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Figura 38 - Aglomerado de matacões e lagedos de rocha diabásica 
da Formação Serra Geral (Grupo São Bento), de idade Juro-
Cretáceo, expostos no leito do rio Mogi Guaçu, em Cachoeira de 
Emas. 

• Pedologia 

O conhecimento a respeito dos solos se faz necessário devido à posição que 

ocupa em várias esferas que afetam a vida na Terra. Além disso, é o principal 

substrato na produção de alimentos e uma das principais fontes de nutrientes e 

sedimentos que vão para os rios, lagos e mares (RESENDE, 2002).    

O relevo está intimamente ligado ao fator tempo de gênese dos solos; é, 

portanto, de se esperar que na paisagem paulista os processos de pedogênese 

sejam bastante ativos. 

O levantamento de solos é tradicionalmente realizado em áreas agrícolas, 

florestais ou de preservação, onde o solo, estando coberto por vegetação ou 

não, permite uma densidade de observações e de prospecções adequada à 

escala de investigação.  Essa investigação é realizada em cortes de estrada ou 

em paredes de trincheira onde se observa no solo a ocorrência de uma 

sucessão vertical de camadas . 

Sabe-se que os solos variam de um lugar para o outro e que são muitas as suas 

características. Os conhecimentos de sua origem e formação favorecem muito a 

compreensão do solo na paisagem, suas propriedades, suas características e 

sua classificação. 
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Os solos da área da AID serão detalhados a seguir. 

Latossolos 

Os solos tropicais bem drenados, como é o caso dos Latossolos, tendem a ter 

tonalidades vermelhas e amarelas (cores bem vivas). Isso por que são 

originados de rochas máficas (basaltos, diabásios, anfibolitos, entre outros – 

rochas em geral escuras, ricas em ferro e em outros nutrientes) e tendem a ter 

cores em direção ao vermelho e vermelho-escuro, refletindo a presença do maior 

teor de óxidos de ferro, na forma de hematita.    

Os Latossolos representam a tipologia mais representativa dentro dos limites da 

AID. Eles estão desenvolvidos tanto sobre as rochas básicas 

(basaltos/diabásios) da Formação Geral (Grupo São Bento), quanto sobre todos 

os demais sedimentos paleozóicos e mesozóicos da Bacia do Paraná. Ocorrem 

inclusive em solos derivados dos sedimentos aluviais que ocorrem ao longo do 

rio Mogi Guaçu.  

 
Figura 39 - Solo exposto no canavial, expondo LATOSSOLO, com 
coloração avermelhada, derivado das rochas básicas da Formação 
Serra Geral (Grupo São Bento). Notar também a tipologia 
geomorfológica caracterizada como COLINAS AMPLAS (212). 
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Figura 40 - LATOSSOLO roxo exposto em corte da estrada que liga 
Santa Cruz das Palmeiras a Cachoeira de Emas, originado pelo 
intemperismo que afetou as rochas básicas da Formação Serra 
Geral. 

 

 
Figura 41 - Corte de estrada bem estável, expondo LATOSSOLO, 
com coloração avermelhada, derivado das rochas básicas da 
Formação Serra Geral (Grupo São Bento). 
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Figura 42 - LATOSSOLO com coloração amarronzada, exposto em 
corte da estrada que liga Pirassununga a Cachoeira de Emas, 
originado pelo intemperismo que afetou os sedimentos detríticos dos 
depósitos correlatos à Formação Rio Claro, de idade quaternária. 

 

 

Argissolos 

Os Argissolos são achados em grande parte na área, quando em relevo 

movimentado, tendem a ser facilmente erodíveis. 

Maior exposição dos Argissolos ocorre na porção sul tendendo para oeste na 

AID, sendo o substrato rochoso mais representativo nesta área devido aos 

sedimentos argilosos da Formação Corumbataí (Grupo Passa Dois) e arenosos 

da Formação Pirambóia (Grupo São Bento). 
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Figura 43 - Corte na rodovia Anhangüera, no topo do perfil exibindo 
ARGISSOLO (podzólico vermelho-amarelo) derivado dos sedimentos 
argilosos da Formação Corumbataí (Grupo Passa Dois).  

 
Figura 44 - Solo exposto no canavial evidenciando ARGISSOLO 
(podzólico vermelho-amarelo) derivado dos sedimentos argilosos da 
Formação Corumbataí (Grupo Passa Dois); ao fundo vista da cidade 
de Leme.  

Neossolos Litólicos 

Os Neossolos Litólicos são caracterizados por serem rasos e estarem sobre a 

rocha. Ocupam áreas de intenso rejuvenescimento (remoção de material). 

Neossolos litólicos aparecem com freqüência predominante na banda ocidental 

da AID. No restante da AID praticamente não existe essa tipologia pedológica. 
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Figura 45 - ARGISSOLO (podzólico vermelho-amarelo), coloração 
vermelho-amarronzada, arenoso, derivado dos arenitos da Formação 
Pirambóia (Grupo São Bento); observar ainda sulcos de erosão e 
nível de cascalho (estrada que liga Pirassununga a Analândia). 

• Geotécnica 

A área abrangida não está sujeita a escorregamentos em encostas, 

afundamentos em terrenos cársticos (que ocorrem em áreas de calcário), 

recalques por colapso de solos, recalques por adensamento de solos moles, 

instabilidade de fundações e taludes de corte por solos expansivos. 

A unidade industrial da Baldin está implantada sobre solos derivados dos 

argilitos da Formação Corumbataí, o que, no detalhe, implica na classificação de 

Muito Baixa susceptibilidade a problemas erosivos, muito embora, 

regionalmente, esteja incluída dentro dos limites de Alta susceptibilidade. 

A exemplo do que ocorre com a própria empresa e em outros empreendimentos 

das redondezas, a ampliação, uma vez conduzida de acordo com seu projeto 

técnico, não deverá ser comprometida por problemas geotécnicos sérios, como 

por exemplo erosão generalizada, com comprometimento das construções 

necessárias. 

A partir da análise das interações dos condicionantes geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos e dos resultantes geotécnicos, conclusivamente, 

por todos os motivos apontados acima, é permitido garantir que o 
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empreendimento não se encontra em área potencialmente susceptível a 

problemas geotécnicos de qualquer natureza, com intensidade tal que inviabilize 

a sua instalação. 

Os terrenos da área possuem características ótimas para implantação de 

qualquer obra de engenharia, suportando empreendimentos até de maior porte. 

A sua constituição geológica e pedológica e a sua situação geomorfológica, 

condicionando relevo suave, implantado em solos não drasticamente 

susceptíveis à erosão, permitem garantir a não incidência de problemas 

geotécnicos graves, os quais podem causar muitos prejuízos à sociedade em 

geral.  

Recomenda-se a execução rápida e sem interrupção de todos os serviços de 

implantação, para não deixar a área vulnerável a qualquer manifestação erosiva, 

pela remoção da vegetação e exposição do solo desnudo, mesmo considerando-

se que são mínimas as possibilidades de desencadeamento acelerado de 

processos erosivos. 

A avaliação geológico-geotécnica aqui apresentada trata exclusivamente da 

capacidade do terreno em suportar o empreendimento proposto com a execução 

das obras necessárias da Unidade Industrial da Baldin, tomando-se, entretanto, 

todos os cuidados técnicos recomendados. 

• Mapa de capacidade do uso do solo 

A classificação de capacidade de uso das terras de São Paulo, toma por base o 

trabalho de CHIARINI & DONZELI (1973), que serviu de base para o primeiro 

zoneamento agrícola do estado. Esta classificação pretende indicar alternativas 

e procedimentos adequados de uso do solo, visando obtenção de produções 

sustentadas e garantia de conservação dos recursos naturais.  

A Figura abaixo apresenta as classes de solos da região onde será instalado 

empreendimento, com destaque para a área de influência do empreendimento – 

ADA/AID, na qual predomina a classificação III, ou seja terras próprias para 

culturas anuais, com problemas desde simples até complexos para manutenção 

da produtividade e conservação. A declividade varia de 0 a 12%.  
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 Figura 46 – Classe de capacidade do solo na região de influência 

 

3.2.3 Recursos Hídricos 

• Águas Superficiais 

Em 1993, foram instados oficialmente os vinte comitês de bacias no Estado nas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Chiarini & Donzeli(1973) 


