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RESUMO
A ocupação rlo meio fÍsico enì fJcïa.l c a criação de
centTos urbanos em pa rticul.ar tônr uma relação estreíta con o
ramo da gcologia dit¿ Ambiental, cuja preocr.rpação preponde

rante ó a prescrvÍrção geoccológica. 'frata-se de urna ciência
fundament¡rlnente inteldisciplinar, não sendo portanto possí
vel nem rocomendáve1 t¡ue um espcci.alì.sta prctcnda enfocar com
profundidade o conjunto de conhccimentos envolvidos.
Vários pcsqrrisadores nacionais têrn pubJ.icado arti
gos sobre o assunto, ¡normente c¿rlcados em autores europeus e
norte ameTicanos, cnfocando ma j.s aspcctos de geotecnia.
Neste trabalho procurantos dar un enfoque mais hi
drogeológi.co. Com cfcito, anali.sarcmos o vetor águas subter
râneas nos seus á.spcctos dc recursos que clevent ser pïeserva
dos contr¿r os riscos cngendlados pela irnplantação de un com

plexo urbano.
A área cscolhida repîcsenta uma amostra dos pr.inci
pais Iitocácies da Il¿rt:ia do Paran¿-i. indo desde a I;ormação Es

trada Nova at6 a for¡¡tação lìauru, localizada no quadrilátero
for¡nado pclas cicìadcs de Brotas . Itì rapina, Santa Maria da
Serra e São Peclro, torLas no Est¿Ldo dc São Paulo. É uma zona
ã.inda pouco ocupada, nras que se cogitar aÍ implatrtar unr itnpor
tante núc l.eo urbano. lìcssaltanos os f¿rtores limitantes com
vistas ã ocupação no ¡ntui.to dc pleservar o meio ambientc em
geral e as águas suìrtcrrâneas cn particular.

Iiste tral)a.l lro não rept'csenta por si s6 um estudo so
bre os rnúltiplos aspcctos cla ocupação dc árcas por aglomcra
dos urbanr¡s, nas ó unr documcnto dc basc que dcve ser consul
tado para

urn plane j anìcnto rac.iotr¿rl

integlado,
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1.1

L0c^r, r zÂçÃ0

A rcgião estuclacla, corn uJtìa super.f ície de 2.850 Km2,
está situada no centro geográfico do lìstaclo cle São pau1o, clis
tando 200 km no senti clo NO c.la cidade dc São paulo , sendo 1i.mi
tada pelos meridianos 47e45' lV e 4Bç151V e pel.o:; ptrrale 1os
22eI5'S e 22c45 'S (f:i.g.1).

1.2 -

(ìUNIjlì t JDAl)tÌS

Para mu.¡.tos povos, o nn¡ndo de htr je ó um mundo urbano.
No Brasil, a parti.r da década dc 1960, a ¡ropul.ação urbana so
brepujou a população rura.l , atingindo hoje a casa de 6S%, sen
do que no caso do Listado de São Paulo a população urbana íttì.r¿r.I.
é cerca de 91% da ¡ropulação totû1.. Valc salientar que a rcgião
metropolitana de São P¿ruIo sozinha possuì a enr 1975 , aproxirnacla
mcnte 49(à da popui.ação estadual.

trata zrpcnas dc ulna cotrcentr:rção <le honens mas
tambõm de riqueza c pol)reza, Í c-taro clue csses dois fatorcs cs
tão presentes cm tocla população brasil.eira., consequêncía clos
Não se

modelos desenvolvj.ncntistas adotados clesdc os prirnórdios cla co
lonização. Mas se destacam espcc:i.a l.me ntc nas trôs metrópo1cs
nacionais (São Paulo, Rio dc Jancj ro c llcLo Ilorizonte), ernbora
o quadro possâ se cstcnder a outras nctró¡toles c a unìa celttcna
de grandes cid¿rdes,

A industr:ia).i.zação que gcra gr.ande parte da r.irlucza
6 tambén l:ontc de polucntcs do ar c cla água, criando problemas
que só reccntctì)entc, começant a scrcm dc Litrcatlos e para os (lu¿tis
norosanentc são tcntadas providôncias, É sabitlo quc o atctrdi
mento quanto a serviços, ta:ì s conìo a igua, luz, esgoto,pavirncn
tação, recol lì:i ncnto de 1:i xo c assoio cn gcra1, é fcito segundo
a distribuição de rcnda. lJesta .l-oÌ.nta, a dc1¡ratlação anÌbicntal.
do meio fís.ico em gcra.l. c das á¡¿r.r:rs sulttcrr'âncas cm partjcu.lar
acornpanha a condiçäo soc j.al clo incliví<luo, reforçando as clc'si
gualdacles existcntcs.

Locolizoçõo do círeo esludodo
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-3Aceleram-se assin, especialmente na periferia
ur
bana, problemas ligaclos à contaminação clos nananciais hÍdri
cos,pois que boa partc dessa população lallça os esgotos em
fossas negras, ou mesmo a cóu aberto. Ao nresmo tempo, o abas
tecinento de ãgua, scndo bastante precário, obriga a popula
ção a conStruir poços tipo cacirnb¿ì ou usar água dos córregos.
Em ambos os casos o problena se torna b¿stantc sório e peri
goso. No primciro, d¿rda a cxigtlidacle do terreno, os poços são
construidos ao lado das fossas, provocando gravíssimos pro
blemas de contami.nação da água; no scgundo, via de regra, to
dos os c6rregos e rios que atravcssa¡ìì nossos centros urbanos
estão poluí<1os, ou por sercm receptol'es cle esgoto não trata
do oriun<lo das cicladcs ! ou por seren depósitos de tixo e o
próprio caminlro natural dos rcsicluos altarnente tóxicos das
indús

trias

.

É previ.sto que futuras populaçõcs serão absorvidas
pelas cidades. Âs inqrl icaçõcs <lc uma urbanização crescetìte
atingem níveis de dcgradação anbiental tão graves que - já se
cogita, como solução, o dcscongcstionarncnto dos grandes cen
tros metropol i.tanos, atravós da criação de núcleos sat6lites
regionais. Torna-se cntão necessário antecipar e reconheccr
os problenas <1ue irão resu.ltar c plancjar inteligentementeos
mcios de resol vô- I os ou evitá-.Ios,

A Ccologia Âmbierrtal constitue subsídio básico que
deverá fazer partc de cstudos s.istemãticos dc ocupação do
rneio físico, no intui.to dc se conhccer írcas possívcis dc ocg
pação con prescrvaçl.ro da e colog i a. Ncs te traìtalho aprcsernta
mos i.nforlnações quc o plancjador url¡ano ncce ssit¿t consi.derar
na aná1isc das opçõcs. Ilstcs subsídios são exemlll.ificadores
através do estudo cla áre¿ pil.oto já referl.da,

1.3 - [s'rUt)os

^N]'ÐtìIoRìls

Os princi.ros tr¿rl;allros ¡lcsse scnt j-do, com pr.i ncí
pios de sistenatização, são cìeviclos a cngcnhciros alcrnães e
checoslovilcos quc,já enr 19l.!),publicavam docunentos com a dc

-4signação "Ingenieur Geologische Karte", cle tendência ecológi
ca, associ.a.ndo o uso racion¿Ì1 do nlcio f ís j.co à geologia.
A Europa foi a prccursora da tìeo1.og.ia Arnbiental,na
década de S0, entranclo em unìa fasc <Ìe afirmação cotn os Hsta
dos Unidos dez anos depois, na dóc¿rda de 00, Os primeíros en
contros internacionais onde o tcma foi debatido, como um des
pertar de consciôncia aclormcc:icla, enfocaram nlais proprianìente
aspectos de geotecni.a, tais corno: l)raga (Checoslovaquia) 1g68
1!! Meeting o.f thc I.A.E.G. (Intcrnarional. Association of
Engineering Gcology) -" Iìnginccring (ìeology in (lolnìtry plarurì ng,.'
Paris (França) 1970- T. lnternational (ìongress of I.A.tj,c.
"Iìngineering Ccological Mapping',' - 20 contribrr.ições; São pau
Lo, I974 - II [ntcrnationa] Congrcss of I.Â.8.G, - "Ingineering Geology Iìclated to UÌban ancl Country Planning" - 44 con
tribuições; 'I'oki.o (Japão) 1977 - 9!b Intcrnational Congrcss
of Int,Soc.of Sojl Mcch, and Fdm. Iing.-"Ccotechnical [ìnginee
ring and Iinvironmcntal Control"; Madrjd (Ì;spanha) 1978 - tII
International Congress of I.Â.1.G. - "lìcgi.ona1 Planning "
Vários livros sob¡c o assunto fora¡n citados rìo texto, cxis
tindo ainda, uma revi sta pubJ.i.cacla bj.mcstral¡tcnte"Ënvironmen
ta1 Gcology", quc tr¿ta especiaìtnentc do assunto, cnquanto
outras estão .l igadas lnais a Cco Iogì.a de Iìngenìraria.

asc cspecì al

scr

ãs publicações clo In
ternationû1. IIydrological Progranrnc (llJP) patrocinado pela
UNESC0 e (lue conti¡rua o traba.l.ho ilt.j.ciado durante a Interna
tional l{ydrol.ogj-ca1 l)ecade (19611-1974). 0s objeti.vos básicos
do IIìP foram: a) provcr uma construção cicntÍfica para o dc
senvolvimcnto geral das at:i vidacÌes h.idro1ógicas; b) prover o
estudo do cic.l o hitlrológico e a nrctodologia científica para
a contribr.¡i.ção dos rccursos dc igua atravós do mundo, assinr
contribuindo para o scu uso racional.; c) para avaliar a in
fluôncia clas utivi.daclcs huna¡ras sobrc o ciclo da água, cons.i
derando as re laçõcs do ¡neio a¡nl¡.i otìte como nun todo; d) pronrq
ver a troca dc iltlìorrnações sobrc pcsquisa hi.drológica e so
bre novos descnvo.l.v,i.nre ntos cm lr:i.clro1.ogia; e) pronover ensjna
mentos e trcinamento clll hiclrologia; c) íìss.ist jr os lìstados
Mcmbros na organiz,ltçho e clc:scnvt.rl v inrcnto cm sLlas ¿rt.i vi.d¿rclcs
hidrológicas nacionais. O dcscnvo.l vinrcrìto destes tem¿ts foranr
fìnf

<.lcve

dad¿L
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feitos no International Syrnposium on Effects of Urbaniza
tion and Industrialization on the llydrological Regirne ancl on
Water Quality, realízado e¡n Amsterdan, Holand de 2 a 7 de ou
tubro de 7977, pela IJNESCO, e também na publicação de Inpact
of Urbanization and industrialization on Water Resources F1a
ning and nanagenent, publicado en 1979 sob o mesmo ... patrocÍ
nio.
Estas duas publicações da UNESCO demonstraran-a pre
ocupação mundial pelo probl.ema, com artigos dos mais renomados cientista.s cleste campo de atividade, entre os quais pode
¡nos citar: FIl'ZSIMMONS e SALAMANA (1973), HEBIRLEIN [1973),

e ZUIDIiMA (I977), SCIINEIDER .Ql a1, (1973), UNESCO
(1974, entre outÌos. tìxemplif icando o efeito cla urbat-rização
sobre o meio ambiente fÍsico ern sua parte hidrológica, pode
nos fazer uso dos dois diagramas reprcsentados nas figuras
2a. e 2b, nos quais tcmos um sisterna hidrológico. pré-urbano
COHEN et a1.(196U) e um sistena hidro1ógico urbanizado
FRANKE e MCCLYMONIIS (1972), E evidente a grande conplexida
de do último.
0 ¡ìtcr- r'o10c ioìì ntcDto cntre a pesquisa de recuïsos
d'água e plancjanrcnto urbano são claranente nìostrados na fi
gura 3 (SCHNEIIJER et a1¡ 1973), a qual tambón ilustra a natu
reza in.terdiscipli.nar do planejamento, onde contínuas trocas
de infornações e averiguações são neccssárias no intuito de
se conhecer a valitlade e prccisão durante as etapas.
MCPHERSON

Trabalhos nacionai.s sobrc Geologia r\mbiental, at6
hoje, estão mais ligados ã Ceotccnia ou Geologia de Engenha
ría, tais como os dc (ìlìIHS (t970a e 1970b),COill,0N(1974)PRÂNDI
NI (1974), CONSTANZO 9l s_1. (197tì), SITIGNEMARTIN(1979), por
trataren na m¿ioria dc estutlos Localizados, mais corretarren
te chamados de 0eo1o1¡i.a l.lrbana.

I.4 -

IJS(;OPO DO TRABALIIO

ohjetivo rnetodoì.ógico, aqui elaborado, terrdo como
base a proposta por MA'II-IEWSON g! i4-. (1974) , foi o c1e estabe
Iecer uma série de documentos que resumem, ncsta região os
O

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

