados em quase 
toda sua extensão com facilidade apenas com 
ferramentas e maquinários de corte até profundida-
des superiores a 10 metros ; predomínio de relevos 
estabilizados, de baixo potencial natural de movi-
mentos de massa e de erosão hídrica.

Terrenos   sustentados  por sedimentos e solos  de  reduzida capacidade de suporte e que sob carga elevada 
podem se tornar  colapsíveis; bastante  erosivos, principalmente  se submetidos à concentração das águas  
pluviais (Figura 8);  desestabilizam-se com facilidade em taludes de corte; terrenos desprovidos de rochas duras 
para serem usadas como fonte de agregados; cobertura superficial  à base de quartzo na forma de  areia fina a 
média;  em muitos locais caracterizada por  espessos areões  muito friáveis, extremamente erosivos, excessiva-
mente permeáveis,  colapsíveis  e de difícil trafegabilidade;  entre o material arenoso é relativamente comum a 
presença de descontínuos níveis com concentração  de  seixos silicosos — material  muito duro e  abrasivo;  
pode dificultar um pouco a execução de perfurações; presença aleatória se solos  plínticos, material bastante 
ácido  e  corrosivo  —  materiais enterrados danificam-se rápido;  cobertura sedimentar não muito espessa — 
escavações e perfurações um pouco mais profundas podem alcançar materiais  de outras  unidades geológicas  
e  de características geotécnicas bem distintas das deste domínio — uma descontinuidade  geotécnica importan-
te. 
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  Devido à pedogênese  avançada e a extensiva 
mecanização agrícola praticada desde  há 
muito tempo, os solos deste Domínio  preser-
vam dos sedimentos de origem apenas as 
características  texturais, que variam de predo-
minantemente arenosa a areno-síltico-argilosa  
a muito  localmente argilosa (Figs. 3.2 e 3.3). 
Predominam amplamente extensas manchas 
de  solos com alta proporção de areia-
quartzosa fina a média, bastante  lixiviados, 
friáveis e erosivos,  principalmente  se  subme-
tidos à concentração das águas pluviais; solos 
que  devem apresentar   fertilidade natural 
muito baixa; devem ser  bastante ácidos e  
excessivamente permeáveis;  de  baixa capaci-
dade  hídrica e de reter nutrientes;    —   secam  
rápido logo que passam as chuvas  e  que não  
respondem muito bem  à adubação. 

 as manchas de solos com maior participação 
de silte e  argila geralmente são  plínticos (Fig. 
3.7) , — solos com teor muito elevado de alumí-
nio e silício. Por isso, devem ser excessivamen-
te   ácidos e  empobrecidos em nutrientes 
naturais;

 relevo  desfavorável a  que o lençol freático 
aflore — terrenos   deficientes em  recursos 
hídricos  superficiais.

Domínio 3

   Neste Domínio  foram agrupadas as coberturas sedimentares pou-
co a moderadamente consolidadas pertencentes  à Bacia Bauru — 
uma grande depressão formada no Neocretáceo, entre  145 e 99,5 

milhões  de anos  e  que foi preenchida por sedimentos  continentais 
depositados em clima seco — árido e semi-árido. Representados na 

área pelas formações Itaqueri, Rio do Peixe, Marília e Rio Claro.

 Na maior parte do Domínio  são as camadas de 
arenitos de permeabilidade e porosidade relativa-
mente   elevadas e de baixa capacidade de reter e 
eliminar poluentes que afloram ou então  estão situa-
das próximos da superfície. Por esses materiais   
poluentes podem percolar e  se espalhar rápido por 
longas distâncias e em todas direções.   Por  isso,  o 
risco de contaminação das águas subterrâneas é 
elevado. Há de se considerar que este Domínio agru-
pa unidades geológicas situadas em posição  estrati-
gráfica e topográfica superiores as  dos  arenitos do 
Aquífero Guarani. Por isso,  parte do  seu sistema de 
drenagem  flui  em direção   à  área de recarga deste 
aquífero,  contribuindo indiretamente com a  sua 
recarga e com o risco de sua  contaminação. 

 Predomínio de  sedimentos e solos quartzo-
arenosos  bastante erosivos,  especialmente 
se submetidos à concentração das águas 
pluviais (Figs. 3.2 a 3.4);  pacote sedimentar 
composto de camadas de materiais  de  
características geomecânicas e hidráulicas 
muito diferentes e que mudam bruscamente 
de uma camada para a outra formando des-
continuidades  potencializadoras de deses-
tabilizações em taludes de corte;  presença 
de   níveis de conglomerados e de cascalho 
à base  de seixos de quartzo e de quartzíto, 
materiais muito  duros e abrasivos  —  po-
dem  dificultar um pouco a  cravação de 
estacas e  a execução  perfurações com 
sondas rotativas —  as brocas  podem se 
quebrar e se desgastar  rápido;  predomínio 
de solos arenosos com pedogênese bastan-
te avançada, bastante permeáveis —  po-
dem ser  colapsíveis  em presença de água e 
sob tensão sofrem brusca redução de volu-
me,  o que pode causar  sérios danos às 
obras; os  sedimentos e solos portadores de 
argilominerais expansivos se fendilham bas-
tante,  desagregam-se em pequenas pasti-
lhas e se tornam  bastante erosivos se ficam 
expostos na superfície à oscilação dos esta-
dos úmido e seco (Figs.  3.5 e 3.6). Além 
disso,  em   estado de expansão, esses 
materiais exercem pressão acentuada sobre 
obras enterradas; costumam ser bastante 
rijos, aderentes e de cerosidade elevada, o 
que pode complicar bastante a execução de  
perfurações com sondas rotativas — as 
sondas  podem patinar pela cerosidade 
elevada ou ficar presas pela ação das argilas 
expansivas. 

  Áreas favoráveis para lavrar  areia e cascalho. 
Associados à Formação Itaqueri existem arenitos 
opalíferos,  com propriedade pozolânicas.

Características hidrogeológicas:

Positivas:  pacote sedimentar com predomínio de 
arenitos com bom potencial armazenador e trans-
missor  d´água — aquífero poroso (Fig. 3.8);  com 
razoável homogeneidade hidrodinâmica lateral e 
boa   expressividade areal; composição litológica 
favorável a que as águas subterrâneas apresentem 
boas características hidroquímicas;  solos e rele-
vos favoráveis a que as águas subterrâneas sejam 
abundantemente e diretamente recarregadas; 
potencial para existência de aquífero  confinado e 
suspenso. Por ser uma   cobertura sedimentar não 
muito espessa, poços um pouco mais profundos 
podem  alcançar  litologias de outras unidades 
geológicas, especialmente os basaltos do Domínio 
4, sendo que, na zona de contato entre as duas 
unidades,  devido à  diferença da permeabilidade 
baixa dos basaltos e a permeabilidade elevada dos 
sedimentos,  podem existir bons depósitos de 
água. 

 Negativas: aquífero poroso superficial —  aquífero 
livre, bastante vulnerável à contaminação; terrenos 
intensamente ocupados  por agricultura com aplicação 
intensa de várias  substâncias  potencialmente poluen-
tes das águas subterrâneas. 

 

DOMÍNIO 4

Corresponde  às  áreas sustentadas por rochas ígneas   efusivas   e intrusivas da Formação Serra Geral.  
A  a origem dessas rochas está relacionadas a um dos maiores eventos vulcânicos que ocorreram na 
história geológica da Terra. Isso aconteceu no Cretáceo inferior,   entre 135 e 120  milhões  de anos, 

quando se iniciou  o processo de separação entre os continentes sul-americano e africano, que naquela 
época estavam unidos fazendo  parte do Paleocontinente Gondwana.

 No início do  processo de separação, profundas fendas se abriram na crosta da Terra e por elas, por um  
tempo,que durou quase 15 milhões de anos, um imenso volume de lava, muito quente e fluída,  de com-
posição principalmente básica, se infiltrou e se esparramou  como se fossem  “rios” de lava que cobriram 

grandes extensões dos dois  continentes com até  1.700 metros de lava, como constatado  em alguns 
lugares do Brasil. 

 
 Substrato rochosos contendo  descontinuidades geomecânicas e 

hidráulicas  relacionadas a mudanças abruptas entre litologias de 
textura diferentes, um potencializador importante de  desestabilizações 
e de desprendimentos de blocos em  taludes de corte; rochas frescas 
de dureza elevada — necessitam de explosivos para o desmonte; 
suscetíveis à fissuração, tanto pela infiltração  de água via fendas como  
pela presença de argilominerais expansivos nas superfícies de altera-
ção; manto de alteração  bastante aderente e escorregadio quando 
molhado; quando seco entra facilmente em suspensão — forma muita 
poeira;  com espessura muito irregular, especialmente nas áreas de 
relevo  acidentado ( Relevos  R4, R5, R6a e R6b), onde,  em poucos 
metros, se pode passar de um solo raso  e pouco evoluído para um 
bastante profundo e bem evoluído;  mesmo onde os solos são profun-
dos e bem evoluídos é grande a possibilidade  de existir restos isolados 
de rochas frescas,  especialmente sob a  forma de  blocos e  matacões,  
aleatoriamente e irregularmente distribuídos (Figura 4.4), o que pode 
dificultar a execução de escavações, perfurações e a  implantação de 
infraestrutura subterrânea;  os  solos derivados de basaltos com  pedo-
gênese  avançada (solos velhos) apresentam  porosidade e  permeabi-
lidade  elevadas acidez elevada  —  solos  agressivos; corrosivo; , 
costumam ser  colapsíveis —  materiais enterrados podem se danificar 
rápido e obras podem apresentar   problemas de recalque, problemas 
mais esperado nas áreas de relevo suavizado (Relevos R2, R2a, R3 e 
R3a), onde predominam solos com pedogênese  bastante avançada; 
os solos pouco evoluídos costumam conter argilominerais expansivos, 
problema mais esperado nas áreas de  relevo  acidentado ( R4, R5, 
R6a, e R6b).

Pelas  fendas,  
e x i s t e n t e s  e m   
densidade eleva-
da nos basaltos,  
poluentes  podem 
percolar,   se espa-
lhar  em todas  as 
direções e chegar 
r áp i do  a té  às  
águas subterrâne-
as  —  risco mais 
esperado nas áre-
as  de relevos R4, 
R5, R6a e R6b, 
pela maior possibi-
lidade das  rochas 
estarem aflorarem 
ou situadas  a 
baixas profundida-
des.   

Ambiência geológica favorável para pesquisa de cobre  
e elementos do grupo da platina; associado aos derra-
mes basálticos vesiculados podem existir geodos de 
ágata e ametista;  basaltos podem ser explorados  
como brita, cascalho, pedra de talhe e cantaria e os 
tipos  rochas de composição ácida e intermediária 
apresentam   excelentes  características  físico-
químicas para produção de brita. Salienta-se que  
potencial mineral encontra-se prejudicado  pela pouca 
expressividade areal dos basaltos na área em apreço e 
pelo fato da parte aflorante envolver  domínios da 
Cuesta escarpada, onde a atividade mineradora não é 
aconselhável ser praticada.

Características hidrológicas

Positivas:  rochas com bom potencial armazenador e 
circulador de água através em fendas  abertas (Fig. 
4.1); dentre os derrames podem existir tipos densa-
mente vesiculados com razoável potencial armazenar 
e circulador d água. No Subdomínio 4b, o intenso 
fraturamento dos basaltos, as evidências de existência 
de falhamentos, a  presença de diques de diabásio  e o 
grande número de nascentes indicam que as rochas 
apresentam bom potencial armazenador e circulador 
de água subterrânea.  
Negativas:  aquífero fraturado, como potencial hidro-
geológico bastante irregular — depende do poço cruzar 
zonas fraturadas e das fraturas estarem interligadas —    
um poço pode dar boa vazão e outro imediatamente ao 
lado pode ser seco; manto de solo com permeabilidade 
variando de baixa a moderada, desfavorável a recarga 
das águas subterrâneas, especialmente nas áreas de 
relevo acidentado (Relevos R4, R5 e R 6a), onde,  além 
dos solos  pouco permeáveis,  o escoamento superfici-
al é bastante rápido.

 Basaltos não intemperizados apresentam   
elevada resistência à compressão e boa capaci-
dade de suporte; manto de alteração com boa 
plasticidade e alta capacidade de adensamento 
(Fig. 4.7); os solos residuais  com  pedogênese  
avançada (solos velhos) podem ser bastante 
permeáveis, apresentam  baixa erosividade 
natural e mantêm  boa estabilidade em taludes 
de corte —   bom  material de empréstimo; em 
muitos locais os basaltos se encontram  tão 
intensamente fraturados  que podem  ser desa-
gregados com facilidade em pequenos fragmen-
tos,  com   dimensões adequadas para serem  
aproveitados como saibro, apenas com o uso de 
ferramentas e  maquinários de corte. 

 O  vulcanismo que deu origem às ro-
chas deste Domínio  recobriu os areni-
tos do Aqüífero Guarani em alguns 
lugares do Brasil com até  mais de  1. 
500 metros de lava. Portanto, é um 
importante manto de proteção de conta-
minação  deste Aquífero, além de ou-
tras interferências hidrogeológicas 
positivas ;

 Em razão da boas características dos 
solos e  da maior parte do relevo e 
agricultura mecanizada é intensa. O uso 
contínuo de maquinários pesados na 
mecanização do solo  está compactan-
do,  impermeabilizando e fazendo com 
que solos naturalmente  pouco erosivos 
estejam erodindo bastante. Além desta  
prática estar  reduzindo   drasticamente 
o já baixo potencial infiltração das águas 
das chuvas desses terrenos, o que 
certamente está  impactando  bastante  
negativamente  a dinâmica das águas 
superficiais e subterrâneas. 

 Os cursos d´água  que nascem nos 
sopés das escarpas basálticas (Rele-
vos R6a e R6b) escorrem em direção a 
área de afloramento do Aquífero Guara-
ni contribuindo indiretamente com  sua 
recarga e  risco de sua contaminação.  

 Solos derivados de basaltos com pedogêne-
se não muito avançada (solos jovens), 
costumam apresentar boa  fertilidade natu-
ral,  solos mais esperados   nas áreas de 
relevo mais acidentado (Relevos R4, R5, 
R6a e R6b). Onde a pedogênese é avança-
da, nos latossolos,  a má característica 
química é compensada pelas ótimas carac-
terísticas físicas, pois, independentemente  
de outras variáveis, solos argilosos apre-
sentam boa capacidade de armazenar água 
e respondem relativamente bem à aduba-
ção  —  solos de boa capacidade hídrica;  
mantêm boa disponibilidade d´agua para as 
plantas por longo tempo dos períodos secos 
—  ; também  apresentam  baixa erodibilida-
de natural; boa permeabilidade  e drenabili-
dade; fácil escavabilidade e são desprovi-
dos de pedregosidade superficial;  basalto 
moído é um excelente corretivo de solo, 
inclusive para melhorar as qualidades físi-
co-químicas dos solos arenosos, especial-
mente se o material moído for obtido de 
basaltos vesiculados e  se as vesículas 
conterem  calcita e zeólitas. 

 Trata-se da segunda maior área de 
afloramento e de recarga direta do 
Aquífero Guarani no  Brasil. Por isso,  
são terrenos de grande importância 
hídrica e de muito alta vulnerabilidade  
frente a toda forma de uso e ocupação 
potencialmente poluente. Configura-
ção litoestrutural favorável a que  os 
processos erosivos atuem de forma 
diferenciada formando  bonitas paisa-
gens escarpadas e que em alguns 
locais se formem  nos arenitos  cavi-
dades subterrâneas  (Fig. 3.11). Na 
região de Araraquara,  há  registro de 
pegadas de Dinossauros nos arenitos 
da  Formação Botucatu.
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  Rio do Peixe

   Arenitos com ma-
triz carbonática. 
Presença localiza-
da de  crostas 
lateríticas endure-
cidas,  de arenitos 
opalinos e  de  
manchas  de solos 
plínticos (Figura 
14). 

 Independentemente da evolução pedogenética,  solos derivados de 
basaltos , por serem argilosos, se adensam,  impermeabilizam-se e 
se tornam bastante  suscetíveis à erosão hídrica laminar se forem 
continuamente mecanizados com equipamentos pesados ou piso-
teados por gado; 

  Solos de basaltos com pedogênese pouco avançada (solos jovens),  
costumam ser portadores de argilominerais expansivos (Fig. 4.8). 
Neste caso, são bastante erosivos e  prejudiciais ao  desenvolvi-
mento e a  fixação das raízes das plantas, um problema  localizado, 
e mais esperado nas áreas  de    relevo   acidentado (Relevos R4, 
R5, R6a e R6b), pela  maior possibilidade de aí  estes horizontes 
estarem situados  próximos da superfície; 

  Nas áreas de relevo suavizado (Padrões R2; R2a, R3a), predomi-
nam solos com pedogênese avançada (solos velhos, latossolos),  
bastante lixiviados,  laterizados,  à base de caulinita  —   solos 
enriquecidos em  alumínio, muito ácidos, que perderam a  fertilida-
de natural e  muito da capacidade de troca catiônica   — necessitam  
ser frequentemente  corregidos com altas cargas nutrientes e calcá-
rio dolomítico. 

Domínio 8

Corresponde aos terrenos  sustentados pelas mais antigas da região e que serviram de embasamento da Bacia do Para-
ná. Representadas na área por metassedimentos diversos  do Grupo Araxá, produtos do metamorfismo  de antigos sedi-

mentos associados a um ambiente marinho que existiu e se extinguiu   no Proterozoico, entre  mais ou menos 1.200 e  
900 milhões de anos. 

  Terrenos onde em poucos metros, tanto na lateral como na vertical, se pode encontrar rochas e solos dos mais 
contrastantes comportamento geotécnicos;   ensaios geotécnicos pontuais não têm  ou têm pouca representativi-
dade lateral e vertical —  para diagnosticar todas as variações litológicas  é necessário fazer amostragem de 
malha pouco espaçada e analisar  materiais coletados em várias profundidades;    solos com  os horizontes A, B e 
C bem diferenciados uns dos outros, sendo que o horizonte C  costuma preservar a heterogeneidade geotécnica 
das rochas —    desestabiliza-se  com facilidade em taludes de  corte e se torna  bastante erosivo se submetido à 
concentração das águas pluvias; entre as litologias existem tipos  à base de  minerais micáceos isorientados 
formando  superfícies planares de alta fissilidade   e milicentimetricamente espaçadas — desplacam-se  em  finas  
finas lâminas  (Figura 55);  os  solos residuais destas litologia quando são pouco  evoluídos  costumam conter 
restos de minerais micáceos preservados —  inadequado para ser usado como material de empréstimo; rochas 
portadoras de vários tipos de descontinuidades potencializadoras de percolação de fluídos e de ocorrências de 
desprendimentos de blocos e de movimentos de massa  em taludes de corte; alta incidência de  veios de quartzo e 
de quartzítos  bastante duros e abrasivos — podem dificultar bastante a execução de perfurações com sondas 
rotativas;   manto de intemperismo pouco permeável e  bastante poroso —  sob chuvas prolongadas se satura em 
água, fica muito denso e,  por gravidade,   se desestabiliza com facilidade em taludes de corte e superfícies 
declivosas; escoamento superficial rápido e sujeito a formar enxurradas de alto potencial erosivo e destruidor de 
obras.

  Manto de intemperismo predominante-
mente argilo-siltoso;  bastante poroso; 
de  boa capacidade hídrica — mantém  
boa disponibilidade d´água por longo 
tempo dos períodos dos secos; deve 
apresentar  boa capacidade de reter 
elementos — deve responder razoavel-
mente  bem  adubação.

Substrato rochoso  portador de vários tipos de des-
continuidades estruturais potencializadoras de perco-
lação de fluidos  irregularmente distribuidas e diferen-
temente concentradas;  alta densidade de canais de 
drenagem. 

Terrenos com beleza paisagística  e  e 
representantes de um paleocontinen-
te que existiu há mais de 1 bilhão de 
anos. 

  Calcários se alte-
ram para solos  
básicos liberando 
bastante  cálcio e 
magnésio —  os 
solos relacionados 
a essas formações 
se não apresen-
tam pedogênese 
muito avançada 
podem apresentar 
boa fer t i l idade 
natural  e  alta 
capacidade de 
reter nutrientes e  
de assimilar maté-
ria orgânica  — 
respondem  bem  
à adubação.
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Domínio das 
cobe r tu ras  
sed imenta-
res mesozoi-
cas e paleo-
zoicas asso-
c i a d a s  à   
Bacia sedi-
men ta r  do  
Paraná - uma 
i m e n s a  e  
p r o f u n d a  
d e p r e s s ã o  
f o r m a d a   
entre 460 e 
65 milhões 
de anos e  
que ao longo 
da sua histó-
ria evolutiva  
foi  preenchi-
da  com mais 
de 7.  000 
me t ros  de  
sedimentos  
depositados 
n o s  m a i s  
var iados e 
contrastante 
ambientes ,    
cont inenta l  
fluvial, mari-
nho, glacial e 
d e s é r t i c o .   
Sedimentos 
q u e   n o s  
mapas geoló-
gicos da re-
gião são dife-
r e n c i a d o s   
e m  v á r i a s  
formações,  
c o n f o r m e  
c o l u n a  a o  
lado, cada 
q u a l  c o m  
suas particu-
laridades em 
te rmos  de  
reposta ao 
uso e ocupa-
ção.   
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 Cobertura de solo de muito baixa capacidade de reter 
e eliminar poluentes.  Pelas fraturas abertas dos 
arenitos poluentes podem chegar rápido até o lençol 
freático e às águas subterrâneas sem sofrer nenhu-
ma depuração. 

  Possibilidade de existir  arenitos 
silicificados, bastante endurecidos e 
de    tonalidades e características  
físico-químicas adequadas para  
serem  explorados como pedra de 
revestimento (Figura 41),  material 
refratários e paralelepipedos. Das 
camadas de arenito parcialmente 
alteradas se pode lavrar areia, inclu-
sive para fins  industriais  (Fig. 42).

Características  hidrológicas.
positivas: predomínio de arenitos e 
solos com características hidrodinâ-
micas variando de excelentes a muito 
boas e  que se mantêm relativamente  
homogêneas,  tanto na  lateral como na 
vertical,  com   boa expressividade 
areal e expostos na superfície.  Em 
muitos locais o potencial hidrogeológico 
dos arenitos também é favorecido pela 
presença de fraturas abertas  — aquífe-
ro ao mesmo tempo poroso e fraturado. 
negativas: em muitos locais o potenci-
al hidrogeológico pode estar  estar 
prejudicado pelo alto grau  silicifica-
ção dos arenitos; devido à  permeabi-
lidade elevada dos solos, são terre-
nos com pouca disponibilidade hídri-
ca superficial e  as águas subterrâne-
as  são altamente  vulneráveis  à 
contaminação .

  Sedimentos de alta resistência ao intemperismo 
físico-químico;  boa resistência à compressão e 
capacidade de suporte.

  Substrato rochoso sustentado  por sedimentos 
à base de quartzo,  em variados  graus de 
dureza e  intemperismo;  bastante  abrasivos; 
problemáticos de serem perfurados com son-
das rotativas (as brocas desgastam-se rápido);   
baixa resistência ao cisalhamento;  grau de 
fraturamento irregular; as fraturas formam 
planos percolativos potencializadores de de-
sestabilizações e de desprendimentos de blo-
cos e placas de arenitos  em taludes de corte; 
manto de intemperismo  quartzo-arenoso, 
bastante friável, permeável, erosivo (Figs. 5.3, 
3.5 e  5.4),    sujeito ao fenômeno da liquefação 
— como acontece com as areias movediças —  
e     à arenização; nas áreas de relevo aplaina-
do (Relevos R2, R2a), predominam espessos  
areões inconsolidados excessivamente  friáve-
is  e difícil trafegabilidade  (Figs. 5.6 e 5.7);   
presença aleatória de arenitos silicificados  ou  
conglomeráticos à base de  seixos silicosos —   
materiais de alta resistência ao corte e à pene-
tração;  potencial  localizado para  ocorrências 
de colapsos (afundamentos bruscos),  pela 
possibilidade dos arenitos conterem   cavida-
des  formadas  pela erosão e transporte da 
areia pela ação das  águas do lençol freático ( 
Figura 3.11 ) — um problema mais esperado 
nas  nas áreas de relevo acidentado (relevos 
R4, R5, R6a, R6), pelo fato de aí o  lençol 
freático aflorar com mais frequência, o que 
amplia também  o potencial para nesses rele-
vos os focos erosivos evoluam para  grandes 
voçorocas (Fig. 5.4).

Ambiência geológica favorável à existência de hidrocarbonetos; 
camadas de calcários  são exploradas para diversos fins. Existência 
de sedimentos síltico-argilosos e solos argilosos com qualidades 
reológicas adequadas  para fabricação de porcelanatos  ( Fig. 6.7) e 
cerâmica vermelha (Fig. 6.9).

 Características hidrológicas

Positivas: restritas a boa capacidade de reter poluentes dos solos 
argilosos e a possibilidade de ocorrer intercalações de sedimentos 
porosos e permeáveis entre camadas síltico-argilosas.
Negativas:  águas subterrâneas   podem apresentar teores eleva-
dos de sais dissolvidos —  podem ser  salobras; unidades geológi-
cas formadas principalmente por  sedimentos pouco permeáveis, 
pouco fraturados e recobertos por  solos também pouco permeáveis 
— materiais que armazenam água, porém  quase não a disponibili-
zam para circulação —  baixo potencial hidrogeológico e  baixo 
potencial de recarga das águas subterrâneas; terrenos com baixo 
número de  nascentes e  de cursos d´água —  os pouco cursos 
d´água que nascem em seus domínio apresentam   vazão média 
baixa e  bastante  influenciada pela periodicidade climática.  Carac-
terísticas indicativas de que a vegetação tem um papel importante 
para melhorar um pouco o potencial de infiltração e reduzir os proble-
mas causados pelo escoamento superficial intenso  —  um  cuidado  
não tomado e a merecer  atenção especial no planejamento recupe-
rativo. 

  Formações nas quais a variação litológica se dá  na 
vertical e sob a forma de camadas  pouco espessas, 
razão pela qual numa escavação de poucos metros se 
pode encontrar  materiais dos mais variados e contras-
tantes  comportamentos geotécnicos — um potenciali-
zador importante de desestabilizações em taludes de 
corte.

 Predomínio de sedimentos e solos  pouco permeáveis e 
bastante porosos; solos sujeitos a se saturar em água, e, 
em tal situação, tornam-se bastante escorregadios  
pegajosos e podem se desestabilizar com facilidade    
em taludes de corte em áreas íngremes; com  pedogê-
nese avançada são sujeitos a recalques se submetidos a 
cargas elevadas; terrenos naturalmente pouco permeá-
veis; pouca água da chuva se infiltra no solo; alta   alta 
densidade de canais de drenagem;    escoamento su-
perficial  bastante  rápido e sujeito a formar   grandes 
enxurradas de alto potencial erosivo e destruidor de 
obras; a vazão e o nível dos cursos d´água sofrem 
grandes  e bruscas oscilações com as mudanças climá-
ticas — não é  recomendável edificar nada   nas suas 
proximidades   e  obras  de canalização  das águas 
pluviais  devem ser dimensionadas de modo que supor-
tem o grande volume d´água que de repente podem 
receber  com uma chuva um pouco mais  intensa; predo-
mínio de solos com horizontes A, B e  C de portamento 
geotécnico bem diferenciado um do outro,  tanto na 
lateral como na vertical; 

Entre os sedimentos síltico-argilosos é comum a presen-
ça de tipos de textura maciça, bastante  rijos, excessiva-
mente plásticos e de cerosidade elevada — materiais  
problemáticos de serem  escavados e perfurados com 
sondas rotativas —  a cerosidade pode prender e fazer  
com sondas patinarem; presença frequente de folhelho 
finamente laminado e exibindo indícios de conter argilo-
minerais expansivos  —   fendilha bastante,  desagrega-
se em pequenas pastilhas e se torna bastante erosivo 
(Fig. 6.3) e instável se fica  exposto  à oscilação  dos 
estados úmido e seco e,  em  estado de expansão, 
exerce grande  pressão sobre obras enterradas; os 
solos dele derivados  e   pouco evoluídos  não são bons 
para serem usados como material de empréstimo, prin-
cipalmente em obras em que ficam  sujeitos a  variações  
de  grau de umidade.
  

Unidades porta-
doras de  cama-
das  calcárias, 
ou de sedimen-
tos com matriz 
ca rboná t i ca ;  
materiais que 
se  dissolvem 
com facilidade 
pela ação das 
águas. Por isso  
podem conter 
cavidades dos 
mais diversos 
t a m a n h o s— .  
sendo maior 
essa  possibili-
dade naqueles  
locais onde o 
relevo é favorá-
vel  a que o 
lençol freático 
aflore. 

Unidades geológicas com 
predomínio de litologias 
síltico-argilosas, pouco 
fraturadas,  pouco per-
meáveis e recobertas por 
solos predominantemente 
argilosos também pouco 
permeáveis e de boa capa-
cidade de reter e eliminar 
poluentes — o risco de 
contaminação das águas 
subterrâneas  depende de 
outras variáveis, como da 
profundidade do lençol 
freático, por exemplo. 

 Independente das  
variáveis pedoge-
nét icas ,  so los  
argilosos apre-
sentam porosida-
de elevada. Por 
isso, apresentam  
boa capacidade 
de  a rmazenar  
água —  solos de 
boa capacidade 
hídrica; mantêm 
boa disponibilida-
de d´água para as 
plantas por longo 
tempo dos perío-
dos secos;  quan-
do não são exces-
sivamente evoluí-
dos, costumam 
apresentar boa 
capacidade de 
reter e fixar nutri-
entes —  respon-
dem bem à  adu-
bação.  Assim 
sendo,  a eventual 
m á  q u a l i d a d e  
química dos solos 
é compensada 
pelas boas carac-
terísticas textura-
is. Portando, des-
de que   devida-
mente corrigidos e 
manejados e o 
relevo seja ade-
quado, este Domí-
n io  ap resen ta   
bom potenc ia l  
agrícola.

Independente de outras variáveis influentes na qualidade  
agrícola dos solo, este Domínio  tem como aspectos negati-
vos o fato de predominarem  solos  argilosos  que se compac-
tam, impermeabilizam-se e se tornam altamente suscetíveis  
à erosão  laminar  se forem  continuamente mecanizados 
com equipamentos pesados ou  pisoteados por gado; solos 
argilosos ou com alto teor de argila  quando secos podem se 
tornar excessivamente duros e entram facilmente em suspen-
são  —  formam bastante poeira;   quando molhados,   tor-
nam-se bastante  aderentes e escorregadios, o que pode 
dificultar bastante a mecanização nos períodos chuvosos. 

 Em muitos locais os solos exibem  feições de que são porta-
dores de argilominerais expansivos (Fig.6.4). Neste caso, são  
bastante erosivos sob variação de graus de umidade e apre-
sentam  má qualidade física para a agricultura, uma caracte-
rística mais observada na áreas de relevo  acidentado  (Rele-
vos R4, R6a e R6b) e nas porções mas declivosas das encos-
tas.

  S u b s t r a t o  
formado por 
um  empilha-
mento  de 
camadas hori-
zontalizadase  
formadas  de 
sed imentos   
de caracterís-
ticas geome-
c â n i c a s  e  
h i d r á u l i c a s  
muito diferen-
t e s  e  q u e  
mudam brus-
camente de 
um para outro 
na vertical — 
um  potencia-
lizador impor-
tante  de de-
ses tab i l i za-
ções em talu-
des de corte; 
configuração 
estrutural e 
litológica  em 
que proces-
sos erosivos 
a t u a m  d e  
forma muito 
diferenciada  
e  g e r a n d o   
re levos  de  
bordas  es-
c a r p a d a s ;   
nos  sopés 
das escarpas 
predominam 
d e p ó s i t o s  
tá lus e  de 
c o l ú v i o  —  
materiais de 
característ i-
cas geotécni-
cas extrema-
mente hetero-
gêneas, de 
permeabilida-
de elevada,  
naturalmente 
i n s t á v e i s ,  
complicados 
d e  s e r e m  
escavados e 
perfurados.

5b
Formação 
Pirambóia  

DOMÍNIO 5 
Corresponde aos terrenos onde afloram os sedimentos das Formações 

Botucatu e Pirambóia, depositados entre o Triássico e o Cretáceo —  
entre 245 e 65 milhões de anos em ambiente continental  e clima seco  

—  árido e semi-arido.
  Predomínio de quartzo-

arenitos finos a médios;    à 
base de grãos de quartzo 
arredondados a bem arredon-
dados e com  alto grau de 
seleção  granulométrica.  
Depositados em ambiente 
árido pela ação dos ventos  — 
num deserto.

  Predominio de quartzo-
arenitos e, arenitos feldspáti-
cos, com razoável seleção  
granulométrica,  grãos de 
quartzo com moderado grau 
de arredondamento; presen-
ça de  níveis de arenitos de 
matriz argilosa. Depositados 
em ambiente fluvial e eólico 
—  semi-arido a árido.

6a 
   Formação 
Corumbataí

6b
 Formação  
Teresina

6c 
Formação 

Irati

 6f 
  Formação 

Rio do Rastro

 6e
Formação  
Serra Alta

6g 
 Formação 

Tatuí

6d
Palermo      

6h 
 Formação
Rio Bonito 

7a   
I t a r a r é  
I n d i v i s o

 7b  
Aquidauna

Unidades  portadoras de  cama-
das de  calcário e de  dolomi-
tos. 

Domínio 6 
 Terrenos sustentados, principalmente,  por sedimentos síltico-argilosos 
e mais restritamente  por   arenitos finos, depositados  no Permiano —  

entre mais ou menos 280 me 245 milhões de anos — em ambiente mari-
nho ou sob influência marinha.

Alta participação 
de arenitos e 

siltitos. 

 Grãos de 
quartzo de 
e l e v a d a  
e s f e r e c i-
d a d e  e  
muito  boa 
s e l e ç ã o  
g r a n u l o-
métrica — 
excelentes 
caracterís-
ticas hidro-
dinâmicas.

Pelo fato 
da varia-
ção litoló-
gica se dar 
na vertical 
e  sob  a  
forma de 
c a m a d a s  
suborizon-
talizadas, 
a qualida-
de agrícola 
dos solos   
d e p e n d e  
b a s t a n t e  
das varia-
ç õ e s  d e  
relevo e do 
t i p o  d e  
sedimento  
aflorante. 
Como nes-
te domínio 
p r e d o m i-
nam  rele-
vos  movi-
mentados 
nos quais a 
pedogêne-
se se de-
senvo l ve  
de forma 
heterogê-
nea,   a 
qualidade 
química os 
solos tam-
bém varia 
bastante,  
por vezes, 
d e  l o c a l  
para local.

  Unidades por-
tadora de crostas 
ou de nódulos e 
ou   silicosos, 
materiais bastan-
te endurecidos, 
mais frequentes 
na   Formação 
Irati.

  F o r m a ç ã o  
portadora  de 
camadas de  
dolomito e de  
folhelho piro-
betuminoso.

 Sequência sedimentar formada por um empilhamento de camadas horizontalizadas, compostas  
de sedimentos  de  comportamentos geomecânico e hidráulico  bastante diferentes uns dos 
outros;  dentre os sedimentos ocorrem diamictitos —  material formado por uma mistura caótica 
das frações  areia, silte, argila e cascalho;  de comportamento geotécnico  bastante heterogê-
neo; devido  à variação litológica,  as características geotécnicas dos  solos também variam 
bastante, alternando-se manchas de tamanhos diversos de  solo arenoso como  manchas de 
solo  síltico-argilo-arenoso,  variação mais notada  nas áreas onde  relevo é mais  mais movi-
mentado, sendo que na área em questão dominam  as manchas de solos argilo-siltosos. 

3a
Formação 
Rio Claro

 Unidades contendo importante regis-
tro fossilífero marinho; por serem 
terrenos pouco permeáveis, o relevo é  
bastante movimentados ( Fig. 6.9) e  
funcionam como barreira hidrogeoló-
gica contribuinte importante para que 
as águas subterrâneas fiquem arma-
zenadas nos arenitos do  Aquífero 
Guarani. 

4a -  Substrato 
formado por um 
empilhamento 
horizontalizado 

de  rochas basá-
ticas de caracte-
rísticas  texturais 
muito diferentes 
e que mudam 

bruscamente de 
uma para a outra 
na vertical, con-
ferindo aos aflo-

ramentos um 
aspecto “acama-

dado”.

4b - Região onde 
o magma, além 
de se cristalizar  
sob a forma de 
derrames , tam-

bém se cristalizou  
na forma soleiras 
e de   diques (vei-

os), razão pela 
qual o relevo é 
bastante movi-

mentado, salien-
tando-se algumas  
cristas alinhadas 

NW-SE. Além 
disso,  também 
ocorrem rochas  

ácidas e interme-
diárias,  

  A presença de diques neste  Subdomí-
nio indica  que a região passou por 
tectônica distensiva; possibilidade de   
existir  importantes  descontinuidades  
geomecânicas e hidráulicas relaciona-
das a falhas, fraturas e a  mudanças 
abruptas entre litologias de textura e 
distribuição espacial  diferentes; pro-
fundidade do substrato rochoso  bas-
tante irregula;   em muitos locais  os 
horizontes de solos expansivos aflo-
ram ou estão situados bem  próximo 
da superfície; presença  de rochas 
vulcânicas ácidas e intermediárias de 
textura bastante heterogênea e das 
quais se desprendem placas condicio-
nadas por juntas suborizontalizadas,  
centimetricamente espaçadas  e em 
alta densidade (Fig. 4.5).  

  Solos e sedimentos com muito baixo grau de 
consolidação;  podem ser escavados com 
facilidade até profundidades superiores a 5 
metros apenas com ferramentas e maquinários 
de corte; lençol freático profundo.

   A presença de solos plínticos e  de crostas laterítica —  materi-
ais  bastante ácidos e corrosivo;   podem neles enterrados 
podem se danificar rápido;   presença de   arenitos silicificados 
ou opalinos  bastante duros —  podem dificultar bastante  a 
execução de  escavações, perfurações  e  a cravação de esta-
cas em alguns locais .    

 Te r r e n o s   
c o n t e n d o  
muitos  gran-
des focos 
e r o s i v o s  
n a s  c i d a-
des, ao lon-
go da malha  
viária e na 
zona rural, 
pela   falta 
de discipli-
n a m e n t o  
das águas 
superficiais, 
d e s m a t a-
m e n t o  e  
p i s o t e a-
mento pelo 
g a d o  a o  
longo das 
cabeceiras 
e rampas de 
canais de 
drenagem. 

Domínio 7 - Terrenos sustentados por por intercalações irregulares  entre de cama-
das   de arenitos  e sedimentos síltico-argilosos, depositados em ambiente misto-

marinho, continental e glacial.

 
  Relevo relativamente estabilizado, de baixo poten-

cial natural de grandes movimentos naturais de 
massas;  quartzítos parcialmente alterados apre-
sentam boas características para serem usados   
como  material inerte, saibro e como anti-pó de vias 
não pavimentadas.

  Solos com  alta proporção de argila se compactam,  impermeabilizam-se  e se 
tornam bastante suscetíveis à erosão laminar se forem continuamente mecani-
zados com equipamentos pesados ou pisoteados por gado; em alguns locais 
podem ocorrer concentrações de fragmentos de quartzo que podem  dificultar a 
mecanização e causar o  desgaste rápido das lâminas de corte dos arados.

  Predomínio de  solos  espessos, de fácil 
escavabilidade;  de fácil escavabilidade, 
bem drenados;  desprovidos de pedrego-
sidade superficial 

  Devido à variação litológica entre sedimentos de varias características físico-quimicas a  qualidade agrícola 
dos solos desde Domí nio  varia bastante  varia bastante de razoável a ruim. Variação que é mais acentuada 
nas áreas de relevo movimentado, onde em  poucos metros  se pode passar de um solo  arenoso ruim para 
um argilo-síltico-arenoso ou argilo-siltoso  razoável ( Fig. 7.1 ) e vice versa.   Características Hidrogeológicas.

Sequência sedimentar formada por intercalações de camadas de espessuras diversas 
e compostas de sedimentos das mais variadas características hidráulicas; alternam-se 
camadas de sedimentos com  bom e com mal  potencial armazenador e transmissor de 
água —   potencial hidrogeológico    bastante irregular  e variavel  tanto  na lateral 
como na vertical; em muito locais o potencial hidrogeológico associado aos  arenitos 
encontra-se  prejudicado pela silicificação,

 potencial para existência de aquíferos confinados,
 

 Predomínio de solos quartzo-arenosos;   fertilidade natural muito baixa; exces-
sivamente drenados e permeávei; de baixa capacidade hídrica; quase não 
retêm água; secam bastante rápido assim que passam as chuvas; respondem 
mal à adubação; de muito baixa capacidade de reter e depurar poluentes 
agrícolas; naturalmente  bastante erosivos, principalmente se expostos à 
concentração das águas pluviais (Figs. 5.4 e 5.5), sujeitos  à formação de 
grandes voçorocas, especialmente nas áreas onde o relevo é favorável a que o 
lençol freático aflore (Relevos R4, R5, R6a, R6b );  caracterizados nas áreas 
aplainadas (Relevos 2, 2a, 3, 3a) por espessos areões de péssimas caracterís-
ticas agrícolas (Figs. 5.6 e 5.7); terrenos com deficiência de água superficial 
para irrigação.  

Formações que têm  como características  geo-
técnicas positivas  o fato do   manto de intempe-
rismo ser predominantemente  profundo, geral-
mente mais de 3 metros e que pode  ser escava-
do  escavado com facilidade  apenas com   
maquinários e ferramentas de  corte;  predomí-
nio  de solos argilosos com o horizonte superfici-
al  naturalmente pouco erosivo.

Figuras 1.1 e 1.2 -  Se por um lado a presença  de solos moles e ricos 
em matéria orgânica — material preto — e o  lençol freático aflorante ou 
situado próximo da superfície, tornam as várzeas bastante  problemáti-
cas  do ponto de vista geotécnico, por outro,  as tornam  de  grande im-
portância hídrica e ambiental.  Várzea do Rio Sapucaí - Santo Antônio 

da Alegria 

Figura 4.8 - Solo residual de basalto relativa-
mente jovem,  evidenciando erosão por em-
pastilhamento, devido à presença de argilo-

minerais expansivos 
Figura 4.10 -  Cachoeira do Itam-

bé, cujo paredão escarpado é 
sustentado por basaltos.

Figura 4.11 -  Água minando 
numa das fendas dos   basaltos 
da região de Fartura — uma das 
provas   a boa permoporosidade  
secundária dos basaltos daquela 

região 

Figuras 4.1, 4.2, 4.3  -  Uma interessante particularidade associada  a uma   soleira de basaltos aflorante  
na estrada entre Piraju e Sarutaiá, a  disjunção colunar . Diaclasamento típico,  formado em razão do   res-

friamento mais rápido da lava na base e no topo dos derrames. O que possibilita a geração   juntas de 
contração subverticais pelas quais a água se infiltra gerando alteração que  faz  com  que as rochas se 

desmontem em prismas  alongados,  de  formato, geralmente,  pentagonal.

Figura 3.10 -  Lavra de areia in-
dustrial, associada, ao que tudo 
indica,  à Formação Pirambóia - 

Descalvado 

Figuras 3.2. 3.3 

Figura  3.1 - Solo plintíco, que 
ocorre com relativa frequência 

nos domínio da formação 
Itaquerí - Subdomínio 3d.

  Subdomínio com maior  incidên-
cia de manchas de  solos plínti-
cos,  por vezes ricos em frag-
mentos de laterita endurecida 
(Fig. 3.7);  onde o relevo é  um 
pouco mais  movimentado  é 
maior a probabilidade de se 
encontrar  solos  com horizontes 
portadores de argilominerais 
expansivos situados próximos 
da superfície. 

Figura 6.4 - Perfil do solo argiloso do-
minante  nas áreas de relevo movi-

mentado deste  Domínio. Um solo argi-
loso,  pouco permeável,  exibindo  pe-

dogênese bastante diferenciada de 
local para local, sendo que nas por-

ções com  pedogênese  menos avan-
çada exibe   evidências de ser porta-
dor  de  argilominerais expansivos.

Figuras 3.5 e 3.6  - Focos erosivos se 
aproximando da base de uma  torre de  

transmissão de energia. Uma situação de risco 
gerada pela  exposição à alternância dos 

estados úmido e seco  os solos e sedimentos 
portadores de argilominerais expansivos  da 

Formação Itaquiri - Subdomínio 3d. Se por um 
lado este material é de má qualidade 

geotécnica, por outro,   ele é importante para  
melhorar as  características  texturais  dos 

solos em alguns lugares.    

Àgua armazenada em 
fraturas

Poço com água Poço seco

Figura 3.8 - Esboço 
mostrando o que é um 

aquífero poroso e como as 
águas subterrâneas se 

armazenam entre os grãos 
de areia com os grãos com 
alto grau de esfericidade, 
como são dos arenitos da 

Formação Botucatu.

Geossistema com muito mais características geotécnicas negativas do que positivas.  Considerando este fato e a grande importância  ambiental e   hídrica que têm as 
várzeas da região, especialmente como contribuinte importante  da recarga do Aquífero Guarani, devem ser preservadas de qualquer tipo de urbanização. 

L i b e r a ç ã o  
d e  g á s  
metano pela   
m a t é r i a  
orgânica Figura 1.4  - A prática de  abrir valas para 

melhorar a drenabilidade das várzeas  
interfere muito negativamente  na 

dinâmica das suas águas e na  
importância que elas têm como 

contribuidoras  da  regularidade da 
umidade do ar.

Figura 1.6  - Mostra o que 
acontece  se ocorrer um 

vazamento de poluentes numa 
várzea. A descontaminação de 
uma várzea exige complexas e 

onerosas soluções

Figura 1.5 - Parte das águas das chuvas  que se infiltra 
nos terrenos altos  acaba vertendo nas várzea. E boa 

parte das águas que ficam nelas armazenadas  se infiltra 
no subsolo, recarregando os aquíferos subterrâneos, 

Figura 2.2 -  
Exemplifica o 

material dominante 
neste Domínio, 

caracterizado por  
material arenoso  

fino a médio, 
intercalado de 

descontínuos níveis 
de concentração de 

seixos silicosos.

Figura 2.1- Em quase toda sua extensão este 
Domínio é sustentado por uma cobertura 

arenosa  não estratificada,   inconsolidada  ou 
muito pouco consolidada 

Figura 2.3 -  Foco erosivo induzido pela   
concentração das águas das chuvas sobre  
material arenoso dominante neste Domínio.

Figura 2.3 -  Predomina neste Domínio 
grandes parcelas de relevo quase planos,   

geralmente  recobertas  por  espessos areões 
inconsolidados,  produtos da perda das 

frações silte e argila pela  intensa lixiviação 
das águas das chuvas e pela erosão eólica. Figura 2.4 -  Relevo 

predominante na área  deste 
Domínio, diferenciado como  

Padrão 2a.   

Figura 2.5 -  Água minando num 
período seco  no contato entre o 

material de alteração dos  sedimentos 
deste Geossistema com  os arenitos 
da Formação Botucatu, —  um dos 

indicadores de que a  permeabilidade 
e a  porosidade dos  solos e 
sedimentos são elevadas. 

Figura 3.7 -  Solo à base de fragmentos 
de laterita,  ocorre  com relativa 

frequência nos domínios da Formação 
Itaqueri - Subdomínio 3d. 

Figura 5.3 - Grande foco erosivo, induzido pelo 
decapeamento do solo superficial e exposição 

dos arenitos parcilmente alterados   da Formação 
Botucatu.

Figura 5.4 - Voçoroca,  induzida pela 
concentração das águas pluviais de uma rodovia 

nas cabeceira de uma drenagem.  Formação 
Botucatu - Subdomínio 5a1

Figura  3.4 - Um dos 
inúmeros focos erosivos 

induzidos pela prática  de 
implantar os  arruamentos  

mais longos em concordância 
com o declive do terreno. 

Neste caso, sobre  material  
arenoso da Formação  

Itaqueri. Nos arruamentos as 
águas das chuvas se 

concentram  formando 
enxurradas de muito alto 

potencial erosivo -   Cidade 
de  Franca.

Figura 4.4  - Presença de blocos e 
matacões mergulhados nos solos, 
um  dos problemas decorrentes do 

intemperismo diferenciado dos 
basaltos. 

Figura 4.5 - Rochas vulcânicas da 
região de Fartura - exibindo  denso 

sistema de juntas 
suborizontalizadas.

Figura 4.6 - Decomposição esferoidal, 
forma peculiar de se  alterar  dos basaltos 

e diabásios.

Figura  3.9 -  
Loteamento  na   

cidade de Botucatu,  
sob a forma 

quadriculada. 
Inadequado para 

áreas arenosas um 
pouco mais 

declivosas. Neste 
modelo o terreno é 
parcelado em lotes 

de mesmas 
dimensões  e os  

arruamentos mais 
longos ficam  

concordantes com o 
declive do terreno. 

Nos arruamentos as 
águas das chuvas se 

concentram 
formando grandes  

enxurradas de muito 
alto potencial erosivo 
e destrutivo de obras  
—  uma das causas 

do 
desencadeamento 

de  muitos dos  
grandes focos 

erosivos observados 

Figura 4.7 - Independentemente  da pedogênese, 
solos residuais de basalto, por serem argilosos, 

apresentam  alta capacidade de adensamento. Por 
isso,  se compactam, se endurecem  e se 

impermeabilizam bastante se são submetidos a 
cargas elevadas contínuas.

Figura 4.9 - As  manchas de cor cinza 
deste soloé reflexo da   concentração de 

minerais pesados, principalmente ilmenita e 
magnetita, uma das características 

responsáveis  pela  destacada cor vermelha 
dos solos residuais de basaltos com 

pedogênese avançada.. 

Figura 6.6 - O material em desagregação 
é um folhelho. O topo do talude mais esta-
bilizado,   é sustentado por arenitos finos. 

Figuras 5.6 e 5.7  
- Areões 

inconsolidados, 
profundos e de 
permeabilidade 

bastante  
elevada, 

extremamente 
importantes para 

a recarga do 
Aquífero, 

característica 
comum às áreas 

de relevo 
aplainado 

(Padrões 2, 2a, 3 
e 3a). 

Figura 3.8 - Solo arenoso arado,  sendo preparado para o 
plantio de cana. Associado à Formação Pirambóia. Além 
do alto  potencial erosivo do solo, nesse caso, o relevo 

também e de alto potencial de erosão hídrica e a que se 
formem grandes voçorocas 

Figura 3.9 -  As pedras verme-
lhas e claras deste mosaico, em 

frente da Igreja da cidade de 
Fartura, são  de arenito silicifi-

cado da Formação Botucatu. As 
pedras escuras, são de basal-

tos da região. 

Figura 3.11 -  Entrada da gruta do Itam-
bé,  formada em arenitos da Formação 
Botucatu - Um importante atrativo turís-

tico  de  Altinópolis. 

 Grãos de 
q u a r t z o  
com mode-
rada esfe-
recidade e 
boa  sele-
ção granu-
lométrica 
—  b o a s   
c a r a c t e-
r í s t i c a s  
hidrodinâ-
micas.

Figura 5.5 - Arruamento  executado sobre solos 
arenosos da Formação Botucatu, sem 

pavimentação, traçado em concordância com o 
declive do terreno, favorecendo a formação de 

enxurradas de alto potencial erosivo e o transporte 
de   grande volume sedimentos para o 

assoreamento da represa Jurumirim. Arruamentos 
nos terrenos arenosos devem ser imediatamente 

pavimentados e dotados de criteriosas medidas de 
disciplinamento do águas pluviais. 

Figura 6.3 -    Folhelho da Formação 
Corumbataí, exibindo o fenômeno do 

microfraturamento conchoidal,  que faz 
com que se desagregue  em minúscu-

las  pastilhas.

Figura 6.5 -  Terrenos da Forma-
ção Corumbataí. Devido às boas 
características texturais dos so-
los e do relevo adequado, são 

intensamente aproveitados pela 
agricultura  mecanizada com ma-
quinários pesados. Razões pelas 

quais  os solos já apresentam  
problemas de compactação e  

impermeabilização excessivas.

Figura 6.7  Os  sedi-
mentos argilosos da 
Formação Corumba-
taí são intensamente 
lavrados na região 
para fabricação de 

porcelanatos. 

Figura 6.8 -  Relevo movimentado, sus-
tentada por sedimentos argilo-siltosos 

da Formação Teresina. Ao fundo, à direi-
ta, destaca-se a escarpa sustentada 

pelos arenitos das Formações  Botucatu 
e Pirambóia e pelos basaltos  da Forma-

ção Serra Geral.

Figura 51 -   Afloramento de quartzíto micáceo fino, um 
dos litótipos predominantes na área de definição deste 

Domínio.

Figura 52 -   Veios de quartzo discordante da foliação 
metamórfica  — um complicador geotécnico importan-

te. .

Figura 53 -   Afloramento de quartzíto micáceo  
com bom potencial percolativo e armazenador de 
água associado  a existência de fraturas abertas. 

Figura 54 - Local onde a estrada passa por um corpo de  
quartzíto parcialmente alterado.

Figura 55 - Afloramento de sericita-quartzo-filito da re-
gião, com desplacamento condicionado pela foliação 

metamórfica à base de sericita. 

Figura 56 -  Relevo predominante neste Domínio.  Nesse 
tipo de relevo os processos pedogenéticos evoluem de 

forma bastante diferenciada nas diferentes posições das 
encostas, razão pela qual as características dos solos 

variam bastante de local para local. . 

Figura 57-  Esboço mostrando a irregularidade do potencial hidrogeológico dos  aquífe-
ros fraturados

Figura 58 e 69 -  A bonita paisagem forma-
da pelos terrenos deste Dominio,em prime-

iro plano, e o planalto, ao fundo, corres-
pondente aos terrenos da Bacia do Para-

ná.
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As características positivas se anulam pelo alto peso das  características negativas. Considerando este fato e a importância que têm 
para a recarga do Aquífero Guarani, não é recomendável a prática agrícola  nas várzeas da região. Ou então, no caso de extrema 
necessidade deve-se priorizar cultivo  orgânico,  respeitando  as restrições ambientais legais e sob rigorosos cuidados técnicos. 

Figura  1.3 - Exemplifica um dos muitos  problemas  
que podem ocorrer ao  se edificar nas várzeas.  

Pela extrema vulnerabilidade à contaminação, pela importância hídrica, pela dificuldade de 
despolui-las,   não é recomendável locar nas várzeas e nas suas proximidades nenhuma 

fonte potencialmente contaminante. 

Na execução de qualquer tipo de obra neste Domínio, cuidados especiais devem ser tomado com o alto  potencial  colapsível dos solos; devido ao muito alto potencial 
erosivo não  se deve iniciar grandes e demoradas obras que envolvem escavações durante os períodos chuvosos; as superfícies escavadas devem ser de imediato  

dotadas de medidas de proteção contra erosão, de dissipação e quebra da energia do fluxo superficial; cuidados  especialíssimos devem ser tomados com os  poluentes  
urbanos.

Parte das águas das chuvas que se infiltram neste Domínio acaba resurgindo  nos sopés das escarpas alimentando cursos de água que fluem em direção a área de recarga do Aquífero Guarani,  o que recomenda cuidados especiais com todas as formas de uso e ocupação 
potencialmente poluentes. Um cuidado não observado na região, notadamente no que se refere ao uso intensivo do vinhoto na fertirrigação  e de defensivos amplamente utilizados nos canaviais.

A exploração de bens minerais e água nas várzeas deve 
ser feita sob rigorosos cuidados com o manuseio e o 

armazenamento de  substâncias poluentes e respeitar  as 
restrições ambientais legais. 

  Características intervenientes: Substrato  formado por um empilhamento de “pacotes” de basaltos de  textura fina  a média, densamente mas  diferentemente fendilhados  em várias direções e com  e com as fendas com ampla variação angular; as fendas  são mais abertas e  em maior densidade no topo e na base dos derrames  e tendem a se fechar à medida que se aproxima das  porções mais  centrais dos derrames; rochas  à  base de minerais ferrromagenesianos, com elevada participação de 
magnetita (Fig. 4.9); moderada resistência ao intemperismo físico-químico;   alteram-se de forma bastante heterogênea  e peculiar (Fig, 4.6) para solos argilosos ou argilo-siltosos;  durante o intemperismo liberam  vários elementos  químicos — fósforo, potássio, enxofre, manganês, zinco, cobre, e, principalmente, cálcio, magnésio,  ferro e alumínio;   no inicio do processo de intemperismo  geram   argilominerais expansivos (Fig. 4.8);  independente das variáveis pedogenéticas,  solos derivados de  ba-
saltos, por serem argilosos,  são bastante porosos, apresentam boa capacidade de reter elementos químicos e água; a permeabilidade, a erosividade,  a fertilidade natural dependem da evolução pedogenética. A erosividade varia de baixa nos solos bem evoluídos a alta nos  poucos evoluídos; a permeabilidade costuma  variar de moderada a alta nos solos bem evoluídos (nos latossolos)  a a baixa nos pouco evoluídos;  os solos com pedogênese avançada ( solos velhos), geralmente são  muito 

ricos em ferro e alumínio  — solos lateríticos. 

. 
Pela possibilidade de contaminação das águas subterrâneas e pelo fato do sistema de 

drenagem fluir em direção a área de recarga do Aquífero Guarani, neste Domínio, cuida-
dos especiais devem ser tomados com todas as fontes potencialmente poluentes.  

 Neste subdomínio o lençol freático 
aflora em vários  locais;   a espes-
sura do manto depurador é bastan-
te irregular e em muito locais  
basaltos  densamente fendilhados  
e percolativos (Fig. 4.11) estão 
afloram ou situados bem próximo 
da  superfície, o que amplia bas-
tante o potencial de contaminação 
das águas subterrâneas e superfi-
ciais.

 Na maior parte desse subdo-
mínio  a cobertura  de solo 
apresenta espessura,  textura 
e permeabilidade favoráveis  
para reter e depurar poluen-
tes; o risco de poluentes su-
perficiais chegarem até às 
rochas é bastante localizado; 
solo residual não excessiva-
mente evoluídos de basalto é 
um bom material de emprésti-
mo para ser usado como 
barreiras de retenção de polu-
entes. 

 Restrita  à pedregosidade nula e à  fácil 
escavabilidade dos solos arenosos. 

 Características intervenientes -  geossistema sustentado por  um pacote, não muito espesso, formado por um  empilhamento  de camadas horizontalizadas as quais  do topo para a base  são compostas de  argila,  areia e cascalho inconsolidados ou muito pouco  consolidados e   bastante porosos e permeáveis;  solo de textura bastante variável, em geral, saturados em água — hidromórficos  — e ricos em  matéria orgânica (Figura D2), por isso, bastante ácidos e 
corrosivos;  lençol freático aflorante ou situado muito próximo da superfície (Figuras 1.1 e 1.2); relevo plano ou quase plano  plano, declividades próximas de zero; drenabilidade superficial e subsuperficial deficientes; terenos sujeitos  a  inundações  frequentes e de longa duração, tanto pelo transbordamento dos rios como por deficiência de escoamento; relevo  e sistema hídrico mais concentrador do que dispersor de elementos.

Características intervenientes -  unidade geológica de topo da estratigrafia da região; sustentando relevo sob a forma de planalto;   formada,  predominantemente, de material arenoso  fino a médio, inconsolidado ou muito pouco consolidado, não-estratificado,  intercalado irregularmente de subordinados  e descontínuos níveis  de cascalho à base de seixos silicosos, ou então, mais raramente, por de níveis lateríticos, caraterizados por vezes como  crostas lateríticas 
bastante endurecidas  ou então como  material argilo-areno-ferruginoso pouco consolidado.   Cobertura de solo predominantemente arenoso contendo pequenas manchas  de solos argilo-siltosos plínticos  —  solos  ricos em  goetita,  hematita e alumínio

Características comuns  intervenientes: Formações  que têm  em comum o fato de serem sustentadas,  principalmente, por  camadas horizontalizadas plano paralelas, de diversas espessuras, de arenitos finos, pouco a moderadamente consolidados, pouco selecionados, por vezes,  intercalados   de finas e descontínuas lentes de sedimentos argilosos (lamitos),  síltico-argilosos, conglomerados e cascalhos à base de seixos silicosos. Sedimentos que mudam bruscamente de uma camada 
para outra na vertical e que mantêm relativa homogeneidade composicional e granulométrica na horizontal.  Os sedimentos síltico-argilosos, em geral,  exibem evidências de serem portadores de argilominerais expansivos. Predomínio de  litologias que se alteram para solos  arenosos  ou areno-síltico-argilosos liberando poucos elementos químicos mas muito alumínio.  Predomínio de solos arenosos  bastante  espessos, mais de 3 metros,  com pedogênese bastante avançada, laterizados, pobres em 

matéria orgânica.

  Existência de  de 
estratos calcifica-
dos (calcretes).

Características intervenientes - Substrato rochoso formado por intercalações irregulares  entre  camadas lenticularizadas e de várias espessuras de  xistos,  filitos diversos e quarzíto, diferentemente tectonizados, metamorfizados e alterados ; predomínio de litologia com proeminente   foliação metamórfica isorientada  e  paralela ao bandamento composicional; alta a incidência de litologias  à  base de quartzo muito fino (Figuras 51, 52, 53) e de finos veios de quartzo 
discordantes  da foliação metamórfica; predomínio de  litologias  que se alteram de modo bastante diferenciado para solos argilo-síltico- arenosos;  relevo com topografia bastante irregular; grau de pedogênese  bastante diferenciado de local para local.

 Dos quartzítos alterados se pode lavrar areia 
quartzosa fina; os veios de quartzo indicam 
algum  potencial para mineralizações hidro-
termais, porém, não existem indicações de 
mineralizações metálicas na área.

Características hidrogeológicas 
Nas rochas deste domínio  as águas subterrâ-

neas  se  armazenam e circulam  em fraturas   
— aquífero fraturado . Por isso, o potencial  
hidrogeológico é bastante irregular —  depende 
do poço cruzar fraturas abertas e interconecta-

  um poço pode dar boa vazão e outro imediatamente ao lado pode ser seco (Fig. 57). É maior a possibilidade de se encontrar bons depósitos de água onde existem quartzítos, que são densamente fraturados em várias direções; água associada a quartzítos costuma ser de ótima potabilidade; manto de alteração (saprólito) com bom potencial armazenador e circulador de água, porém, com espessura bastante irregular. da s; 

Características intervenientes - terrenos que  têm em comum o fato de serem sustentados por um pacote  de  espessura estimada entre 140 a 400metros,  formado de camadas subohorizontalizadas  de arenitos finos a médios;    quase que exclusivamente  à base de grãos de quartzo;  com elevada esfericidade e boa seleção granulométric;   diferentemente consolidados,  alterados  e endurecido e  fraturados em várias direções.  Alteram-se para solos  areno-quartzosos liberando poucos elemen-
tos químicos

  Predomínio de relevos 
em que os canais de 
drenagem são muito 
próximos uns dos ou-
tros.  

Características  intervenientes -  formações que têm em comum o fato de  serem  sustentadas, principalmente, por i sedimentos argilosos e ou síltico-argilosos, por vezes, intercalados de arenitos, geralmente  finos;  dentre os sedimentos ocorrem com frequência  tipos microclásticos finamente laminados, exibindo  denso microfraturamento e indícios de que são portadores de argilominerais expansivos. A variação litológi-
ca se dá na  vertical e responde  de forma bastante diferenciada aos processos intempéricos.  Independentemente de outras variáveis, sedimentos argilosos e síltico-argilosos são pouco permeáveis , geralmente pouco fraturados, alteram-se para solos argilosos liberando vários elementos químicos e, principalmente,  muito alumínio; solos argilosos, independente das variáveis pedogenéticas, são bastante porosos, 

 Lençol freático situado a altas 
profundidades e solos e sedi-
mentos de fácil escavabilidade.

 O risco de contaminação das águas subterrâneas  
varia de alto nas áreas onde afloram arenitos a baixo 
onde afloram os sedimentos argilosos.

Em muitos 
locais  des-
te subdo-
m í n i o  é  
grande a 
possibida-
d e  d o s  
b a s a l t o s   
se encon-
trarem reco-
bertos por  
m a n c h a s  
de  solo 
arenoso do 
s u b d o m í-
nio 2 e 3.

Lençol freático

Figura 5.1 - Arenito da  
Formação Botucatu.

Figura 5.2 -  Arenito da  
Formação Pirambóia

VARIAÇÕES DE RELEVO 

 Figura 6.1 -   Camada de arenito 
fino sobreposta a uma espessa 
camada de sedimentos síltico-

argilosos.

Figura 6.2 -   Intercalações entre 
finas camadas síltico-argilosas 

com finas camadas de calcário - 
Formação Irati

Espaços vazios onde a água 
se armazena e circula. 

Predomínio de  manchas de solos arenosos com pedogênese 
avançada, bastante erosivos,  devem apresentar  baixa 
fertilidade natural, debem ser  bastante ácidos,   permeáveis, 
de baixa capacidade hídrica e de reter elementos — devem 
responder mal à adubação e secam bastante rápido assim 
que as chuvas passam. 

Alta participação 
de sedimentos 
finos —  argilo-

siltosos

  Unidades contendo testemunhos da 
glaciação permocarbonífera  — 354 a 
251 milhões de anos

  Em grande  parte deste  subdomínios  o   relevo é plano ou quase 
plano ( Relevos Rr2 e R2a) e aí predominam    espessos areões 
bastante friáveis  e  erosivos.

 Devido à diversidade geológica, à variação das formas de relevo e do grau de pedogênese,  o potencial agrícola deste 
Domínio varia bastante de local para local de bom a ruim.  Em poucos metros se pode passar de uma pequena mancha 

de solo bom para uma de solo muito ruim e vice versa. O mesmo acontece com o relevo.
  Manto de alteração de textura com boa capacidade de reter poluentes, porém, com es-

pessura extremamente irregular, variando em pouco metros de alguns centímetros a 
mais de 2 metros —  potencial de contaminação do lençol  freático e das águas subter-

râneas variável  de local para local de baixo a  alto.


