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RESUMO 

Este Relatório refere-se ao produto final de conclusão do projeto “Elaboração de 

proposta para o Plano Diretor do Município de Cesário Lange, SP”, composto por dois 

volumes. O Volume 1 contém um diagnóstico sobre o Município, envolvendo os temas: 

meio físico (geologia, geomorfologia, recursos hídricos, inclusive geologia da saúde); 

uso e ocupação do solo, e considerações sobre dados socioeconômicos (levando em 

conta as TGCAs = Taxas Geométricas de Crescimento Anual). Inclui, também, a Carta 

Geotécnica do Município, voltada ao planejamento e à gestão territorial, bem como 

uma proposta para intervenções turísticas, constituída por um Plano de Ação, apoiado 

no Turismo e Excursionismo Rural. Tais informações subsidiaram a proposta do Plano 

Diretor, que atendeu ainda a tabulação dos dados dos questionários distribuídos e 

coletados, contendo a participação dos habitantes de Cesário Lange sobre “a leitura” 

que eles possuem de sua cidade, ressaltando suas necessidades prioritárias. 

O Volume 2 deste Relatório, por sua vez, contém o texto da proposta para o Plano 

Diretor Municipal. 

Palavras-chave: Cesário Lange; Plano Diretor; Carta Geotécnica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em atendimento ao OF.CCT 225/13, de 29 de agosto de 2013, enviado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado 

de São Paulo (SDECTI) sobre a pesquisa intitulada “Elaboração de proposta para o 

Plano Diretor do Município de Cesário Lange, SP”, o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), por meio do Centro de Tecnologias 

Geoambientais (CTGeo), representado pelo Laboratório de Recursos Hídricos e 

Avaliação Geoambiental (Labgeo), apresenta este Relatório Técnico, que materializa a 

terceira e última medição do projeto ora apresentado. 

Este produto final contém o estudo realizado dos temas propostos e 

fundamentais de um Plano Diretor, tais como: meio físico, englobando geologia, 

geomorfologia, recursos hídricos (tratando também, em carácter inédito, a sua relação 

com a geologia da saúde); uso e ocupação do solo (abrangendo a síntese sobre áreas 

legalmente protegidas); e considerações sobre dados socioeconômicos (levando em 

conta as TGCAs = Taxas Geométricas de Crescimento Anual). 

O Relatório apresenta, também, a Carta Geotécnica do Município, com o 

planejamento e a gestão territorial e uma proposta para intervenções turísticas, 

constituída por um Plano de Ação, apoiado no Turismo e Excursionismo Rural. 

Elaboração de proposta para o Plano Diretor do Município 

de Cesário Lange, SP. Relatório Final – Volume 1. 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo – SDECTI 

Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios do Estado 

de São Paulo – Patem 

Prefeitura do Município de Cesário Lange 
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Cliente:  
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As diretrizes gerais que subsidiaram a proposta do Plano Diretor também são 

apresentadas, bem como a tabulação dos dados dos questionários distribuídos e 

recolhidos, contendo a opinião dos habitantes do Município, sobre a ‘’leitura’’ que eles 

possuem de sua cidade, ressaltando suas necessidades prioritárias. 

Os dados referidos anteriormente, caracterizando um ‘’diagnóstico’’ do Município 

e suas proposições constam do Volume 1 do Relatório. O texto da proposta do Plano 

Diretor, por sua vez, consta do Volume 2. 

2. OBJETIVOS 

Os principais objetivos adotados no presente estudo foram subdivididos em geral 

e específicos. 

2.1. Geral 

O objetivo geral da pesquisa buscou, sobretudo, o desenvolvimento de técnicas 

que visem instituir formas de planejamento e gestão do território municipal, 

possibilitando, por meio de instrumentos emanados do Estatuto da Cidade (BRASIL, 

2001), que seus cidadãos repensem as cidades e municípios onde vivem e trabalham. 

2.2. Específicos 

Os principais objetivos específicos foram os seguintes: 

a) sensibilizar os habitantes sobre a importância do Plano Diretor; 

b) estabelecer os instrumentos necessários para garantir o cumprimento da função 

social da cidade e da propriedade; 

c) fornecer orientações e sugestões para a política de desenvolvimento e de 

ordenamento da expansão urbana do Município, calcadas nas opiniões públicas 

e nos estudos técnicos/tecnológicos (Carta Geotécnica); e 

d) sugerir, por meio de um Plano de Ação, a implementação de novos negócios, 

apoiados no Turismo e Excursionismo Rural. 
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3. MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No desenvolvimento da pesquisa, predominou a utilização do método indutivo, o 

qual, a partir de dados particulares, busca chegar a dados gerais. Os principais 

procedimentos metodológicos adotados foram os seguintes: 

a) Estudos realizados no escritório envolvendo: coleta de dados; discussões com a 

equipe executora do IPT; organização de base de dados (mapas digitais, 

planilhas); sistematização dos dados; construção de gráficos e figuras; e 

redação e editoração dos Relatórios; 

b) Estudos realizados no campo, abrigando trabalhos no Município para 

mapeamentos e levantamentos de dados locais; 

c) Realização de Audiências Públicas, na Câmara Municipal dos Vereadores e de 

reuniões com técnicos municipais, na Prefeitura e em órgãos públicos e 

d) Síntese dos dados obtidos, para a elaboração do Plano Diretor de Cesário 

Lange. 

 

4. DESAFIOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR  

Conforme já salientado no Relatório Parcial 2 (IPT, 2013), os aspectos 

desafiadores mais ressaltados na elaboração de um Plano Diretor (PD) e no 

monitoramento de sua aplicação são as questões da função social da cidade e da 

participação popular. O Ministério da Cidade (BRASIL, 2005) salienta que a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade trazem elementos fundamentais 

para reverter o processo histórico de desenvolvimento desigual, tais como: a função 

social da cidade e da propriedade e a participação popular no planejamento e gestão 

das cidades.  

Esses dois elementos devem constar do PD de cada município. Tornar viáveis e 

efetivar esses elementos são os grandes desafios a serem superados, para se 

construir o processo de gestão democrática, com a participação ampla dos habitantes 

na condução do destino das cidades. Esse processo pressupõe: 
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 visão renovadora e democrática do poder público, de partilhar poder com os 

diferentes segmentos sociais; 

 nova organização da administração pública, formando núcleos gestores de 

coordenação de temas prioritários municipais, envolvendo eficiência, 

transparência e flexibilização dos canais de participação, com implementação de 

processos contínuos, integrados e descentralizados; 

 apresentação de regras claras, decididas coletivamente, para o desenvolvimento 

de todo o processo, com o estabelecimento de fóruns consultivos e 

deliberativos, de canais permanentes e temporários, de momentos de 

discussões e de sistematização; 

 adoção de firmeza e transparência do grupo coordenador (Núcleo Gestor) para 

assegurar que todos tenham direito à voz, como condição de credibilidade e 

para fazer avançar o processo participativo. Dessa forma, poderão aflorar 

interesses divergentes, explicitarem-se conflitos e, a partir daí, construírem-se 

pactos; e 

 produção de informações sobre a realidade urbana, em linguagem acessível, 

democratizando a divulgação. 

Mais do que isso, uma gestão democrática exige mudança cultural. Para se 

construir a real possibilidade de participação de quem está historicamente excluído dos 

processos decisórios, é necessária uma ação estrutural de mobilização social. É 

preciso alterar as ferramentas do diálogo e trabalhar com as outras linguagens: a arte, 

a música, a religião, o corporal e as estórias vividas (BRASIL, 2005). 

Entende-se, aqui, como ‘’a função social da cidade’’ a necessidade de a cidade 

possuir qualidade urbana para todos, como habitação, saneamento básico, transporte 

urbano, unidades de atendimento à saúde, educação e emprego. É a presença na 

cidade de intervenções públicas na busca da redução de desigualdades, segregações 

e exclusões, contribuindo decisivamente para a expansão da cidadania. 
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De acordo, ainda, com Brasil. Ministério das Cidades (2005), o Estatuto da 

Cidade delega ao Plano Diretor a função de definir as condições em que o município e 

a propriedade devem-se conformar para cumprir sua função social. 

 

5. MEIO FÍSICO 

Neste item serão enfocadas questões do meio físico do Município, esboçando 

características necessárias à elaboração do Plano Diretor referentes à geologia, à 

geomorfologia e aos recursos hídricos. Devido à detecção de flúor em água subterrânea 

captada por poços artesianos perfurados, inclui, também, um subitem designado 

Geologia da Saúde. 

5.1. Esboço Geológico 

Sob o olhar geológico, o Município de Cesário Lange faz parte da grande 

estrutura geológica denominada “Bacia do Paraná”. Esta estrutura representa uma 

ampla bacia sedimentar situada na porção centro-leste da América do Sul, conforme 

mostrado na Figura 5.1-1. 

A área de ocorrência da Bacia do Paraná, em território brasileiro, abrange 

principalmente o centro-sul do Brasil, desde o Estado do Mato Grosso até o Rio Grande 

do Sul, cobrindo ampla extensão do Estado de São Paulo. 

Além do Brasil, a referida bacia sedimentar também se distribui no nordeste da 

Argentina, na porção leste do Paraguai e no norte do Uruguai. Apresenta-se, no geral 

como uma depressão ovalada, com o eixo maior N-S, sendo seu contorno atual 

definido por limites erosivos relacionados em grande parte à história geotectônica 

meso-cenozóica do continente sul-americano (MILANI et al., 2007). 

O nome Bacia do Paraná é derivado do Rio Paraná que corta esta estrutura 

aproximadamente no seu eixo central, no sentido norte-sul. O Município de Cesário 

Lange está inserido, em seu contexto geológico geral, dentro da Bacia do Paraná, 

abrigando rochas predominantemente de idade permiana (no intervalo de tempo de 

295 a 265 Ma, aproximadamente).  
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Figura 5.1-1 – Área de ocorrência da Bacia do Paraná 
na América do Sul. Fonte: http://wikipedia.org/wiki/ 
Baciado Paran%O3%A1. Acesso em abril de 2013. 

As rochas da Bacia do Paraná presentes no Município de Cesário Lange, 

conforme já mostradas no 2º Relatório Técnico deste projeto (IPT, 2013), foram, agora, 

distribuídas segundo malhas de falhamento (fraturas ao longo das quais se deu um 

deslocamento relativo dos blocos contíguos), de acordo com modelo apresentado por 

Perrotta et al. (2005). 

O novo arranjo espacial, mostrado no Desenho 1, exibe camadas localmente 

deslocadas por pequenas falhas geológicas, registradas em trabalhos de campo, como 

ilustram as Figuras 5.1-2, 5.1-3, 5.1-4 e 5.1-5. 

http://wikipedia.org/wiki/%20Baciado%20Paran%25O3%A1
http://wikipedia.org/wiki/%20Baciado%20Paran%25O3%A1
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Figura 5.1-2 – Visão do afloramento de sedimentos da Bacia 
do Paraná, na Cerâmica Bronze, nas proximidades de Cesário 
Lange, mostrando abundância de falhas geológicas. 

 

Figura 5.1-3 – Nova visão da mesma ocorrência de 
sedimentos, com destaque para falhas e fraturas.  
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Figura 5.1-4 – Visão de falhamento nas camadas superiores do 
afloramento da Cerâmica Bronze. 

 

Figura 5.1-5 – Detalhe da camada falhada mostrada na figura 
anterior. 
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5.1.1. Arcabouço estratigráfico 

O esboço geológico final do Município, ora estudado, é apresentado sob a ótica 

da Estratigrafia de Sequências. Trata-se de uma forma moderna de se estudar e 

interpretar as camadas geológicas, conciliando num só arcabouço as informações 

advindas de diversos campos da geologia sedimentar, tais como a sedimentologia, a 

bioestratigrafia, a paleogeografia, entre outros. Além disto, e principalmente, permite-se 

agregar nesse mesmo arcabouço diferentes fontes de dados geológicos, tais como 

descrição litológica, perfis geofísicos de poços, informações paleontológicas, seções 

sísmicas; ou seja, as diferentes visões de cada uma das especialidades da geologia 

sedimentar, vistas no seu todo e de forma integrada (RIBEIRO, 2001). 

O esboço geral simplificado da geologia do Município, conforme já apresentado 

no Relatório anterior é mostrado na Tabela 5.1.1-1. 

Tabela 5.1.1-1 – Esboço da coluna estratigráfica do Município de Cesário Lange. 
Fonte: IPT (2006, modificado). 

PERÍODO LITOESTRATIGRAFIA COMPOSIÇÃO LITOLÓGICA 

Q
U

A
T

E
R

N
Á

R
IO

 

ALUVIÕES (planícies e terraços) 
Sedimentos imaturos e mal selecionados, com intercalações de 
cascalhos, areias e argilas 

P
E

R
M

IA
N

O
 

G
R

U
P

O
 

P
A

S
S

A
 

D
O

IS
 

FORMAÇÃO 
TERESINA 

Alternância de folhelhos, argilitos, siltitos e localmente 
arenitos 

FORMAÇÃO 
SERRA ALTA 

Folhelhos, argilitos e siltitos (cinza a pretos) com 
concreções carbonáticas 

FORMAÇÃO IRATI Siltitos, calcários dolomíticos e folhelhos 

P
E

R
M

O
-

C
A

R
B

O
N

ÍF
E

R
O

 

GRUPO 
TUBARÃO 

FORMAÇÃO 
TATUÍ 

Arenitos e siltitos 

GRUPO ITARARÉ Diamictitos, arenitos, lamitos e ritmitos 
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A Figura 5.1.1-1 ilustra um diagrama crono-estratigráfico geral, da Bacia do 

Paraná, em toda a sua extensão, com destaque em setas vermelhas para as camadas 

presentes no Município de Cesário Lange. 

 

Figura 5.1.1-1 – Diagrama crono-estratigráfico da Bacia do Paraná com 
destaque em setas vermelhas para as camadas presentes no Município de 
Cesário Lange. Fonte: Milani (2004). 
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A Figura 5.1.1-2, com base em poços estratigráficos, mostra uma seção 

estratigráfica de direção geral N-S, ilustrando poços perfurados em São Paulo e 

Paraná, exibindo camadas geológicas em subsuperfície e em superfície. 

 

Figura 5.1.1-2 – Seção estratigráfica dos sedimentos da Bacia do Paraná, baseados 
em poços estratigráficos, de direção geral N – S. Fonte: Gama Jr.; Bandeira Jr.; 
França (1982 apud Paulipetro - Consórcio CESP / IPT, 1982). 
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Nessa seção estão presentes as camadas geológicas identificadas em Cesário 

Lange, conforme citadas a seguir, a partir das camadas mais antigas: Grupo Itararé, 

Formação Tatuí, Formação Irati, Formação Serra Alta e Formação Teresina. 

O Grupo Itararé, segundo Goraieb, Iyomasa e Appi (2005), designado como 

subgrupo por alguns autores, constitui a camada geologicamente mais antiga no 

âmbito do Município de Cesário Lange, representando a base da sequência 

permocarbonífera da Bacia do Paraná; sobrepõe-se em discordância aos estratos mais 

antigos ou rochosos do embasamento Pré-Cambriano/Eopaleozóico. Nos flancos norte 

e noroeste da bacia, o Grupo Itararé é correlacionado lateralmente com os estratos 

avermelhados da Formação Aquidauana. 

Como salientam Gama Jr. et al. (1992), a subdivisão e a classificação 

estratigráfica dos mais de mil metros de sedimentos do Grupo Itararé monopolizaram 

as pesquisas principalmente até a década de sessenta. A partir dos anos setenta, os 

autores dirigem suas atenções para a problemática genética, reconhecendo fácies 

glaciogênicas e associações genéticas de fácies. Entende-se, aqui, como fácies as 

variações litológicas (rochosas) ou biológicas das camadas geológicas. 

Gama Jr. et al. (1992) reconheceram e demonstraram a presença de algumas 

fácies de ressedimentação no Grupo Itararé em São Paulo. Os trabalhos realizados 

pelos referidos autores permitiram a elaboração de um guia de campo que servisse de 

roteiro para excursões didáticas em forma de debates. 

O modelo hidrodinâmico de ressedimentação do Grupo Itararé, conforme 

proposto por Gama Jr. et al. (1992), é mostrado na Figura 5.1.1-3. São reconhecidos 

no Grupo Itararé dois tratos de fácies no sítio deposicional: um trato confinado e um 

trato não-confinado. O trato confinado é identificado pela presença de feições erosivas 

na base dos depósitos, sendo constituído por uma família de fácies transicionais 

tipificadas pelas seguintes rochas: diamictitos desorganizados, diamictitos ou 

conglomerados organizados, arenitos estratificados e arenitos maciços. O trato não-

confinado inclui as seguintes litofácies: diamictitos desorganizados, ritmitos gradados, 

ritmitos várvicos e seus equivalentes deformados (GAMA Jr. et al., 1992). 
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Figura 5.1.1-3 – Modelo hidrodinâmico da ressedimentação do Grupo Itararé. 
Fonte: Gama Jr. et al. (1992). 

A hidrodinâmica envolvida na ressedimentação é de natureza essencialmente 

gravitacional e inicia-se com a amolgação (reajuste dos sedimentos devido pressão da 

coluna d’água) de depósitos glaciogênicos, quando submersos por transgressões 

marinhas. Sob condições de equilíbrio instável, os depósitos amolgados são 

submetidos a fluxos de detritos que, em condições confinadas evoluem para correntes 

de turbidez de alta concentração (correntes de água contendo grande quantidade de 

fragmentos clásticos mantidos em suspensão; formam-se ao longo de declives 

submarinos, nas proximidades da desembocadura de rios que transportam os detritos, 

os quais, aos poucos, vão-se acumulando). Finalmente, nos momentos finais ocorrem 

os processos tracionais, interação de grãos e fluidização. 

Em condições não-confinadas, os fluxos de detritos evoluem diretamente para 

correntes de turbidez de baixa concentração e destas, para suspensões diluídas. 

Segundo Gama Jr. et al. (1992), como a deposição de sedimentos pode ocorrer em 

qualquer momento desses dois espectros de fluxos (correntes de turbidez de alta e 
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baixa concentração), os depósitos resultantes exibem contínua transição em suas 

características faciológicas, configuradas nos tratos reconhecidos. 

A presença e a abundância de fácies de ressedimentação do Grupo Itararé 

atestam que os glaciares desempenharam uma função mais relevante como agentes 

de suprimentos (fornecimento de detritos) do que como agentes deposicionais. 

No Município ora estudado, em superfície, o Grupo Itararé está representado 

principalmente por arenitos finos a médios, de cor rósea, conforme reconhecido em 

campo e mostrado no Desenho 1. Parecem representar lobos turbidíticos confinados 

em canais, resultantes de correntes de turbidez de alta concentração.  

Em direção às camadas mais novas na coluna geológica, ocorre o Grupo 

Tubarão, constituído, na região, pela Formação Tatuí. O termo em questão foi 

inicialmente empregado pelos geólogos da antiga Comissão Geográfica e Geológica de 

São Paulo, referindo-se às camadas mais novas que o Grupo Itararé e subjacente ao 

Grupo Passa Dois (IPT, 1981a). Ela corresponde à parte das formações Rio Bonito e 

Palermo a leste do meridiano de Paranapanema. Ou seja, representa variação lateral 

de fácies, no Estado de São Paulo, das camadas geológicas Rio Bonito e Palermo, que 

ocorrem nos estados ao sul do território paulista, conforme mostrado anteriormente na 

Figura 5.1.1-2. 

Na Formação Tatuí prevalecem siltitos. Subordinadamente ocorrem camadas de 

arenitos, calcários, folhelhos e sílex. No conjunto, representa sedimentação mais 

uniforme que o Grupo Itararé. Sua maior espessura em superfície é de 130 metros, no 

sul do Estado de São Paulo, valor que diminui para nordeste e norte, em direção à 

borda da bacia sedimentar. 

Soares (1972) descreveu a litologia e discutiu a estratigrafia da Formação Tatuí 

na região central de sua faixa de ocorrência em São Paulo, reconhecendo a presença 

de dois membros, que não foram denominados. No membro inferior, predominam 

siltitos de cor marrom arroxeada e no membro superior, ocorrem predominantemente 

siltito cinza-esverdeado a amarelado, conforme pode ser constatado na Figura 5.1.1-4. 

  



      

 
 

 

Figura 5.1.1-4 – Seção estratigráfica mostrando as relações faciológicas entre as diferentes fácies da parte superior do Grupo 
Itararé e a subdivisão da Formação Tatuí nos membros inferior e superior, na região central da faixa de ocorrência em São Paulo. 
Fonte: Soares (1972 apud IPT, 1981a). 
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Considera-se a Formação Tatuí como tendo sido depositada em bacia aquosa 

de baixa energia, possivelmente marinha, o que parece ser comprovado pela presença 

de glauconita (ALMEIDA e BARBOSA, 1953 apud IPT, 1981a). 

O Grupo Passa Dois constitui o topo da sequência paleozoica da Bacia do 

Paraná. De idade permiana superior, distribui-se cronologicamente do Kunguriano ao 

Wordiano (270 a 265 Ma, aproximadamente). É constituído pelas seguintes camadas 

geológicas: Formação Irati, Formação Serra Alta e Formação Teresina. A camada 

geológica basal do Grupo Passa Dois é representada pela Formação Irati, que foi 

designada por Subgrupo Irati, em função dos estudos realizados por Hachiro (1996), 

como tema de sua tese de Doutorado. 

Hachiro (1996) enfocou estudos das referidas camadas geológicas em toda a 

Bacia do Paraná, na transição entre o Eopermiano e o Neopermiano, quando a borda 

sudeste da Placa Sul-Americana experimentou lento e progressivo basculamento para 

leste. 

Esse fato acarretou gradual deslocamento dos depocentros (depressões) da 

Bacia Chaco – Paraná e da Bacia do Paraná, para o nordeste, no decorrer do 

Neopermiano. A migração do eixo deposicional fez com que o mar, designado de “Mar 

Irati”, fosse submetido a um processo de ‘’engolfamento’’ no interior do continente 

gondwânico, na forma de ‘’um mar restrito’’. Esse contexto caracteriza o palco de 

sedimentação do Subgrupo Irati. 

A subdivisão estratigráfica do Subgrupo Irati, segundo Hachiro (1996), é 

mostrada na Tabela 5.1.1-2. Como se pode observar, na referida tabela, em território 

brasileiro, o Subgrupo Irati pode ser dividido nas formações Taquaral (basal) e 

Assistência (superior).  

Ao longo da faixa aflorante, as duas unidades podem ser reconhecidas e 

separadas pelas respectivas características de seus folhelhos, que na unidade basal, 

não contém betume, mas que se torna betuminoso e com intercalações carbonáticas, 

na unidade superior. 

 



      

 
 

TABELA 5.1.1-2 – Subdivisão litoestratigráfica do Subgrupo Irati. Fonte: Hachiro (1996). 
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O modelo de sedimentação do Grupo Passa Dois, aqui adotado, baseia-se em 

Gama Jr. (1979), de acordo com a chamada Estratigrafia de Sequências, que visa à 

reconstrução ambiental do passado com base nas unidades litoestratigráficas.  

Sob a referida ótica, Gama Jr. (1979) relegou, para segundo plano, a 

classificação litoestratigráfica do Grupo Passa Dois, sendo substituída pelos sistemas 

deposicionais. Estes foram definidos por critérios genéticos, a partir das fácies 

sedimentares reconhecidas, em dados de subsuperfície (em poços), procedentes de 

toda a Bacia do Paraná.  

Nesse estudo, as fácies da Formação Irati foram excluídas, embora tenham sido 

posteriormente estudadas, sob a ótica faciológica, por Hachiro (1996), conforme já 

explicado neste Relatório. 

Gama Jr. (1979) utilizou, na designação das fácies, os termos formais 

litoestratigráficos correspondentes. Sendo assim, com a exclusão, por este autor, da 

Formação Irati, ele reconheceu para o Grupo Passa Dois, as seguintes fácies: Fácies 

Serra Alta, de lamitos pretos, Fácies Teresina, de lamitos cinza, Fácies de calcários 

biodetríticos, Fácies Serrinha, de arenito esverdeado, Fácies Morro Pelado, de lamitos 

avermelhados, Fácies Morro Pelado de arenitos lenticulares, e Fácies Corumbataí, de 

lamitos arroxeados.  

A Figura 5.1.1-5 ilustra várias dessas fácies, caracterizando o modelo de 

sedimentação do Grupo Passa Dois, com base no estudo de Gama Jr. (1979). Dentre 

as várias fácies sedimentares, no Município de Cesário Lange ocorrem apenas as 

seguintes: a Fácies Serra Alta de lamitos pretos e a Fácies Teresina de lamitos cinza, 

mostradas no Desenho 1 sob as designações de Formação Serra Alta e Formação 

Teresina. 

Conforme descreve Gama Jr. (1979), a Fácies Serra Alta, de lamitos pretos, é 

caracterizada por argilitos, folhelhos e siltitos cinza escuros a pretos com incipiente 

laminação paralela e restos de peixes, pelecípodes, conchostráceos e palinomorfos. 

Exibe como aspecto característico a presença de concreções calcíferas muito ricas em 

fósseis (MENDES, 1967 apud Gama Jr., 1979).  



Relatório Técnico nº 139.970-205- 19/156 
      

 
 

 

Figura 5.1.1-5 – Modelo de sedimentação do Grupo 
Passa Dois (exclusive Formação Irati), caracterizando o 
Sistema Deltaico Serra do Espigão. Fonte: Gama Jr. 
(1979). 

Essa Fácies Serra Alta apresenta grande persistência lateral na base em todos os 

poços perfurados na Bacia do Paraná, com exceção de alguns do sul do Mato Grosso. 

Seu contato com os sedimentos que lhe são sobrepostos é concordante registrando-se, 

eventualmente, mútuas intercalações ou recorrências. 
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O processo sedimentar inferido para essa fácies relaciona-se com a deposição de 

partículas em suspensão em águas suficientemente profundas para proteger seus 

depósitos da ação de ondas, correntes ou oxidação. Parece refletir um ambiente 

marinho de baixa energia, possivelmente um sistema de plataforma epinerítica. 

A Fácies Teresina, de lamitos cinza, é caracterizada pela alternância, na forma de 

finas lâminas, de folhelho cinza escuro ou esverdeado e siltito cinza claro, com mal 

desenvolvida laminação paralela que passa a lenticular ou “flaser”. Outras estruturas 

sedimentares presentes são as marcas onduladas e estratificação cruzada de pequena 

escala nas camadas sílticas. O conteúdo fossilífero inclui lamelibrânquios, fragmentos 

de plantas e palinomorfos. 

Em subsuperfície, Gama Jr. (1979) salienta que essa fácies apresenta uma 

grande variação de espessura com maior desenvolvimento nos Estados do Paraná e 

Santa Catarina, acunhando-se paulatinamente em direção ao sul e ao norte. Em São 

Paulo, interdigita-se com a fácies de lamitos arroxeados na faixa de afloramentos, a 

leste.  

Suas características internas evidenciam dois processos sedimentares 

associados: decantação de partículas em suspensão e correntes de maré em 

condições marinhas de inframaré.  

A presença de restos vegetais e outros fósseis atribuídos como de água doce 

sugere uma influência fluvial, indicando proximidade de desembocadura dos rios. Ou 

seja, os processos sedimentares identificados são perfeitamente compatíveis com 

ambiente marinho relativamente mais raso, mas permanentemente subaquoso, que 

poderia equivaler a um prodelta, denominado de prodelta Teresina.  

As demais regiões de um sistema deltaico, ou seja, a frente deltaica e a planície 

deltaica não estão presentes no Município de Cesário Lange. 

As Figuras 5.1.1-6 e 5.1.1-7, procedentes de fotos de campo ilustram aspectos 

das formações Serra Alta e Teresina. A análise comparativa das várias colunas e os 

estudos geológicos/estratigráficos realizados para a Bacia do Paraná possibilitaram a 
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elaboração da síntese geológica para o Município de Cesário Lange, esboçada na 

Tabela 5.1.1-3.  

 

Figura 5.1.1-6 - Aspecto geral do contato da Formação 
Serra Alta com a Formação Teresina, na Olaria Jacó, no 
Munícipio de Quadra, destacando-se as concreções 
calcíferas. 

 

Figura 5.1.1-7 – Disposição de folhelhos pretos inferiores 
(Formação Serra Alta) recobertos por lamitos 
alaranjados, alterados, da Formação Teresina, no 
município vizinho de Quadra. 
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Tabela 5.1.1-3- Síntese geológica para o Município de Cesário Lange.  
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5.2. Geomorfologia 

As formas de relevo retratam a dinâmica de atuação dos processos do meio 

físico, que têm, entre seus parâmetros principais, as características variáveis de 

litologia/intemperismo, drenagem, tectonismo, e clima. O entendimento dessa dinâmica 

de comportamento múltiplo contribui para o uso mais adequado do solo.  

O relevo pode ser mapeado a partir de diversos procedimentos. No entanto, 

ainda não existe um método internacional unificado de mapeamento geomorfológico, 

como ocorre, por exemplo, com as cartas geológicas (FLORENZANO, 2008). 

Dentre as possibilidades de classificação geomorfológica, incluem-se a dos 

sistemas de relevo, os quais constituem conjuntos morfológicos com características 

regionais homogêneas em seus atributos físicos, e distintos das áreas adjacentes (IPT, 

1981b). Os sistemas de relevo, consequentemente, apresentam unidades 

morfoesculturais que se distinguem no cenário paisagístico pelas diferentes 

dominâncias de suas características fisionômicas (ROSS, 1992). Contudo, tendo em 

vista os objetivos e a escala deste estudo, apenas a utilização das informações 

advindas dos sistemas de relevo contribuiriam muito pouco para o planejamento e 

gestão do Município.  

Na perspectiva de Cesário Lange, por conseguinte, os sistemas de relevo foram 

detalhados em partes menores, denominadas padrões de relevo. As diferenciações de 

comportamento e de resultado decorrem das características variadas dos terrenos, 

intrínsecas (litologias, grau de alteração e suas composições texturais e estruturais) e 

extrínsecas (tais como condições climáticas atuais e pretéritas, atividades sísmicas, 

ações de águas subterrâneas e de drenagens superficiais). 

O enquadramento dos diferentes agrupamentos dessas formas de relevo resulta, 

basicamente, da combinação de três índices, estabelecidos de acordo com a origem, o 

embasamento, e o estágio evolutivo ou relações geométricas do conjunto de formas 

presentes no sistema, obtendo-se cinco grandes grupos de relevo (IPT, 1981b). 

Desses grupos, em Cesário Lange são encontrados apenas dois: Relevo de Agradação 

e Relevo de Degradação em Planaltos Dissecados:  
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 O Relevo de Agradação local resulta da ação construtiva fluvial, com sedimentos 

depositados em faixas às margens dos rios. Tais áreas estão sujeitas a 

inundação (planícies aluvionares), ou constituem antigas planícies alçadas em 

terraços pela dinâmica construtiva das drenagens, até poucos metros acima do 

nível atual de inundação; e  

 O Relevo de Degradação em Planaltos Dissecados reflete a ação contínua dos 

processos de denudação das áreas planálticas do Estado de São Paulo, 

formando os sistemas de relevo, localmente representados por colinas amplas e 

médias.  

A delimitação das unidades com padrões de formas semelhantes do relevo ou 

padrões de tipos de relevo, baseou-se, inicialmente, nos sistemas de relevo propostos 

localmente pelo IPT (1981b), sendo novamente delineado a partir de mapas 

planialtimétrico e de declividade na escala 1:50.000. Parâmetros morfométricos 

(classes de declividade e desníveis altimétricos), morfológicos (topos aplainados) e 

hidrográficos foram, também, utilizados na determinação final das unidades, além do 

mapeamento geológico tratado anteriormente. 

Em termos de divisão geomorfológica, Cesário Lange insere-se na Depressão 

Periférica, zona do Médio Tietê, conforme estabelecido por Almeida (1964) e 

modificada por IPT (1981b), correspondente à faixa entre as Cuestas Basálticas e a 

Província Costeira. Nesse Município, verificou-se a ocorrência apenas de formações 

paleozoicas nas sequências sedimentares infrabasálticas, correspondendo a terrenos 

de relevos arrasados.  

Segundo o IPT (1981b), a litologia com intercalação de estratos diferentes 

dificultou a delimitação de unidades geomorfológicas na zona do Médio Tietê, onde 

algumas características de uma categoria associam-se a feições mais típicas de outro 

conjunto de formas, sendo, então, considerada como zona híbrida. Exemplifica com 

situação de Morrotes Alongados e Espigões, que em carta de maior detalhe poderiam 

ser classificadas como Colinas Médias.  
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Esse caso aplica-se em Cesário Lange, onde, a partir do mapa de declividade 

em escala maior, modificaram-se as delimitações obtidas anteriormente. Ainda de 

acordo com o IPT (1981b), feições distintas, de relevos assimétricos, foram 

denominadas por Almeida (1964) como relevos custeiformes. Decorrem de inclinação 

das camadas sedimentares e de sucessão de camadas em que litologias pouco 

resistentes à erosão se alternam com outras capazes de se mostrar em destaque 

topográfico. Na Formação Irati esta característica é bem distribuída de Cesário Lange 

para o norte, devido à silicificação de algumas rochas.  

Os atributos predominantes das vertentes são apresentados na Tabela 5.2-1. 

Tabela 5.2-1– Parâmetros considerados para estabelecer as formas de relevo. 

FORMAS DE RELEVO ATRIBUTOS FÍSICOS PREDOMINANTES DAS VERTENTES 

Aluviões 
(planícies e terraços 
não diferenciados) 

As planícies apresentam relevo plano com declividades naturais baixas, de 
até 3%, e nível d’água raso ou aflorante, sujeitos periodicamente a 
inundações. Encontram-se junto às margens dos rios de maior expressão, e, 
eventualmente, às margens de outras drenagens secundárias, de 
dimensões reduzidas e, portanto, não cartografadas na escala desse estudo. 

Os terraços correspondem a antigas planícies aluvionares alçadas em 
terraços poucos metros acima do nível de inundação, elevados pela 
dinâmica construtiva dos rios, não inundáveis. Constituem coberturas 
sedimentares atuais ou subatuais, dispostas em áreas com declividades 
naturais baixas, de até 5%. 

Colinas amplas 

Predominam interflúvios com área superior a quatro km
2
, topos extensos e 

aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa 
densidade (0-5 em 10 km

2
), padrão subdendrítico, vales abertos, planícies 

aluviais interiores restritas. 

Colinas médias 

Predominam interflúvios com áreas de um a quatro km
2
, topos aplainados, 

vertentes com perfis convexos a retilíneos. Drenagem de média a baixa 
densidade (0-30 em 10 km

2
), padrão sub-retangular, vales abertos a 

fechados, planícies aluviais interiores restritas. 

 

Nessas condições, os sistemas de relevo foram detalhados em padrões, onde se 

destacam as formas de vertentes. Essa conjuntura e a ocorrência intensa de (a) falhas, 

(b) diáclases de compressão (juntas com direções variadas), e (c) diáclases de 

acamamento (estratificação) permitem melhor entendimento de processos e 

estabelecimento de diretrizes mais adequadas ao planejamento da ocupação do 

Município, respectivamente: (a) FIGURAS 5.2-1 e 5.2-2, (b) FIGURA 5.2-3, e 

(c) FIGURA 5.2-4). 
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Figura 5.2-1 – Observação e destaque de falhamento 

transcorrente intenso na Formação Irati, com estruturação em 

flor (ramificada em vários planos). 

 

Figura 5.2-2 – Detalhe de espelho de falha na Formação 
Irati.. 
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Figura 5.2-3 – Detalhe de intensa ocorrência de junta com 
direções variadas, observada em folhelho da Formação Irati, 
estabelecendo um processo do meio físico de desagregação de 
blocos e empastilhamento, que devem ser levados em conta para 
a ocupação adequada.  

 

Figura 5.2-4 – Exemplo de estratificação com sucessão de 
camadas com diferentes graus de erodibilidade, característica da 
Formação Irati, resultando em feições distintas de relevos 
assimétricos custeiformes. 



Relatório Técnico nº 139.970-205- 28/156 
      

 
 

Os sistemas de falhas verificados no Município de Cesário Lange modificaram 

as distribuições litoestratigráficas e, aliados aos sistemas de juntas e fraturas, 

impuseram, também, os tipos de canais fluviais, alterando parte do padrão 

subdendrítico, condicionando sua configuração para um modelo sub-retangular 

(FIGURA 5.2-5).  

 

Figura 5.2-5 – Ilustração de canais fluviais a norte de Cesário Lange, mostrando algumas 
drenagens da bacia do Ribeirão da Onça, afluente do Rio Sorocaba, onde o padrão 
subdendrítico é parcialmente alterado para padrão subparalelo, devido a 
condicionamentos estabelecidos por falhas e sistemas de junta ou de diáclase. 

 

Além disso, ocorre drenagem com fluxo meândrico, destacando-se trechos do 

Rio Sorocaba, onde ocorre erosão na margem côncava (trecho de maior velocidade da 

corrente fluvial) e deposição na margem convexa de jusante (de acordo com esquema 

apresentado na FIGURA 5.2-6). Isso acontece em condições onde a velocidade da 

água superficial é maior que a da água em profundidade, e a aceleração centrífuga tem 

maior influência na água de superfície (CHRISTOFOLETTI, 1981). 
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Nesse contexto, as unidades geomorfológicas delimitadas nesse trabalho estão 

apresentadas no Desenho 2. 

 

Figura 5.2-6 – Esquema de meandros, onde o banco de 
solapamento corresponde à margem côncava e abrupta de 
um rio, no qual a erosão, por solapamento basal, estabelece 
a verticalidade desse trecho da margem. O material erodido 
vai formar baixios arenosos ou detríticos por meio da 
deposição no lado interno das curvas, nas margens 
convexas (CHRISTOFOLETTI, 1981, modificado). 

 

5.3. Recursos Hídricos e Abastecimento de Água 

No Estado de São Paulo, a unidade física básica para o planejamento e o 

gerenciamento dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica. O município de Cesário 

Lange pertence à UGRHI 10 – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 10 – 

Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê. 

Segundo o mapa de águas subterrâneas do Estado de São Paulo, elaborado por 

DAEE, IPT, CPRM, IG (DAEE et al., 2005), o Município de Cesário Lange está 

localizado sobre as rochas sedimentares dos Aquíferos Tubarão e Passa Dois, que são 

constituídos predominantemente por arenitos, siltitos e argilitos. De acordo com 

informações repassadas pela Prefeitura de Cesário Lange, em reunião realizada com a 

equipe do IPT no dia 31 de outubro de 2013, o abastecimento em água do Município é 

feito totalmente por água subterrânea, mediante a utilização de 13 poços tubulares 



Relatório Técnico nº 139.970-205- 30/156 
      

 
 

profundos, administrados pela Sabesp, assim distribuídos: sete poços na sede do 

Município; um no bairro Torninos; dois no bairro Campininha; e três no Distrito de 

Fazenda Velha.  

A qualidade da água captada pelos poços é boa e própria para consumo, em 

grande parte. Entretanto, laudos de análises físico-químicas de dois poços, P1 do 

bairro Campininha e P5 da sede, que abastece os bairros Aleluia, Primavera e Jardim 

Primavera, também encaminhados pela Prefeitura de Cesário Lange, mostram a 

presença de flúor, sódio, sulfato e pH acima dos padrões de qualidade contidos na 

Portaria MS 2914/2011 (MS, 2011), indicando que a água, nesses locais, requer 

tratamento (tal como diluição) antes de sua distribuição. Os laudos das análises foram 

apresentados como Anexo do Relatório nº 135.583-205, elaborado pelo IPT (2013). 

Segundo ENGECORPS (2011), em seu “Plano Municipal Integrado de 

Saneamento Básico” desenvolvido para o Município de Cesário Lange, o sistema de 

abastecimento de água operado pela Sabesp, estando dividido em setores que 

abrangem, além da sede, o Distrito de Fazenda Velha e os bairros de Torninos e 

Campininha, todos com 100% de atendimento. Quanto ao tipo de tratamento aplicado 

às águas extraídas dos poços (apenas desinfecção), pode-se afirmar que o mesmo é 

adequado para sistemas de captação subterrânea. Não existe a aplicação de flúor, 

devido à grande quantidade já existente na água captada.  

Ainda segundo a ENGECORPS (2011), o sistema de reservação em 2010 

possuía um volume total de 1.245 m³, sendo 995 m³ na sede, 160 m³ em Fazenda 

Velha, 40 m³ em Torninos e 50 m³ em Campininha. O sistema de distribuição, também 

em 2010, possuía um total de 46.735 metros de rede e 4.189 ligações de água (não foi 

considerada a extensão da rede do bairro de Campininha). Não se dispõe de 

informações sobre o sistema atual. 

Na Figura 5.3-1 são mostrados os poços tubulares integrantes do sistema de 

abastecimento público de Cesário Lange, com destaque para os que apresentam 

teores de flúor em níveis superiores ao preconizado pela legislação (MS 2914/2011).  
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Figura 5.3-1 – Localização dos poços tubulares do sistema de abastecimento público de Cesário Lange. 
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Apesar da fluoretação das águas de abastecimento ser uma prática corrente em 

muitos sistemas de abastecimento do mundo, os reais benefícios do flúor para a saúde 

ainda não são unanimidade nos meios médico/científicos.  

Existem artigos técnicos que apontam a existência de danos à saúde, tanto 

diretamente por ingestão, como indiretamente em alimentos com alto teor de flúor. Em 

Cesário Lange há relatos de prejuízos em sua utilização por empresa avícola.  

Assim, atenção especial deve ser dada à qualidade natural da água que hoje é 

consumida no município, principalmente no que se refere aos teores de flúor 

existentes, conforme consta nas análises físico químicas de água apresentadas. 

5.3.1. Geologia da Saúde 

A geologia da saúde pode ser entendida como a área das geociências que 

estuda o impacto de processos geoquímicos, naturais e antrópicos, na saúde dos seres 

vivos, em um determinado espaço. Requerem ações interdisciplinares, também, das 

ciências biomédicas. Neste contexto, tratam-se basicamente da sobreposição da 

distribuição geoquímica dos mais variados elementos e substâncias químicas que, 

direta ou indiretamente, podem ser fatores de risco ou de proteção à saúde. 

Em meados da primeira década do século XXI, pesquisadores de várias 

instituições e universidades brasileiras, formaram um grupo de estudos para questões 

relativas à geologia da saúde, desenvolvendo um programa por meio de rede aberta, 

denominado PGAGEM (Programa Nacional de Pesquisa em Geoquímica Ambiental e 

Geologia Médica). Dentre as instituições participantes tem-se a CPRM (Serviço 

Geológico do Brasil), Mineropar (Serviço Geológico do Paraná), USP (Universidade de 

São Paulo), UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) e Unicamp (Universidade de 

Campinas). 

O programa, que é coordenado pela CPRM, prevê investimentos em pesquisa e 

exploração de recursos naturais, contribuindo com a sustentabilidade e fiscalização das 

atividades produtivas e sociais. 
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Dos elementos que ocorrem naturalmente e que são conhecidos por serem 

essenciais à vida, destacam-se o Fe, Mg, Ca, Co, Cu, P, Zn, N, S, Se, I e Mo; 

entretanto, sua alta concentração também pode ser prejudicial à saúde. Outros 

elementos químicos não têm qualquer função biológica, e mostram-se altamente 

tóxicos, como o As, Hg, Al, Pb e Cd. (UAUY e OLIVARES 2004).  

Na Figura 5.3.1-1 é apresentada tabela periódica dos elementos químicos, 

assinalando por cores apenas os elementos com efeitos biológicos conhecidos ou 

possíveis. 

 

Figura - 5.3.1-1 – Tabela periódica e a correlação generalizada dos elementos. Fonte: Darnley 

et al.(1995). 

A Tabela 5.3.1-1 apresenta classificação dos constituintes dissolvidos nas águas 

subterrâneas de acordo com sua abundância relativa (CUSTODIO e LLAMAS, 1983 

apud FEITOSA et al., 2009). 
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Tabela 5.3.1-1 – Constituintes dissolvidos nas águas subterrâneas de acordo com sua 

abundância relativa (CUSTODIO e LLAMAS, 1983 apud FEITOSA et al., 2009). 

 

Os elementos químicos formadores das rochas, quando em excesso, acarretam 

malefícios à saúde. Essas substâncias químicas podem estar presentes em todo o 

ambiente, seja solo, sedimentos, ar, águas superficiais e subterrâneas. A contaminação 

do meio pode ser natural ou antrópica: 

 Contaminação natural – corresponde à ocorrência desse processo sem 

interferência do homem. É o caso de gases de exudações vulcânicas, rochas 

sulfetadas, fluoretadas, dentre outras; e 

 Contaminação antrópica – decorre de situações onde existem atividades do 

homem, tais como, agropecuária (utilização de agrotóxicos, fertilizantes e 

organoclorados), mineração, disposição inadequada de resíduos urbanos (lixo, 

esgoto), vazamentos de combustíveis (hidrocarbonetos). 

Quando ocorrem concentrações elevadas de elementos químicos de interesse 

econômico, o homem busca seu aproveitamento pela mineração.  

Na atividade minerária, os rejeitos ou efluentes com carga poluidora são lançados 

no meio ambiente frequentemente sem critério. O processamento mineral faz com que 

elementos, que estavam inertes até então e não faziam mal à saúde, com sua 

fragmentação verifica-se um abrupto aumento da área de contato com a água ou o ar, 

incrementando a possibilidade de dispersão de elementos tóxicos. Grande parte 

desses elementos é absorvida por meio da alimentação, água, ar ou do contato com a 

pele. 
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Para melhor compreensão desses fenômenos, é preciso diferenciar se os níveis 

anômalos das diversas substâncias químicas são de origem natural ou antrópica. Se 

for observado que se trata de origem natural, é necessário conhecer o background do 

local para determinar o nível de contaminação, bem como saber os níveis de tolerância 

máxima para as diversas substâncias químicas, segundo parâmetros de órgãos 

nacionais e internacionais de saúde, como, por exemplo, a Cetesb no Estado de São 

Paulo (Tabela 5.3.1-2). 

Tabela 5.3.1-2 – Valores orientadores para solo e água subterrânea no Estado de São Paulo. 

Fonte: Cetesb (2005). 

 

A maioria dos produtos químicos inorgânicos ocorrentes em água potável é 

natural e adquirida pelo contato da água com as rochas e solo. Dentre os processos 

geológicos concentradores de substâncias químicas susceptíveis a fatores climáticos e 

de relevo pode-se citar o enriquecimento supergênico, onde se têm elementos que são 
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mais móveis ou lixiviáveis, como o ferro (Fe), e elementos menos móveis, tais como o 

alumínio (Al). 

No Brasil, os ambientes tropicais são complexos do ponto de vista geoquímico. 

O clima e as intempéries de uma maneira geral favorecem um forte fracionamento 

geoquímico das substâncias, e este fato resulta em empobrecimento ou mesmo forte 

acumulação para níveis tóxicos. 

No tocante à poluição das águas superficiais e subterrâneas, é necessário 

estabelecer correlação entre solos mais impermeáveis, que favorecem o escoamento 

superficial (runoff) e que a princípio proporciona maior contaminação das águas 

superficiais, e os solos mais permeáveis que podem acarretar poluição das águas 

subterrâneas, por permitir maior infiltração. 

No Estado de São Paulo, devem-se observar os agrotóxicos utilizados nas 

culturas da cana de açúcar, soja e cítricas, que são de grande amplitude espacial. 

Outras culturas menores, como o tomate e a batata, destacam-se pelo uso intensivo de 

agrotóxicos por unidade de área cultivada. 

Devido à sua forte eletronegatividade, o flúor forma compostos com 

praticamente todos os demais elementos, incluindo os gases nobres xenônio e radônio. 

O flúor sempre se encontra combinado na natureza e tem afinidade por muitos 

elementos, especialmente o silício, não podendo ser armazenado em recipientes de 

vidro. Em solução aquosa o flúor apresenta-se normalmente na forma de íons fluoreto. 

A água é a principal condutora do elemento flúor, diferentemente dos outros 

elementos fundamentais para a saúde dos seres vivos. A EPA (Environmental 

Protection Agency - Agência Ambiental dos Estados Unidos) recomenda a ingestão 

diária máxima de flúor com teores de 1,5 a 4,0 mg/dia, dependendo das condições 

climáticas locais, relacionadas com os valores de temperaturas médias máximas da 

região. No Brasil, o valor máximo para ingestão é de 1,5 mg/L (MS, 2011).  

A carência de flúor no organismo pode aumentar a incidência de cáries. Devido 

a isso ele é, habitualmente, adicionado à água de abastecimento público (OMS, 1995 

apud SHAFER et al., 1979,). Contudo, se os níveis de consumo forem elevados, 
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principalmente em crianças, pode ocorrer a fluorose dentária, que provoca aumento da 

porosidade do esmalte e da dentina, favorecendo maior percolação de substâncias 

orgânicas, que promovem escurecimento dos dentes.  

A essencialidade do flúor para os seres humanos ainda não foi comprovada de 

forma inequívoca. Entretanto, sabe-se que esse elemento tem efeitos benéficos sobre 

a prevenção de cáries dentárias devido à formação de hidroxifluorapatita cristalina, que 

leva a uma forma de esmalte mais resistente ao ácido (IPCS, 2002a; OMS / FAO / 

IAEA, 1996; IOM, 2003). 

A prática de adição do flúor à água de abastecimento tem sido polêmica desde 

que foi implantada nos Estados Unidos na década de 40, quando a cidade de Grand 

Rapids, em Michigan, adicionou fluoreto ao seu abastecimento público de água. Depois 

que a Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou essa medida, em 1969, vários 

países pelo mundo começaram a fluoretar sua água potável. 

Entretanto, dos anos 70 até os anos 90, países como a Alemanha, Suécia, 

Holanda e Finlândia suspenderam a fluoretação, enquanto a França sequer iniciou. 

Muitos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, 

ainda fluoretam a água potável (cerca de 10% da população britânica bebe água 

fluoretada). Alemanha, Holanda, França, Bélgica e Suíça não fazem isso, embora 

alguns desses países fluoretem o sal de cozinha. 

O fluoreto é uma molécula que contém o elemento flúor (F) combinado com 

outros elementos, sendo encontrado naturalmente em inúmeros lugares, incluindo 

algumas folhas de chá, algas marinhas, solo e rochas. É colocado em cremes dentais e 

antissépticos bucais para prevenir cáries, sendo também adicionado em inseticidas e 

venenos para ratos. O fluoreto que é adicionado à água normalmente é o ácido 

hexafluorsilícico (H2SiF6) ou o hexafluorsilicato de sódio (Na2SiF26). Em excesso pode 

causar descoloração ou corrosão dos dentes (fluorose dentária), podendo, também, 

enfraquecer os ossos (fluorose esquelética).  

Na década de 90, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos verificou 

aumento de fluorose dentária nas áreas fluoretadas desde a década de 40. Mas a 

http://hsw.uol.com.br/h2o.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/sal.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/cha.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/questao315.htm
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evidência é considerada inconclusiva, pois muitos produtos industrializados (como 

cremes dentais, antissépticos bucais e outros suplementos) contêm fluoreto, o que não 

acontecia desde 60 anos atrás, ficando difícil saber se o excesso de fluoreto vem da 

água ou da somatória com a utilização dos produtos. 

O debate sobre riscos e benefícios do fluoreto vai continuar não só até que a 

comunidade científica possa concordar com o assunto, mas também o público em 

geral. O maior argumento contra o fluoreto é que ele prejudica os dentes das crianças e 

existem algumas evidências sobre esse efeito. 

Evidentemente, existem riscos associados ao consumo de fluoreto. O que ainda 

não há concordância é o teor em que a água fluoretada apresenta riscos para adultos e 

crianças, e se esses riscos superam os possíveis benefícios para a saúde. 

No Brasil, há exemplos conhecidos de anomalias geoquímicas localizadas de 

certos elementos químicos que podem servir para demonstrar as correlações da saúde 

pública com a geoquímica, tais como: o flúor (no norte do Paraná e norte de Minas 

Gerais), o arsênio (em Minas Gerais na região do Quadrilátero ferrífero), o mercúrio (na 

Amazônia) e o chumbo (no Vale do Ribeira – SP). 

Dentre as principais origens naturais do flúor, destacam-se a lixiviação de rochas 

enriquecidas em flúor, a dissolução de fluoretos de gases vulcânicos por percolação 

através de falhas em grandes profundidades, as emissões e efluentes industriais e de 

mineração. Segundo Velasquez et al. (2005), na região do município de São Francisco 

no norte de Minas, a origem do flúor está nas fluoritas associadas a fraturas em 

carbonatitos do Grupo Bambuí. Nesse município, em função da média de temperatura 

máxima do ar de 32,3° C, a tolerância máxima de ingestão de flúor é de 0,8 mg/l.  

Em Cesário Lange, são observados teores de flúor em excesso na água de 

abastecimento público, que é captada por poços tubulares. Segundo o Relatório de 

qualidade das águas subterrâneas do Estado de São Paulo - 2007-2009 da Cetesb 

(2010), a água do poço que é monitorado em Cesário Lange (P4), apresenta em 

algumas amostras quantidades de fluoreto superiores às máximas permitidas pela 

legislação, conforme Tabela 5.3.1-3 e Figura 5.3.1-2. 

http://saude.hsw.uol.com.br/vitaminas.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/metodos-cientificos.htm
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Tabela 5.3.1-3 – Desconformidades de flúor na água do poço P4 de Cesário Lange. 

Fonte: Cetesb (2010). 

Parâmetro 

Valor Máximo 

Permitido 

(mg/L) 

Resultados máximos e 

mínimos 

Nº 

desconformidades 

2001 a 

2003 

2004 a 

2006 

2007 a 

2009 
2007 a 2009 

Fluoreto 1,5 
1,49 a 

1,75 

1,25 a 

1,79 

0,79 a 

1,75 
3 

 

 

Figura 5.3.1-2 – Série histórica das concentrações de fluoreto no poço P4. . Fonte: 

Cetesb (2010). 

Observando-se a distribuição espacial dos poços de abastecimento público do 

Município, associados com sua geologia (mostrada anteriormente na Figura 5.3-1), 

pode-se inferir que os poços com maior incidência de flúor estão relacionados ao 

Subgrupo Irati, enquanto que os poços com menor incidência de flúor se relacionam à 

Formação Tatuí. 



Relatório Técnico nº 139.970-205- 40/156 
      

 
 

Em pesquisa realizada por Netto, Franco e Silva, em Guareí – SP (IPT, 2013), 

para a Sabesp (2013), procedeu-se a perfuração de um poço tubular profundo, visando 

definir formações aquíferas mais favoráveis à captação de água com menores teores 

de flúor. Nessa perspectiva, optou-se por isolar os sedimentos da Formação Irati, com 

a captação de água ocorrendo, em melhores condições, na Formação Tatuí e Grupo 

Itararé.  

Esse procedimento mostrou-se eficaz para o atenuamento do flúor na água 

captada pelo poço; entretanto, devido ao isolamento das camadas superiores, houve 

um significativo decréscimo na vazão do mesmo.  

Para o Município de Cesário Lange, é recomendável que sejam realizados 

estudos hidrogeoquímicos, antes de perfuração de novos poços, buscando associar a 

qualidade da água com a sua vazão.  

6. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O mapeamento de uso e ocupação do solo é um importante instrumento de 

planejamento e gestão territorial, tanto em relação ao zoneamento, quanto na 

regulação e controle da ocupação. É a partir das atividades, processos e produção ou 

reprodução de uma determinada sociedade, na forma de sua apropriação do espaço, 

que são estabelecidos os diferentes tipos e categorias de uso e ocupação do solo. 

Para o Plano Diretor do Município de Cesário Lange, o Mapa de Uso e 

Ocupação do Solo foi feito com base na análise e interpretação de ortofotos digitais, do 

mapeamento realizado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – 

Emplasa (2013). As ortofotos foram obtidas a partir de voo fotogramétrico analógico 

ocorrido entre os anos de 2010/2011 em todo o Estado de São Paulo (EMPLASA, 

2010; 2011). As imagens foram georreferenciadas, mosaicadas, processadas e 

classificadas manualmente a partir do software ArcGis 9.2 (ESRI, 2006). As classes de uso 

foram definidas a partir de dados previamente levantados e checados em trabalho de 

campo. 
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O trabalho de campo consistiu na coleta de pontos, com a utilização de GPS 

(Global Position System) e de suas respectivas coordenadas geográficas, cobrindo a 

área de estudo e conferindo uma maior precisão ao mapeamento. Foram definidas 

treze classes de uso e ocupação do solo, agrupadas em quatro categorias, a saber: 

 Cobertura vegetal natural, com as classes de mata e mata ciliar; 

 Agrícola, com as classes de campo antrópico/pastagem, cultura temporária, 

cultura perene e chácaras; 

 Urbana, com as classes de área urbanizada, área urbana em consolidação, 

equipamento público, equipamento privado e distrito industrial; e  

 Outros usos, com as classes de mineração e rodovia.  

A descrição dessas categorias, assim como suas respectivas áreas e 

porcentagens em relação à área total do município, são apresentadas no Tabela 6-1 e 

no Desenho 4 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo. 

O município de Cesário Lange é caracterizado predominantemente pela 

categoria de uso Agrícola, que inclui as classes: culturas temporárias, culturas perenes, 

campo antrópico/pastagem e chácaras. Essas quatro classes, se somadas, 

correspondem a 86,15% do total de usos mapeados.  

 

 



      

 
 

Tabela 6-1 – Descrição, áreas e porcentagens das categorias de uso e ocupação do solo no Município de Cesário Lange. 

 

Categorias Classes de Uso 
Área 

(km
2
) 

Porcentagem em relação à 

área do Município (%) 

Cobertura 

Vegetal 

Natural 

Mata - Vegetação constituída por árvores de porte superior a 5 metros, cujas copas se tocam (no tipo mais denso) ou que propiciam uma cobertura de pelo 

menos 40% (nos tipos mais abertos). 

2,26 1,19 

8,27 

Mata ciliar - Vegetação localizada nas margens dos rios e córregos, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, o solo e a biodiversidade. 

13,57 7,08 

Agrícola 

Campo antrópico/Pastagem - Área caracterizada por vegetação de gramíneas, constituindo uma cobertura que pode ser quase contínua ou apresentar-

se sob a forma de tufos deixando, nesse caso, alguns trechos de solo descoberto. Espaçadamente podem ocorrer pequenos subarbustos, arbustos ou 

mesmo árvores. 

33,94 17,69 

86,15 

Cultura Temporária - Área ocupada por culturas semiperenes e temporárias, tais como: cana-de-açúcar, milho, feijão entre outros, assim como 

instalações para criação de frangos e ovos. 

84,91 44,27 

Cultura Perene - Área ocupada por culturas perenes de laranja e tangerina, assim como a silvicultura. 5,65 2,95 

Chácara - Área ocupada por loteamentos de chácaras de lazer ou de uso residencial e as sedes de sítios que se encontram, sobretudo, ao longo de 

estradas vicinais. Formam um conjunto de propriedades menores, com certa regularidade no terreno e são identificadas pela presença de pomares, hortas, 

solo preparado para plantio, lagoas, bosques, quadras de esporte, piscina, entre outros. 

40,74 21,24 

Urbano 

Área urbanizada - Área residencial densamente ocupada, dotada de infraestrutura básica (pavimentação, sistema de drenagem, saneamento, entre 

outros), atividades de comércio e serviços. Além da sede municipal corresponde também às áreas dos núcleos urbanos isolados de Torninos e Fazenda 

Velha.  

3,31 1,73 

3,53 

Área urbana em consolidação - Corresponde às áreas em processo de ocupação, apresentando ainda alguns vazios urbanos, infraestrutura básica e 

equipamentos urbanos parcialmente instalados, por vezes ausentes. Pode compreender ocupações de baixo, médio e alto padrão, com baixa a média 

densidade de ocupação. Geralmente estão situadas no entorno da ocupação urbana consolidada. 

0,91 0,47 

Equipamento público - Área ocupada por cemitério e estação elétrica.  0,02 0,01 

Equipamento privado - Área ocupada por estabelecimentos, espaços ou instalações destinadas ao lazer (Parque Aquático e Resort Mavsa), e cultura ou 

culto religioso (Associação Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová). 

2,17 1,14 

Distrito Industrial - Área caracterizada pela presença de e atividades industriais ou empresariais localizadas próximas à sede municipal.  0,34 0,18 

Outros 

usos 

Mineração - Área de extração mineral e seu entorno (movimento de terra, cavas, edificações) que sofreram efeito desta atividade. Inclui as áreas em 

atividades destinadas principalmente à produção cerâmica (tijolos e telhas). 

2,59 1,35 

2,04 
Rodovia - Área ocupada pela faixa de domínio da rodovia Presidente Castello Branco – SP-280, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-

arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do 

recuo. 

1,31 0,69 

TOTAL 191,78 100 
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A classe de culturas temporárias é a mais representativa, cobrindo 84,91 km2 ou 

44,27% da área total (Figura 6-1). As culturas perenes correspondem 2,95% da área 

do Município ou 5,65 km².  

 

Figura 6-1 – Área de cultivo de cana-de-açúcar no município de Cesário 

Lange. 

De acordo com o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Cesário Lange 2010-2013  

 

 (PMCL, 2010) e o Levantamento Censitário das Unidades de Produção 

Agropecuária do Estado de São Paulo – LUPA, realizado entre 2007/2008 

(SAA/CATI/IEA, 2008), as principais culturas desenvolvidas em Cesário Lange são: a 

cana-de-açúcar (corte, carregamento e transporte), milho, laranja e soja.  

Ainda na categoria Agrícola, a classe de campo antrópico/pastagem representa 

17,69% da área total de Cesário Lange ou 33,94 km2 (Figura 6-2). A bovinocultura 

(mista, de corte e de leite), a avicultura e equinocultura estão entre as principais 

cadeias produtivas do município, segundo dados do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável de Cesário Lange (PMCL, 2010) e Levantamento 
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Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo – LUPA 

(SAA/CATI/IEA, 2008). 

 

 

Figura 6-2 – Área mapeada como campo antrópico/pastagem. 

As áreas de chácaras estão concentradas no setor noroeste do Município e 

também nas proximidades das principais vias que atravessam o seu território. Essa 

classe cobre 40,74 km2 do território mapeado, o que representa 21,24% do total.  

A categoria de Cobertura Vegetal Natural é pouco representativa, ocupando 

apenas 8,27% da área total do município. Destacam-se as matas ciliares (Figura 6-3), 

com 7,08% desse total, perfazendo uma área de 13,57 km2.  

Elas cobrem as margens dos principais cursos d’água da região (Ribeirão da 

Onça, Ribeirão de Dentro, Ribeirão Aleluia, Ribeirão Turvinho, Rio Sorocaba, dentre 

outros), porém de forma fragmentada e também muito alterada. O restante refere-se às 

matas (2,26 km2), que se concentram em duas propriedades privadas distintas: uma no 

interior da Fazenda da Mata (Figura 6-4) e outra próxima à Lagoa Jubema.  
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Figura 6-3 – Mata ciliar no Ribeirão da Onça. 

 

 

Figura 6-4 – Área de mata (Fazenda da Mata). 
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A categoria de uso urbano ocupa apenas 3,53% da área total do Município, 

sendo composta pela Área Urbanizada, as Áreas Urbanas em Consolidação, o Distrito 

Industrial, Equipamentos Públicos e Equipamentos Privados. 

A área urbanizada concentra-se na sede municipal (Figura 6-5) e em dois 

núcleos afastados da malha urbana principal (Torninos e Fazenda Velha). Essas áreas 

são caracterizadas pela presença de um conjunto de edificações permanentes e 

adjacentes, formando área continuamente construída, contando com infraestrutura 

urbana instalada (água, esgoto, luz, arruamentos). A conexão entre essas três áreas é 

feita pela Estrada Municipal Cerquilho-Cesário Lange (CSL 010), que liga a sede 

municipal ao núcleo Torninos, apresentando novos loteamentos ao longo da via; e pela 

CSL 410, que prossegue até o núcleo Fazenda Velha. Essas vias, por interligarem as 

principais áreas urbanas do Município, representam um possível vetor de expansão 

urbana. Existem registros de ocupações irregulares nos núcleos urbanos isolados que 

se formaram pelo parcelamento de terrenos sem aprovação na Prefeitura.  

 

Figura 6-5 - Vista da área urbanizada, na sede municipal. 
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As áreas urbanas em consolidação (Figura 6-6) constituem áreas em processo 

de ocupação, apresentando ainda alguns vazios urbanos, infraestrutura básica e 

equipamentos urbanos parcialmente instalados, por vezes ausentes. Foram mapeadas 

nessa classe áreas próximas à sede municipal e também no bairro de Torninos, 

especificamente no interior do Condomínio Jatobá.  

 

Figura 6-6 – Área urbana em consolidação. 

Na área urbanizada de Cesário Lange foram identificadas, ainda, duas áreas 

declaradas contaminadas de acordo com o cadastro disponibilizado pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2012). Essa contaminação tem como 

fonte os combustíveis líquidos, solventes aromáticos e hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (PAHs) procedentes das atividades de postos de gasolina.  

O Distrito Industrial de Cesário Lange está localizado às margens da SP-143 

(Figura 6-7), contando com indústrias de diferentes seguimentos, tais como: química, 

gráfica, entre outros. Não existem registros de áreas contaminadas por atividades 

industriais. 
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Figura 6-7 – Vista do Distrito Industrial. 

Os equipamentos privados instalados no Município são voltados ao lazer, cultura 

e culto religioso, com destaque ao Castelo Park Aquático, Mavsa Resort e Associação 

Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová. Essas atividades, que perfazem uma área 

de 2,17 km2 (1,14% do total) representam um potencial para o desenvolvimento do 

turismo no município, cuja operacionalização deve ocorrer de forma integrada, 

envolvendo gestores públicos, órgãos de meio ambiente, comunidades locais, 

prestadores de serviços turísticos, entre outros parceiros.  

Como equipamentos públicos foram mapeados os dois cemitérios de Cesário 

Lange e a estação elétrica (0,01%). 

Por fim, na categoria de Outros Usos foram incorporadas as classes de 

mineração e rodovia. Essas atividades representam 2,04% do total de usos mapeados 

no Município. 
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As atividades de mineração cobrem uma área de 2,59 km2 (1,35% do total 

mapeado), com destaque à produção de cerâmica, concentrada nas proximidades da 

Rodovia Castello Branco (SP-280), a principal via de grande porte que atravessa o 

Município. As empresas cadastradas no Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) são: Mineradora Tatuí Ltda., Cerâmica City Ltda., Monier Tégula Soluções 

para Telhados Ltda.; Cerâmica Irapuá Ltda.; Cerâmica Sgorlon Ltda.; Cerâmica San 

Ltda.; e Cerâmica Bronze Ltda.  

Diante desse cenário, verificam-se problemas e potencialidades para o 

planejamento do uso do solo do Município. As expressivas atividades agrícolas 

desenvolvidas indicam a necessidade de organizar os produtores e a cadeia produtiva 

de forma eficiente para fazer frente ao mercado competitivo, bem como fomentar boas 

práticas agrícolas que considerem aspectos técnicos, econômicos e ambientais. 

A identificação do vetor de expansão urbana representado pela Estrada 

Municipal Cerquilho-Cesário Lange (CSL 010) e CSL 410 aponta para a importância de 

organização do crescimento a fim de consolidar um padrão urbano qualificado. Essa 

condição está intimamente conectada à existência de infraestrutura adequada 

(saneamento, viário, serviços públicos essenciais e áreas verdes), que deve ser 

planejada de forma a minimizar os custos de implantação e aproveitar aquelas já 

existentes.  

A carência de cobertura vegetal natural significativa e unidades de conservação 

no município assinala a relevância de priorizar esse tema nas ações do município. 

Como exemplo, cita-se a promoção de estudos sobre espaços verdes e as possíveis 

conexões entre fragmentos de vegetação; bem como ações de recuperação nas matas 

ciliares, que se apresentaram bastante fracionadas no mapeamento realizado. 

Além disso, a coibição do avanço das ocupações em desacordo com as 

legislações ambientais; a regularização dos loteamentos existentes; o fortalecimento do 

agronegócio e da atividade agrícola vinculada a pequenos e médios produtores; e o 

incentivo às atividades turísticas são premissas fundamentais para nortear a definição 

das diretrizes para o ordenamento territorial do Município. 
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7. ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS 

O município de Cesário Lange não possui Unidades de Conservação de acordo 

com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, instituído 

pela Lei Federal n° 9.985 de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000). No entanto, 

verificam-se remanescentes de vegetação nativa, apesar de ocorrerem de forma 

fragmentada no território municipal. Tais fragmentos florestais foram classificados no 

"Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo" (IF, 2005) e, 

segundo esse estudo, ocorrem em Cesário Lange as seguintes fitofisionomias vegetais: 

 Floresta Ombrófila Densa Montana e Vegetação Secundária da Floresta 

Ombrófila Densa Montana: vegetação característica de regiões tropicais com 

temperaturas elevadas (média de 25ºC) e com alta precipitação pluviométrica 

bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), sem período 

biologicamente seco. Possui dossel uniforme de cerca de 20 metros e ocorre de 

500 a 1.500 metros de altitude; e 

 Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila em região de contato Savana/ 

Floresta Ombrófila: vegetação caracterizada pela presença de fragmentos de 

capoeira em região de contato Savana/ Floresta Ombrófila. 

A Figura 7-1 ilustra os fragmentos de vegetação no município de Cesário Lange 

de acordo com o referido inventário (IF, 2005).  

É importante salientar que o mapeamento de uso e ocupação do solo realizado 

para o presente Relatório (apresentado no Capítulo 6) aponta outros fragmentos 

significativos, os quais não foram mapeados no Inventário do Instituto Florestal (IF) em 

virtude da escala de trabalho adotada pelo IF (1:120.000). Também não foi objeto do 

mapeamento do IPT classificar a cobertura vegetal nas diferentes fitofisionomias 

vegetais remanescentes conforme metodologia adotada pelo IF.  

Deste modo, a cobertura vegetal presente no mapeamento de uso do solo feito 

pelo IPT e os indicados pelo IF não são correspondentes, devido à diferença na escala 

de trabalho e de objetivo dos dois estudos. 
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Figura 7-1 – Fragmentos de vegetação no município de Cesário Lange. Fonte: IF (2005). 
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As fitofisionomias Floresta Ombrófila Densa Montana e Vegetação Secundária 

da Floresta Ombrófila Densa Montana correspondem ao Bioma da Mata Atlântica, que 

é resguardado pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, conhecida 

como Lei da Mata Atlântica (BRASIL, 2006) e pela Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988).  

Já a Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila em Região de Contato 

Savana/ Floresta Ombrófila representa alguns remanescentes da transição do Bioma 

da Mata Atlântica para o Cerrado, na porção leste do município. O Estado de São 

Paulo tem uma lei específica relativa à utilização e preservação do Cerrado – Lei 

Estadual nº 13.550, de 02 de junho de 2009 (SÃO PAULO, 2009). 

No caso de Cesário Lange, os fragmentos existentes referem-se ao Bioma da 

Mata Atlântica e verifica-se que a área classificada como Floresta Ombrófila Densa 

Montana mais expressiva do Município refere-se a um fragmento localizado no interior 

de uma propriedade rural particular (Fazenda Haras da Mata). Segundo a Lei Federal 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012b), alterada pela Lei nº 12.727, de 17 

de outubro de 2012 (BRASIL, 2012c), a Reserva Legal de uma propriedade rural 

particular no bioma da Mata Atlântica deve proteger 20% da cobertura vegetal natural 

na área total do imóvel.  

Essas áreas têm a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável 

dos recursos naturais do imóvel rural; de auxiliar a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos; e de promover a conservação da biodiversidade, bem como o 

abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. A Reserva Legal deve ser 

conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, 

possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado.  

Conforme o Artigo 12 da Lei Federal nº 12.651/12 (BRASIL, 2012b), alterada 

pela Lei nº 12.727/12 (BRASIL, 2012c), “todo imóvel rural deve manter área com 

cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação 

das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente”. 
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Na maior parte do Município os fragmentos da Vegetação Secundária da 

Floresta Ombrófila Densa Montana são enquadrados como matas ciliares, que cobrem 

as margens dos principais cursos d’água da região, como o Ribeirão da Onça, Ribeirão 

de Dentro, Ribeirão Aleluia, Ribeirão Turvinho, Rio Sorocaba, dentre outros. Esses 

fragmentos são enquadrados como Áreas de Preservação Permanente - APPs pela Lei 

Federal nº 12.651/12 (BRASIL, 2012b), alterada pela Lei nº 12.727/12 (BRASIL, 

2012c).  

De acordo com essas legislações, as faixas marginais de qualquer curso d’água 

natural, desde a borda da calha do leito regular, proporcional à largura do curso d’água 

natural são APPs. A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário 

da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado. 

Portanto, a cobertura vegetal existente em Cesário Lange é protegida pelas 

seguintes legislações: 

 Constituição Federal de 1988 9BRASIL, 1988): indica em seu artigo 225 que a 

Mata Atlântica e outros biomas são patrimônio nacional, e sua utilização será 

feita dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais; 

 Decreto Estadual nº 39.473 de 07 de novembro de 1994 (SÃO PAULO, 1994): 

estabelece as normas de utilização das várzeas no Estado de São Paulo; 

 Resolução conjunta Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA)/ Secretaria 

do meio ambiente (SMA)/Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras 

(SRHSO) nº 4, de 11 de novembro de 1994: disciplina a forma e os requisitos 

para as autorizações para exploração das áreas de várzeas no Estado de São 

Paulo; 

 Resolução Conama nº 303, de 20 de março de 2002 (CONAMA, 2002): dispõe 

sobre os parâmetros, definições e limites das Áreas de Preservação 

Permanente; 

 Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (BRASIL,2006)): dispõe 

sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica; 
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 Lei Estadual nº 13.550, de 2 de junho de 2009 (SÃO PAULO, 2009): dispõe 

sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado 

de São Paulo; 

 Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012b), alterada pela 

Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (BRASIL, 2012c), constituindo novo 

Código Florestal: estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, tais 

como as Áreas de Preservação Permanente - APP e a Reserva Legal;  

 Resolução Secretaria do Meio Ambiente (SMA) 31, de 19 de maio de 2009 

(SMA, 2009): indica os procedimentos para análise dos pedidos de supressão 

de vegetação nativa para parcelamento do solo ou qualquer edificação em área 

urbana; e 

 Decisão de diretoria nº 287/2013/V/C/I, de 11 de setembro de 2013 (CETESB, 

2013): dispõe sobre procedimentos para a autorização de supressão de 

exemplares arbóreos nativos isolados. 

 
No Estado de São Paulo, a supressão da vegetação nativa, independente do 

bioma (mata atlântica, cerrado e outras) ou do estágio de desenvolvimento (inicial, 

médio, avançado ou clímax), depende da autorização do órgão ambiental competente 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb). Qualquer atividade que 

pode alterar a condição original da cobertura vegetal, desde a retirada de um único 

exemplar da floresta até a exploração florestal, não pode ser realizada sem a avaliação 

da Cetesb e posterior autorização para intervenção em áreas com vegetação nativa. 

Considerando o valor e a importância ambiental e social dos remanescentes de 

vegetação, bem como a escassez de áreas verdes no Município de Cesário Lange 

(seja de preservação permanente ou não), a supressão (corte e eliminação) de 

exemplares arbóreos, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, deve ser 

evitada. Apenas na inexistência de uma alternativa técnica e locacional à obra ou 

empreendimento proposto, o pedido deve ser encaminhado para avaliação do órgão 

ambiental. 
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A carência de áreas verdes no Município necessita de ações voltadas à 

recuperação e conservação da cobertura vegetal e a definição de áreas prioritárias 

para a conservação, visando à preservação da biodiversidade, à valorização da beleza 

cênica e de outros atributos de importância ambiental. É fundamental conservar as 

áreas com vegetação remanescente, que são essenciais para a manutenção da 

capacidade de produção hídrica e para o equilíbrio ambiental da região. 

Assim, a implantação de parques lineares, corredores ecológicos, praças, 

parques urbanos, unidades de conservação, entre outros, contribui para que, de forma 

integrada e articulada, sejam criados pontos e corredores de movimentação da fauna 

local. Além disso, colabora para que contenham condições ecológicas e paisagísticas 

que resultem em ganhos ambientais significativos para a região, com melhoria da 

qualidade das águas, redução dos processos de erosão do solo e assoreamento dos 

corpos d’água, além do enriquecimento da biodiversidade regional. 

De acordo com o artigo 1º da Resolução Conama nº 9/96 (CONAMA, 1996), um 

corredor entre remanescentes florestais caracteriza-se como sendo: “a faixa de 

cobertura vegetal existente entre remanescentes de vegetação primária em estágio 

médio e avançado de regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de 

trânsito para a sua fauna residente”. Os corredores entre remanescentes florestais 

constituem matas ciliares em toda sua extensão e pelas faixas marginais dos cursos 

d’água definidas por lei, assim como pelas faixas de cobertura vegetal existentes nas 

quais seja possível a interligação de remanescentes, em especial, às unidades de 

conservação e Áreas de Preservação Permanente - APP. 

O projeto “Diretrizes para a conservação e restauração da biodiversidade no 

Estado de São Paulo” (RODRIGUES e BONONI, 2008), do Programa BIOTA – 

FAPESP, gerou um mapa de grande relevância, intitulado “Mapa de Áreas Prioritárias 

para Incremento da Conectividade – Programa BIOTA/FAPESP”. Esse produto 

cartográfico indica áreas prioritárias para restauração florestal, visando aumentar a 

conectividade entre fragmentos remanescentes de vegetação, bem como entre estes e 

as Unidades de Conservação.  
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De acordo com esse mapeamento, dentro do contexto do Estado de São Paulo, 

Cesário Lange localiza-se em uma área considerada de baixa prioridade (prioridade 1) 

para incremento da conectividade e implantação de Unidades de Conservação, pois 

existem poucos remanescentes florestais na região onde ele se insere. Esse fato 

reforça ainda mais a importância de conservar as áreas com fragmentos de vegetação 

ainda existentes no Município, bem como definir áreas que devem ser prioritariamente 

selecionadas para investimentos e ações mínimas de recuperação. 

É importante ressaltar que a priorização das áreas críticas depende de uma 

análise interdisciplinar e das especificidades da região. Portanto, as informações aqui 

apresentadas auxiliam no processo de decisão quanto à aplicação de recursos em 

ações de recuperação e conservação das condições de vegetação e uso do solo, 

contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental de Cesário Lange. 

 

8. DADOS SOCIOECONÔMICOS 

O município de Cesário Lange faz parte da chamada Macrometrópole Paulista, 

composta pela Região Metropolitana de São Paulo; Região Metropolitana de 

Campinas; Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; Região 

Metropolitana da Baixada Santista e Região Metropolitana de Sorocaba, além da 

Unidade Regional de Bragança Paulista, Unidade Regional de Piracicaba e 

Aglomeração Urbana de Jundiaí, como mostra a Figura 8-1. 

Está localizado, especificamente, na antiga Unidade Regional de Sorocaba, que 

foi, em 8 de maio de 2014, instituída como Região Metropolitana de Sorocaba pela 

aprovação do Projeto de Lei 1/2014. Essa Região Metropolitana abrange os municípios 

de: Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, 

Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, 

Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, 

Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim. 
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Figura 8-1 – Localização de Cesário Lange na Macrometrópole Paulista. Fonte: http://www.emplasa.sp.gov. br/newsletter/maio/ imagens/macro_grande.png. 
 Acesso: maio de 2014. 
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A Região Metropolitana de Sorocaba é marcada tanto pela diversidade da 

produção agrícola, com presença de importantes complexos agroindustriais; quanto 

pelo forte setor industrial, concentrado nos municípios de Sorocaba e Votorantim, 

destacando-se o relevante papel na produção estadual de minérios (SÃO PAULO, 

2011). 

Em relação aos recursos hídricos, o Município está inserido na UGRHI 10 – 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos denominada Bacia Hidrográfica do 

rio Sorocaba e Médio Tietê (SMT). Os principais rios do município são: Rio Sorocaba; 

Ribeirão Aleluia; Ribeirão Guarapó e Ribeirão da Onça. Trata-se de uma UGRHI 

caracterizada como industrial pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004-2007). A 

Figura 8-2 ilustra a localização de Cesário Lange na UGRHI 10.  

O principal eixo rodoviário que atravessa o território de Cesário Lange é a 

Rodovia Castello Branco (SP-280), mas o Município apresenta, ainda, diversas 

estradas municipais que se ligam às principais aglomerações urbanas e rurais, bem 

como permite a conexão com os municípios limítrofes, tais como: Rodovia SP-143 

(Cesário Lange/Pereiras); Rodovia SP-141 (Cesário Lange/Porangaba); Rodovia SP-

127 (Cesário Lange/Tatuí), e Estrada Vicinal (Cesário Lange/Cerquilho). 

Apesar de inserido em uma Região Metropolitana, em uma UGRHI com 

economia baseada fortemente na atividade industrial, além de ser atravessada por 

importantes eixos viários, Cesário Lange ainda é predominantemente caracterizado 

pelo uso agrícola, como mostrou o Capítulo 6 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. 
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Figura 8-2 – Localização de Cesário Lange na UGRHI 10. Fonte: IPT (2006) 
 
 

8.1. Aspectos Demográficos 

Conforme os dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município de Cesário Lange apresentava um total de 7.815 

habitantes em 1980 e em 2010 foram registrados 15.540 residentes. Observa-se assim 

que, em trinta anos, houve um crescimento em números absolutos de 7.725 habitantes. 

A Tabela 8.1-1 apresenta a evolução da população total, urbana e rural do Município, 

bem como o grau de urbanização (relação da população urbana sobre a população 

total), para os períodos censitários de 1980 até 2010. 
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Tabela 8.1-1 – Evolução da População Total, Urbana e Rural de Cesário Lange, de 1980 

a 2010. Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e 2010. 

(http://www.ibge.gov.br. Acesso em maio 2014). 

Censo IBGE 1980 1991 2000 2010 

População Total (hab.) 7.815 11.153 12.883 15.540 

População Urbana (hab.) 4.115 6.435 8.921 10.492 

População Rural (hab.) 3.700 4.667 3.962 5.048 

Grau de Urbanização (em %) 52,65 57,96 69,25 67,52 

 

Em relação à população urbana, em 1980, o município de Cesário Lange possuía 

4.115 habitantes e em 2010, registrou um total de 10.492 pessoas morando nas 

cidades. A taxa de urbanização do Município que era de 52,6% em 1980 passou para 

67,5% em 2010, período que registrou um aumento de 6.377 habitantes na sua zona 

urbana.  

No âmbito da população rural, o município de Cesário Lange detinha 3.700 

pessoas vivendo na zona rural no ano de 1980. No período de 1991 a 2000 observou-

se um decréscimo dessa população, e no último Censo realizado, em 2010, foram 

registrados 5.048 habitantes. 

A existência de um Resort, hotéis de turismo rural, Parque Aquático, entre outros, 

podem atrair novos habitantes, pois, apesar de ser considerado um município de 

pequeno porte, possui uma taxa de urbanização elevada (acima de 67%). 

O crescimento da população pode ser observado por meio da Taxa Geométrica 

de Crescimento Anual (TGCA), apresentada na Tabela 8.1-2. De acordo com os dados 

o crescimento populacional de Cesário Lange foi bastante evidente entre 1980 e 1991, 

quando a TGCA registrada foi de 3,24%. Mas nos anos seguintes (de 1991 a 2010), o 

município de Cesário Lange apresentou significativa queda nas TGCAs da população 

total e urbana quando comparada ao período anterior, ao passo que a TGCA rural 

aumentou no último período analisado (2000/2010).  

http://www.ibge.gov.br/
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Tabela 8.1-2 – Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) de Cesário 

Lange, de 1980 a 2010. Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1980, 1991, 

2000 e 2010. (http://www.ibge.gov.br. Acesso em maio 2014). 

TGCA (%) 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

TGCA População Total 3,24 1,65 1,89 

TGCA População Urbana 4,15 3,68 1,63 

TGCA População Rural 2,13 -1,82 2,45 

 

Como foi discutido no Capítulo 6 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, esse 

crescimento parece ter ocorrido no eixo que se inicia na Estrada Municipal Cerquilho-

Cesário Lange (CSL 010) e CSL 410. Deste modo, essa área merece atenção no que 

tange à organização do crescimento, a fim de consolidar um padrão urbano qualificado.  

8.2. Desenvolvimento Econômico 

Cesário Lange é um município com características peculiares, tanto pela sua 

localização na macrometrópole paulista e proximidade de grandes centros (Campinas, 

Sorocaba e São Paulo), quanto pelas atividades que se desenvolvem, com destaque 

às principais cadeias produtivas do agronegócio. A economia do município é composta 

por atividades relacionadas, principalmente, à Agropecuária, Indústria e Turismo 

(Religioso e Lazer). 

No setor primário, o município caracteriza-se pela presença de atividades 

voltadas à agricultura e à pecuária, que ocorrem em grande parte do território do 

Município (mais de 60% da área total), como foi mostrado no Capítulo 6 – USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO.  

De acordo com dados do Levantamento Censitário das Unidades de Produção 

Agropecuária do Estado de São Paulo – LUPA, realizado entre 2007/2008 

(SAA/CATI/IEA, 2008), existem no município 817 Unidades de Produção Agropecuária 

(UPAs), que cobrem uma área de 20.925,20 hectares. De acordo com o referido 

estudo, a UPA é definida como o conjunto de propriedades agrícolas contíguas e 

pertencente ao(s) mesmo(s) proprietário(s), localizadas inteiramente dentro de um 

http://www.ibge.gov.br/
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mesmo município, inclusive dentro do perímetro urbano; com área total igual ou 

superior a 0,1 ha e não destinada exclusivamente para lazer.  

Segundo o LUPA, as principais cadeias produtivas de Cesário Lange são a 

cana-de-açúcar, o milho e a laranja. Na exploração pecuária, destaca-se a avicultura 

de corte, avicultura para ovos e bovinocultura mista, como mostra a Tabela 8.2-1. 

 

Tabela 8.2-1 – Principais explorações agrícolas e pecuárias. Fonte: SAA/CATI/IEA (2008). 

Principais Explorações 
Agrícolas 

Área (ha) 
N° 

UPAs 
Principais Explorações 

Pecuárias 
Nº Unidade N° UPAs 

Cana de Açúcar 6.202 250 Avicultura de Corte 2.121.506 Cabeças 71 

Milho 2.045 207 Avicultura para Ovos 62.993 Cabeças 136 

Laranja 656 17 Bovinocultura Mista 7.360 Cabeças 401 

Soja 51 1 Bovinocultura de Corte 3.460 Cabeças 43 

Café 48 15 Equinocultura 1.516 Cabeças 188 

Feijão 35 6 Bovinocultura de Leite 1.198 Cabeças 59 

Tangerina 17,4 5 Ovinocultura 738 Cabeças 26 

Banana 8,8 3 Suinocultura 654 Cabeças 80 

Tomate 6,8 3 
Caprinocultura 

Asininos e Muares 
110 
63 

Cabeças 11 

 

O setor secundário da economia traduz-se pelo comportamento da indústria nos 

seus mais diversos aspectos, tanto no que concerne à extração mineral ou vegetal, à 

transformação e ao beneficiamento dos produtos. Em Cesário Lange existe um 

razoável parque industrial, conforme mapeado no Capítulo 6 – USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO, formado por indústrias que atuam nos seguintes gêneros: química, gráfica, 

cerâmica, entre outros. É composto por pequenas empresas que proporcionam 

empregos principalmente aos jovens trabalhadores de Cesário Lange. 

Com o crescimento da população em área urbana, cresce, também, atividades 

do terceiro setor, como o varejista, além de alguns centros de lazer e de turismo, como 

hotéis e o parque aquático, que contribuem positivamente para melhorar a economia 

local. Especial destaque deve ser dado ao Castello Park Aquático, Mavsa Resort, 

Associação Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, classificados como 

Equipamentos privados no Capítulo 6 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. 
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Deste modo, é fundamental aproveitar as potencialidades e explorar a vocação 

do município, fortalecendo as associações ou cooperativas de produtores para facilitar 

o acesso ao mercado dos seus produtos; incentivos para os produtores das 

microbacias, visando aumento da produtividade e renda; agregar valores aos produtos 

produzidos no Município; incentivar ações de turismo e lazer sustentáveis, inclusive 

com aproveitamento dos equipamentos e instalações existentes; estimular a criação de 

espaços protegidos e a recuperação de Áreas de Preservação Permanente, com base 

na definição de um Sistema de Espaços Livres para a região; desenvolver programas 

de turismo sustentável com bases comunitárias; e incentivar a qualificação profissional 

de jovens e adultos, gerando trabalho e renda, por meio de atividades relacionadas ao 

setor primário, secundário, turismo e lazer. 

9. CARTA GEOTÉCNICA 

A Carta Geotécnica sintetiza cartograficamente o conhecimento do meio físico e 

seus processos atuantes (geo) em uma determinada região, de modo a subsidiar o 

estabelecimento de medidas para a ocupação adequada do solo (técnica). Em regra 

geral, é composta por uma carta síntese, seu quadro-legenda e o texto explicativo da 

sua elaboração (FREITAS, 2000; BITAR et al., 2012). 

Nesse contexto, essa cartografia pode ser considerada, genericamente, como a 

tecnologia de integração, síntese e representação de processos do meio físico de um 

local determinado. Entretanto, para a ocupação apropriada desse local, as 

geoinformações obtidas devem-se interagir àquelas também estabelecidas por análises 

dos processos dos meios bióticos e antrópicos (socioeconômicos e culturais).  

Há tipos variados de Carta Geotécnica, de acordo com os seus objetivos 

específicos, os quais apresentam, ainda, conteúdos e formas diversas de elaboração. 

Para o município de Cesário Lange, considerou-se como meta fornecer subsídios ao 

Plano Diretor Municipal e às suas legislações relacionadas ao uso do solo, atendendo 

ao escopo buscado na Lei Federal no. 12.608/12 (BRASIL, 2012a), de ações 

preventivas no planejamento municipal.  



Relatório Técnico nº 139.970-205- 64/156 
      

 
 

A regulamentação dessa Lei relaciona-se com transferências de recursos da 

União para a execução de medidas de resposta e recuperação em áreas atingidas por 

desastre. Porém, sua maior inovação foi a de permitir ações baseadas em dados da 

Carta Geotécnica, dispostos antecipadamente e fornecendo condições mais 

adequadas no planejamento municipal, como mostram alguns propósitos da nova Lei, 

previstos em seu Artigo 5o:  

 incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção civil 

entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas 

setoriais; 

 estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em 

vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos 

hídricos e da vida humana; 

 combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, 

e promover a realocação da população residente nessas áreas; e 

 estimular iniciativas que resultem na destinação de moradias em local 

seguro. 

Para alcançar esses objetivos, a Lei no 12.608/12 altera outras legislações, tais 

como as leis nos 10.257/01 (Estatuto da Cidade) e 12.340/10 (Sistema Nacional de 

Defesa Civil – SINDEC), conforme exemplificado: 

 A modificação do Estatuto das Cidades, em seu novo Art.42-A, inciso V, 

estabelece em seu § 1º que: “a identificação e o mapeamento de áreas 

de risco levarão em conta as cartas geotécnicas”; e determina em seu § 

20 que: os “Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste 

artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais”. 

 Dentre as alterações da Lei no. 12.340/10 tem-se, em seu novo Art. 3-A, 

que “O Governo Federal instituirá cadastro nacional de municípios com 

áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”. 
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Em seu § 20, inciso V, diz que os Municípios incluídos no cadastro 

deverão “elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização”.  

 

No atendimento às necessidades do Plano Diretor, em municípios com grande 

diversidade de zoneamento geotécnico, principalmente relacionado ao meio físico, com 

situações de processos de grande impacto, tem-se elaborado, atualmente, dois tipos 

de cartas, que estão sendo denominadas de Carta Geotécnica de Suscetibilidade e 

Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Procuram ir ao encontro da Lei no. 

12.608/12, citada anteriormente (BRASIL, 2012a), fundamentando ações preventivas 

no planejamento municipal. 

Cesário Lange, entretanto, não se enquadra em tais condições de grande 

impacto. Sua geomorfologia retrata possibilidade baixa ou nula de fluxo de detritos e 

enxurradas que configurem desastres naturais. Além disso, suas formas de relevo com 

vertentes colinosas refletem em unidades geotécnicas com baixa suscetibilidade à 

ocorrência de processos de movimentos gravitacionais de massa (tais como 

escorregamentos, queda de blocos e lajes). Essa última situação só é alterada em 

terraplenagens com formação de taludes de alta declividade, como é o caso de 

atividades minerárias no Município, mesmo assim em condições insuficientes para se 

considerar de grande impacto.  

Nesse contexto, a Carta Geotécnica do Município foi elaborada utilizando-se 

como procedimento metodológico a análise da interação de processos ambientais, 

levando em conta os atributos dos meios físico, biótico e antrópico. Tem por escopo 

oferecer condições de percepção e avaliação aos gestores municipais para o 

estabelecimento de metas e ações de desenvolvimento do território.  

Para tanto, interage a dinâmica dos processos geoambientais com ocupação 

urbana ou rural já existente e as condições locais da fauna e flora, tratando igualmente 

de restrições legais. Pode indicar, além disso, a necessidade de estudos específicos 

detalhados enquanto medidas que devem compor um dos objetivos do Plano Diretor. 

Subsidia, também, orientações relacionadas com a expansão urbana (tais como 

licenciamento e parcelamento de novos loteamentos, regularização urbanística de 
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assentamentos já existentes) e infraestruturas (sistema viário, saneamento, dentre 

outras), que constituem prerrogativas do Poder Público Municipal, previstas na Lei 

Federal no 6766/79. 

A Carta Geotécnica deverá, portanto, constituir um instrumento de referência 

básica quando o município altera seu perímetro urbano. Com essa perspectiva de 

planejamento e gestão urbana, vale lembrar o previsto no artigo 42-B, resultante da 

alteração do Estatuto da Cidade (Lei no. 10.257/01) pela Lei no 12.608/12: 

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano 

após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico 

que contenha, no mínimo:  

I – demarcação do novo perímetro urbano;  

II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 

sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;  

III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 

para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 

urbanas e sociais;  

IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração 

de emprego e renda;  

V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da 

demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 

instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;  

VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 

ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e  

VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus 

e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de 

expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 

imobiliária resultante da ação do poder público.  
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§ 1º O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser 

instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, 

quando houver.  

§ 2º Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no 

caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico 

de que trata o caput deste artigo.  

§ 3º A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo 

perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e 

deverá obedecer às suas disposições. 

A partir do exposto, os estudos de levantamento, análise e tratamento dos dados 

procuraram levar em conta, ainda, a expansão de áreas legalmente consideradas como 

o perímetro urbano. Entretanto, as informações legais dessas áreas fornecidas pela 

Prefeitura não apresentam delimitação em coordenada. Consequentemente, sua 

demarcação foi apenas interpretada por descrições imprecisas, constituindo somente 

referência do perímetro urbano, para indicações de aspectos importantes para 

eventuais expansões nos núcleos urbanos.  

Nesse contexto, foram determinados os principais processos, a partir dos quais 

se estabeleceram as unidades de terrenos que permitem a geração desses processos 

considerados, ou têm potencial para seu desenvolvimento, resultando nas diretrizes de 

ocupação do solo urbano, as quais podem ser generalizadas para outras situações 

semelhantes do Município. As caracterizações geoambientais e recomendações de 

medidas e ações são apresentadas no quadro-legenda do Desenho 4. 

9.1. Principais Processos Considerados 

Na Carta Geotécnica, são tratados seis processos geoambientais (meios físico, 

biótico e antrópico) mais relevantes, com diretrizes para tomadas de medidas e ações, 

apresentados na sequência. 

I. INUNDAÇÃO – constitui um processo do meio físico, de agradação, ou seja, 

deposição de sedimentos ligada à ação construtiva fluvial. Desenvolve-se por 
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extravasamento periódico das águas de cursos d’água, transbordando para as áreas 

baixas (~2º, e nível d’água raso ou aflorante) próximas às suas margens (várzeas ou 

planícies aluviais atuais), formando o leito maior do rio. Em paralelo à faixa de 

inundação podem ocorrer terraços, que correspondem a antigas planícies aluvionares 

alçadas poucos metros acima do nível de inundação, elevadas pela dinâmica 

construtiva dos rios. Atualmente, não estariam mais sujeitas ao processo de inundação, 

porém alterações nas drenagens ou no leito do rio por assoreamento ou obstáculos no 

seu fluxo estabelecem, normalmente, a retornada dos terraços às condições de 

planícies aluviais (figura 9.1-1).  

 

Figura 9.1-1 – Perfil esquemático de terraços e planícies aluviais. Fonte: Guerra, 2009. 

 

Tendo em vista a escala regional da Carta Geotécnica (1:50.000), os aluviões 

não foram individualizados em terraços e planícies, nem delimitados quando se 

apresentam com dimensões reduzidas, em drenagens de menor porte. Ocorrem em 

maior expressão em áreas próximas de grandes rios, representados, em Cesário 

Lange, pelo Rio Sorocaba, que inunda usualmente por ocasião de alto índice 

pluviométrico no local ou na cabeceira da bacia de drenagem (fotos das figuras 9.1-2 a 

9.1-4). 
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Figura 9.1-2 – Aluviões às margens do Rio Sorocaba, na divisa 
com o Município de Cerquilho. As planícies estão sujeitas 
periodicamente a inundações (observar local demarcado nesta 
foto, o qual é detalhado na figura 9.1-3 e discutido na figura 9.1-4 
sequentes). 

 

Figura 9.1-3 – Detalhe da figura anterior, no alto da foto, onde 
estão expostos blocos de rocha. 
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Figura 9.1-4 – Mesmo local das figuras anteriores, porém em 
período com nível d’água do rio mais elevado, ocupando parte da 
planície aluvionar. Observar que os blocos de rocha mostrados 
nas figuras anteriores estão encobertos. Foto Google Maps de 
2011. 

 

II. ALAGAMENTO – do mesmo modo que a inundação, aventada anteriormente, 

o alagamento trata-se de um processo de agradação do solo, porém, neste caso, a 

deposição de sedimentos se dá a partir de acúmulo ou redução na velocidade do fluxo 

superficial de água da chuva, formando áreas alagadas. Ocorre em locais 

relativamente planos (inclinação predominante abaixo de 5º), por deficiência do sistema 

de drenagem superficial natural ou construída.  

Devido à sua condição usual de baixa declividade, os terraços aluvionares 

(antigas planícies ou várzeas, alçadas em terraços pela dinâmica construtiva das 

drenagens, até poucos metros acima do nível atual de inundação), constituem terrenos 

potenciais naturais de alagamento. Entretanto, em situações resultantes de sistemas 

de drenagem construídos inadequadamente ao longo de cursos d’água, tal como sua 

canalização subdimensionada, desenvolve um processo com influência mútua, 

envolvendo a retomada de inundação nos terraços, com complementaridade de 
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alagamento por águas da chuva, caídas diretamente no local ou advindas de montante. 

Um exemplo pode-se observar nas figuras 9.1-5 a 9.1-8. 

 

Figura 9.1-5 – Área do núcleo urbano Fazenda Velha, ao norte do 
Município, onde voltou a ocorrer inundação em antigo terraço 
aluvionar, conjuntamente com alagamento por água de chuva e de 
seu fluxo superficial proveniente de terrenos mais elevados e de 
baixa declividade. Esse episódio é consequência de deficiência da 
drenagem construída, por ocasião de maior pluviosidade mostrada 
na figura 9.1-6. Foto Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 
Figura 9.1-6 – Detalhe da drenagem construída, ineficiente 
para comportar o volume d’água do córrego, o qual recebe 
também as águas superficiais dos terrenos a montante, por 
ocasião das chuvas. Foto Prefeitura Municipal de Cesário 
Lange. 
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Figura 9.1-7 – Área também atingida pelo processo. Observar marcas escuras 
nas paredes da casa e no muro, resultantes do alcance das águas de 
alagamento. Foto Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 

Figura 9.1-8 – Outro local afetado pelo alagamento e inundação em área do núcleo 
urbano Fazenda Velha, mostrado em terrenos circunvizinhos nas fotos anteriores. 
Foto Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 
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Ressalta-se, ainda, que os aluviões argilosos, como sucede no Município, têm 

potencialidade de recalques, podendo prejudicar fundações de edificações, drenagens 

e canalizações. Áreas alagadas podem acontecer também em solos de baixa 

declividade sem relação com cursos d’água, em terrenos naturais ou estabelecidos por 

terraplanagem de obras civis ou mineração (figuras 9.1-9 e 10). 

 

 

Figura 9.1-9 – Vista geral de vertentes de colinas médias, no alto da foto, com maior 
declividade do que os patamares abaixo de terrenos mais planos, onde é possível 
ocorrência de eventuais alagamentos nos locais com inclinações <5º, se houver deficiência 
de drenagem superficial. 
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Figura 9.1-10 – Área com alagamento, em cava de mineração. 

III. EROSÃO – consiste em um sistema de remoção, transporte e deposição de solo 

ou fragmentos e partículas de rocha, podendo envolver diferentes agentes 

predisponentes (tal como tipo de solo) e deflagradores (p. ex. a chuva). Em Cesário 

Lange, os solos superficiais e de alteração, normalmente siltosos e argilosos, 

apresentam baixo grau de erodibilidade, portanto os episódios de erosão em sulcos 

são pouco significativos, em número e dimensão. Entretanto, podem ocorrer situações 

mais expressivas nos períodos de chuva ou de fluxo de água superficial por 

concentração de drenagem ou água servida, principalmente em áreas desmatadas. 

O processo erosivo às margens dos canais de rios no Município foi observado 

com maior intensidade apenas nos trechos meandrantes do Rio Sorocaba. Todavia, 

alterações no equilíbrio natural por ações antrópicas podem intensificar esse processo, 

principalmente em área urbanizada, tais como: redução da proteção superficial da 

vegetação nas margens; retificação do leito de cursos d’água com aumento do fluxo da 
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drenagem; e aumento da concentração de águas superficiais em direção aos rios, que 

podem ocorrer por ocupação das circunvizinhanças (Figura 9.1-11). 

 

 
Figura 9.1-11 – Processo erosivo às margens de cursos d’água. 

 

Outra situação de erosão decorre a partir de empastilhamento de siltitos e 

folhelhos de taludes de corte em rochas sedimentares. Corresponde à desagregação 

superficial de solos residuais e rochas alteradas, com quantidade significativa de 

argilominerais expansivos, cuja estrutura cristalina está, normalmente, disposta em 

posições contínuas ou intercaladas de duas camadas (1:1) ou três camadas (2:1). 

Esse intemperismo físico-químico intensifica-se com a exposição da rocha em 

superfície, estilhaçando o material coeso em situação descontínua e friável, envolvendo 

um processo de contração e dilatação desse material e sua quebra em pedaços 

milimétricos a decimétricos. Modificações termo-higrométricas dos argilominerais, tanto 

pela exposição às variações de temperatura, quanto por ciclagem intempérica 

úmido/seco, promovem a deformação e desagregação física em forma de pastilhas. 

O solo desagregado em pastilhas é facilmente erodido, em um processo também 

conhecido como erosão seca (RODRIGUES e LOPES, 1998), onde o transporte de 

material se dá, basicamente, pela ação inicial da gravidade, sendo intensificado 

posteriormente pelo fluxo de águas pluviais. Essa situação resulta em assoreamento 

contínuo dos sistemas de drenagem e da pista de um sistema viário (figura 9.1-12). 
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Figura 9.1-12 – Empastilhamento por exposição em terraplanagem de rocha sedimentar, 
comum em áreas com atividades minerárias. 

A solução está em proteger as camadas de solo ou rocha das variações 

superficiais intempéricas, pela variação de temperatura como de secagem e 

umedecimento. A proteção pode ser implementada por meio de aplicação de telas de 

arame pinçadas ao longo do talude e posterior aplicação de revestimento vegetal em 

placas ou concreto projetado, de acordo com as condições específicas de cada local. 

 

IV. ESCORREGAMENTO E QUEDA DE BLOCOS – constituem movimentos 

gravitacionais de massa, envolvendo, respectivamente, solo e rocha/saprolito. Foram 

observados processos de baixa magnitude devido aos relevos colinosos de Cesário 

Lange, com declividades pouco acentuadas. Contudo, são situações que podem, 

eventualmente, levar perigos pontuais, em áreas com terraplenagem e edificações 

(figura 9.1-13).  
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(a) 

(b) 

 

(c) 

 
Figura 9.1-13 – Encostas de colinas médias, com ocupação urbana nas fotos (a) e 
(b), e de mata na vertente na faixa superior da foto (c), onde poderiam ocorrer, 
eventualmente, pequenos escorregamentos em situações de terraplanagem. 
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Quedas de bloco são condicionadas por estruturas (acamamentos e 

fraturas) das rochas sedimentares. Além disso, pode se desenvolver a partir de 

desagregação superficial em taludes com intercalações de camadas mais 

resistentes (em geral areno-siltosas) com camadas mais siltoargilosas (com 

empastilhamento de argilominerais), onde a erosão pode provocar descalçamento 

inicial e, posteriormente, queda de blocos da camada mais resistente (figuras 

9.1-14 e 15). 

 

Figura 9.1-14 – Quedas de bloco decorrentes de descalçamento por 
empastilhamento e condicionamento por estruturas de fraturas e planos de 
acamamento do sedimento. 
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Figura 9.1-15 – Ruptura de saprolito 
(alteração de rocha) condicionada por 
estruturas de falha. 

 

V. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA – considerou-se, nesse trabalho, o 

processo de contaminação do solo e da água, tanto superficial quanto subterrâneo, o 

qual se pode desenvolver em uma conjuntura natural do meio físico, ou devido a 

atividades antrópicas, conforme tratado no item 5.3. Recursos Hídricos.  

O primeiro caso, de contaminação natural, advém de elementos químicos 

formadores das rochas, cuja concentração na água pode acarretar malefícios aos 

consumidores. Valores limites para cada substância são definidos pela Cetesb 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e outras instituições pertinentes a 

problemas de saúde. 

 Em Cesário Lange foi verificada contaminação de água subterrânea, cujo 

contato com rochas e solos constituiu concentrações anômalas de flúor. Esse 

elemento, por ser fortemente reativo, forma compostos com praticamente todos os 

demais elementos químicos, sobressaindo o silício e cálcio, dentre outros. Em solução 
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aquosa, principal condutora do flúor, apresenta-se normalmente na forma de íons de 

fluoreto, e sua mobilidade por entre fraturas pode levar à sua lixiviação, com deposição 

anômala em maiores profundidades e contaminação das águas subterrâneas. 

Têm sido verificados, tanto por consumidores do Município, como no 

monitoramento da Cetesb, em regiões da UGRHI 10, problemas decorrentes de teores 

de flúor na água subterrânea acima da sua tolerância máxima, dificultando o 

abastecimento público por poços. O consumo prolongado de água com concentração 

excessiva de flúor pode resultar, por exemplo, em crianças com patologia denominada 

fluorose dental, que promove aumento da porosidade do esmalte e dentina, 

escurecendo os dentes.  

O uso de água para criação de animais, nas condições mencionadas, pode ter 

resultados problemáticos, como verificado em avícola em Cesário Lange. São 

encontrados, também textos considerando danos em atividades agrícolas. Enfim, tais 

possibilidades indicam necessidade de estudos que tratem dessa questão, levando em 

conta, também, a somatória de diferentes formas de ingestão do flúor. 

A partir da distribuição espacial dos poços tubulares da Sabesp e sua 

associação com a geologia do Município (Desenho 1) observa-se, preliminarmente, 

que a maior incidência de flúor na água subterrânea pode estar ligada a rochas do 

Subgrupo Irati. Entretanto, tal observação ainda necessita de estudos detalhados e 

mais completos, tal como a descrição das litologias e fácies dos sedimentos 

atravessados durante os trabalhos de perfuração. 

Em relação às situações de contaminação antrópica, têm-se como fontes 

potenciais as cargas poluidoras devidas a: despejo inadequado de resíduos e esgotos 

provenientes de ocupações domésticas, comerciais, mineradoras e industriais (fontes 

pontuais); alto risco de contaminação do solo e água em aluviões, onde o nível d’água 

é aflorante ou próximo da superfície; acidentes com cargas perigosas (fontes difusas); 

águas superficiais de captação de infraestruturas, como drenagem urbana ou sistema 

viário (fontes difusas); e infiltração de água de chuva ou de irrigação, em atividades 
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agrícolas, que ocupam cerca de 86% da área do Município, com uso de inseticidas e 

fertilizantes (fontes difusas).  

Em áreas de disposição de resíduos sólidos (aterros diferenciados segundo sua 

classe de resíduos), a contaminação das águas superficiais pode ocorrer de forma 

direta, por meio de: lançamentos de resíduos em cabeceiras ou vales de drenagens; 

despejo de efluentes, advindos da decomposição dos resíduos; e percolação de águas 

pluviais (chorume). A contaminação das águas subterrâneas, por sua vez, ocorre por 

meio da infiltração de chorume no subsolo. 

Os esgotos domésticos caracterizam-se pela grande quantidade de matéria 

orgânica biodegradável, responsável por significativa redução do oxigênio nos cursos 

de água, como resultado da estabilização pelas bactérias. Esses efluentes líquidos 

apresentam ainda nutrientes e organismos patogênicos que podem causar efeitos 

deletérios no corpo receptor, dificultando, ou mesmo inviabilizando o seu uso para 

outros fins. Os núcleos urbanos sem atendimento por rede de esgoto podem constituir 

importante fonte de poluição difusa, vinculada às alternativas inadequadas para o 

saneamento in situ, tais como os lançamentos diretos em drenagens ou solo, fossas 

negras, secas e até mesmo sépticas.  

Há possibilidades de lançamento inadequado de cargas poluidoras de origem 

industrial e comercial (tais como locais de estocagem de combustíveis), com ou sem 

tratamento prévio, diretamente nos rios e córregos, ou podem acontecer infiltrações no 

solo por vazamento de efluentes líquidos. A grande diversidade de indústrias e do 

comércio faz com que haja uma variabilidade maior dos contaminantes lançados aos 

corpos d’água, incluindo-se metais pesados, compostos orgânicos tóxicos e muitos 

outros que dependem das matérias-primas e dos processos industriais utilizados 

(constituintes perigosos).  

Na área urbanizada de Cesário Lange foram identificadas duas áreas 

declaradas contaminadas de acordo com o cadastro disponibilizado pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2012). Essa contaminação tem como 

fonte os combustíveis líquidos, solventes aromáticos e hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (PAHs) procedentes das atividades de postos de gasolina.  
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O Distrito Industrial de Cesário Lange está localizado às margens da SP-143, 

contando com indústrias de diferentes segmentos, tais como: química, gráfica, entre 

outros. Não existem registros de áreas contaminadas por atividades industriais. 

Entretanto, considerando a política municipal de expansão do setor industrial, com 

possibilidade de ocorrência do processo de contaminação, devem-se monitorar essas 

áreas e estabelecer eventuais tratamentos, além de disposição adequada de seus 

resíduos. 

Os resíduos, de acordo com a norma NBR 10004-2004, são agrupados em: 

a) Resíduos classe I – Perigosos.  

b) Resíduos classe II – Não perigosos. 

– Resíduos classe II A – Não inertes.  

– Resíduos classe II B – Inertes.  

 

Além disso, atividades industriais podem gerar contaminação do solo, do 

subsolo e das águas subterrâneas, por conta do volume, da concentração e da 

variedade de produtos e resíduos químicos que utilizam. O despejo inadequado de 

resíduos sólidos e de materiais indesejados, a emissão de efluentes líquidos e o risco 

de ocorrência de acidentes envolvendo vazamento de produtos químicos perigosos são 

alguns dos fatores que podem gerar carga contaminante (FOSTER et al., 2006). 

Para avaliar o potencial de contaminação pelas indústrias, atuais e futuras, 

devem-se levantar as suas atividades industriais e analisar os principais e possíveis 

contaminantes, conforme a classificação da Resolução SES/SERHS/SMA nº 3, de 21 

de junho de 2006, elaborado a partir do Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas – Cetesb, e do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 

(disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/arquivos/Resolucao_ 

Conjunta_SMA_SERHS_SES_3_2006). Separa o ramo das atividades industriais em 

23 tipologias específicas (Borracha; Couros e Peles; Química; Farmacêutica e 

Veterinária; Perfumaria; Sabões e Detergentes; Utilidade Pública e Tratamento de 

Efluentes e Resíduos; Serviços; Têxtil; Gráfica; Alimentícia; Combustíveis e Produtos 

Químicos; Minerais Metálicos; Minerais Não-Metálicos; Refino de Petróleo, Coque, 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/arquivos/Resolucao_%20Conjunta_SMA_SERHS_SES_3_2006
http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/arquivos/Resolucao_%20Conjunta_SMA_SERHS_SES_3_2006
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Combustíveis Nucleares e Álcool; Produtos Minerais Não-Metálicos; Material 

Refratário; Metalurgia Básica; Máquinas e Equipamentos; Material Elétrico e Eletrônico; 

Equipamentos de Transporte; Produtos de Madeira; Celulose e Papel).  

VI. DANOS À BIODIVERSIDADE – estão pautados em modificações dos processos 

do meio biótico, o  qual envolve a inter-relação entre a fauna e a flora presentes, 

alterando a sua dinâmica. Não se constitui, portanto, um amontoado de elementos 

distintos, mas se trata de um ecossistema que advém de constante evolução, 

passando por sucessões de existência, de transformação e de extinção, envolvendo 

diferentes espécies e formas de funcionamento.  

Como apresentado no item 6. – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, a cobertura 

vegetal natural em Cesário Lange é pouco representativa, devido à pressão humana 

associada à expansão da agricultura, ocupando apenas 8,27% da área total do 

Município, com avanço de ocupações urbanas.  

Dentre as vegetações remanescentes, destacam-se as matas ciliares às 

margens dos principais cursos d’água do Município e enquadradas como Áreas de 

Preservação Permanente - APPs (Ribeirão da Onça, Ribeirão de Dentro, Ribeirão 

Aleluia, Ribeirão Turvinho, Rio Sorocaba, dentre outros), porém de forma fragmentada 

e também muito alterada.  

Outros núcleos com remanescentes de vegetação, ainda mais esparsos e 

alterados, além de, em geral, muito reduzidos (não representados na escala desse 

estudo), podem ser observados em algumas chácaras a noroeste no Município, em 

direção ao Município de Pereiras. As matas (2,26 km2) concentram-se em duas 

propriedades privadas distintas, uma no interior da Fazenda da Mata  e outra próxima à 

Lagoa Jubema. 

Contrapondo a carência de cobertura vegetal e de unidades de conservação, 

torna-se visível a relevância de levar em conta esse tema de biodiversidade nas ações 

municipais. Com essa perspectiva, apontam-se alguns aspectos importantes a ser 

considerados, cujas propostas de medidas estão muito longe de recriar o ecossistema 
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ideal. Pretende-se, apenas, mitigar sua condição crítica atual, pois ela extrapola o meio 

biótico, tendo um importante vínculo, também, com a qualidade de vida da população.  

Os danos da biodiversidade consistem, basicamente, em impactos negativos 

resultantes da alteração antrópica dos processos naturais, e que devem ser abordados:  

 desmatamento, com diminuição drástica de corredores ecológicos, 

reduzindo, ou mesmo impedindo, a biodiversidade; 

 captura de animais silvestres e retirada de vegetação local, 

comprometendo a dinâmica dos ecossistemas;  

 extrativismo, com retirada de espécies vegetais, modificando o 

ecossistema; e 

 em situações de matas mais significativas, a introdução de espécies 

exóticas pode levar à redução da biodiversidade ainda existente, pela 

competição com espécies nativas e introdução de patógenos. Essa nova 

condição pode desencadear modificações no comportamento das 

populações de espécies nativas, fazendo com que algumas espécies 

exóticas aumentem consideravelmente em número de indivíduos, 

tornando-se então pragas autóctones e/ou incômodos. Como resultado, 

podem-se ter vetores de zoonoses (mosquitos, ratos, gambás), com ataque 

a criações de animais e cultivos de plantas, além de ações de 

biodeterioração (cupins).  

Em relação às APPs, uma vez que essa categoria não está contida na Lei 

nº 9.985/2000 (SNUC), são tratadas nas normas estabelecidas pela Lei nº 12.651, de 

25 de maio de 2012, a qual foi alterada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, 

que passa a constituir o novo Código Florestal.  

As APPs consistem em áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, 

com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. Abrange as faixas marginais de 
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qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, proporcional à 

largura do curso d’água natural.  

A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP somente ocorrerá 

nas hipóteses de utilidade pública ou de interesse social, previstas no Código Florestal. 

A supressão de vegetação nativa, protetora de nascentes, poderá ser autorizada 

somente em caso de utilidade pública.  

Consideram-se de utilidade pública: 

 as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

 as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços 

públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos 

parcelamentos de solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, 

gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações 

necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais 

ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a 

extração de areia, argila, saibro e cascalho; 

 atividades e obras de defesa civil; 

 atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das 

funções ambientais; e 

 outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em 

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 

locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do 

Poder Executivo federal. 

Consideram-se de interesse social: 

 as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação 

nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da 

erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies 

nativas; 

 a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade 

ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que 
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não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função 

ambiental da área; 

 a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e 

atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais 

consolidadas, observadas as condições estabelecidas no Código Florestal; 

 a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados 

predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas 

consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei no 11.977, de 

7 de julho de 2009 (que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida 

– PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em 

áreas urbanas); 

 a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água 

e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes 

integrantes e essenciais da atividade; 

 as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, 

outorgadas pela autoridade competente; e 

 outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em 

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 

locacional à atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder 

Executivo federal. 

De acordo com o texto desenvolvido no Item 7. – ÁREAS LEGALMENTE 

PROTEGIDAS, além do Código Florestal, há uma série de leis referentes à biota. Em 

Cesário Lange, podem-se destacar, dentre outras:  

 A Lei Federal nº 11.428/06, conhecida como Lei da Mata Atlântica; 

 A Lei Estadual nº 13.550/09, relacionada com alguns remanescentes 

da transição do Bioma da Mata Atlântica para o Cerrado, podendo 

ser aplicada na porção leste do município, voltada à utilização e 

preservação do Cerrado; e 

 Em uma instância maior, tem-se a Constituição Federal de 1988. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
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9.2. Unidades de Terrenos Estabelecidas e Recomendações 

Cesário Lange delimita áreas com comportamentos geotécnicos que, em geral, 

se individualizam com algumas diferenciações quantitativas, ou seja, apresentam 

terrenos com processos semelhantes, mas com diferentes intensidades. Nesse 

contexto, elaborou-se a Carta Geotécnica (Desenho 4) espacializada em três unidades 

de terreno, as quais são distintas, tanto pela sua morfologia, como também por 

intercalações de processos decorrentes de sua litologia, e compondo, para cada 

unidade, recomendações específicas. Esse zoneamento e suas condições 

geoambientais são apresentados em um quadro-legenda, juntamente com 

procedimentos generalizados de ações propostas para aplicação no Município. 

É importante ressaltar que a cartografia foi desenvolvida na escala 1:50.000, 

visando o Plano Diretor do Município. Mesmo utilizando até mesmo dados locais com 

verificações correspondentes a maiores escalas, continuam consistindo em 

informações válidas para dimensões regionais. Assim, as delimitações das unidades 

geotécnicas têm um significado de indicação compatível com a sua escala de 

apresentação, sempre exigindo, quando forem executados projetos, a obtenção se 

conhecimentos detalhados em escala compatível.  

9.2.1. Propostas Específicas  

São recomendações relacionadas com as Unidades Geotécnicas apresentadas 

na sequência:  

Unidade I – aluviões (planícies e terraços não diferenciados cartograficamente). 

Características geoambientais  

–Terrenos baixos, planos, junto às margens dos rios de maior expressão, e, 

eventualmente, às margens de outras drenagens secundárias, de dimensões 

reduzidas, sendo, portanto, não cartografadas na escala desse estudo. 

–Nível d’água raso ou aflorante. Padrão de drenagem predominantemente 

subdendrítico, subordinadamente sub-retangular, condicionado por sistemas de 

falhas. Trechos do Rio Sorocaba apresentam padrão meandrante.  
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–As planícies aluvionares constituem o leito maior do curso d’água, em relevo 

com declividades naturais onde prevalecem vertentes com até 2º. Os terraços 

aluvionares correspondem a antigas planícies alçadas em patamares poucos 

metros acima do nível de inundação, elevados pela dinâmica construtiva dos 

rios. Constituem coberturas sedimentares subatuais, dispostas em áreas com 

predomínio de declividades menores que 5º. 

–Ocupação, basicamente, por atividades rurais ou matas. 

Processos predominantes (existentes ou potenciais)  

–Inundação e alagamento por ocasião de altos índices pluviométricos ou devido 

a ações antrópicas no local ou entorno, as quais modificam os sistemas 

naturais de drenagem, com assoreamento do seu leito e/ou construções 

inadequadas ao longo do curso d’água, tal como sua canalização 

subdimensionada. 

–Processos erosivos às margens de rios no Município, com maior intensidade 

nos trechos meandrantes do Rio Sorocaba, com erosão na margem côncava 

(trecho de maior velocidade da corrente fluvial) e deposição na margem 

convexa de jusante. Ações antrópicas podem intensificar a erosão, 

principalmente em área urbanizada, devido à: redução da proteção superficial 

da vegetação nas margens; retificação do leito de cursos d’água com aumento 

do fluxo da drenagem; e aumento da concentração de águas superficiais em 

direção aos rios. 

–Contaminação em aluviões, por águas superficiais de captação de 

infraestruturas, tais como drenagem urbana ou do sistema viário, além de água 

de irrigação, em atividades agrícolas com uso de inseticidas e fertilizantes. 

–Recalques nos aluviões argilosos em situações de ocupação, podendo 

prejudicar fundações em obras de edificações, drenagens e canalizações. 

–Desmatamento em APPs, que, além de questões legais, se comportam como 

corredores ecológicos. 
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Recomendações 

–Não ocupar as planícies aluvionares e evitar a ocupação dos terraços. Caso 

sejam necessárias obras de transposição de cursos d’água, dimensionar 

drenagens considerando o maior afluxo de águas superficiais, principalmente 

por concentração advinda de ocupações circunvizinhas, tais como edificações 

e sistema viário. 

–Executar proteção superficial vegetal em faixas desmatadas. 

–Impedir lançamentos sem tratamento de águas superficiais de efluentes 

urbano-industriais, ou de percolação de chorume proveniente de aterros 

sanitários, ou de captação de infraestruturas, como drenagem urbana ou do 

sistema viário, além de água de irrigação, em atividades agrícolas com uso de 

inseticidas e fertilizantes. 

–Adotar medidas preventivas nos aluviões argilosos que possam prejudicar 

fundações de edificações, drenagens e canalizações. 

–Recuperar APPs, buscando, na medida do possível, dar continuidades às 

matas ciliares direcionadas ao acréscimo de corredores ecológicos. 

Unidade II – Colinas médias.  

Características geoambientais  

–Predominância de relevos com interflúvios delimitando áreas de 1-4 km2.  

–Topos aplainados a arredondados, vertentes assimétricas ligeiramente 

custeiformes por condicionamento estrutural e controle de camadas sub-

horizontais, amplitudes locais inferiores a 100 m, perfis convexos a retilíneos, e 

vales fechados. 

–Ocupação urbana com aproximadamente 8% dessa Unidade.  

Processos predominantes (existentes ou potenciais)  

–Baixo grau de erodibilidade, portanto os episódios de erosão em sulcos são 

pouco significativos, em número e dimensão. Entretanto, podem ocorrer 

situações mais expressivas nos períodos de chuva ou de fluxo de água 
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superficial por concentração de drenagem do sistema viário ou de água 

servida, principalmente em áreas desmatadas. 

–Escorregamento e queda de blocos condicionados por estruturas 

(acamamentos e fraturas) das rochas sedimentares, envolvendo 

rocha/saprolito, constituindo processos de baixa magnitude e em situações 

eventuais e pontuais de terraplanagem para obras viárias e edificações.  

–Maior custo para execução de infraestrutura. 

–Danos à biodiversidade por desmatamentos devido à pressão associada à 

ocupação por chácaras, agricultura e pastagem. 

Recomendações 

–Contrapor a carência de vegetação em Cesário Lange buscando, nas ações 

municipais, estabelecer, nessa Unidade Geotécnica, áreas com maior 

concentração de biodiversidade, induzindo, por exemplo, a criação de parques 

com atividades turísticas. 

–Recuperar APPs, procurando, na medida do possível, dar continuidades às 

matas ciliares direcionadas ao acréscimo de corredores ecológicos. 

–Evitar o desenvolvimento de ocupações urbanas. 

Unidade III – Colinas amplas. 

Características geoambientais  

–Relevos onde se sobressaem amplitudes reduzidas em interflúvios que 

delimitam áreas superiores às das colinas médias, com topos extensos e 

aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos, e vales abertos com 

baixas declividades. 

–Eventualmente, apresentam planícies aluviais interiores restritas.  

–Contém por volta de 92% da ocupação urbana. 
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Processos predominantes (existentes ou potenciais)  

–Impactos negativos acontecem resultantes de eventuais incorreções em 

atividades antrópicas urbanas, rurais e de mineração, tendendo a se 

intensificar com o aumento dessas ocupações. 

–Alagamento por ocasião de alto índice pluviométrico ou concentração de águas 

superficiais advindas de edificações ou sistema viário, em áreas relativamente 

planas (inclinação predominante abaixo de 5º), naturais ou resultantes de 

terraplanagem, com drenagens inadequadas. 

–Contaminações da água e do solo, provenientes de ocupações domésticas, 

comerciais e industriais/ minerárias, acontecem por disposição inadequada de 

resíduos, percolação de chorume de aterro sanitário, lançamento direto de 

esgotos em cursos d’água, além de saneamento in situ (tais como fossas 

negras, secas e até mesmo sépticas). 

Esse processo também advém de infiltração de água de chuva ou de irrigação, 

em atividades agrícolas com uso de inseticidas e fertilizantes. 

Cargas poluidoras de origem industrial, de rejeito de mineração e comercial 

(tais como locais de estocagem de combustíveis) acontecem quando seus 

efluentes são lançados diretamente nos cursos d’água, ou, ainda, se houver 

infiltrações no solo por vazamento de depósitos de cargas e botaforas com 

potencial de contaminação de alto grau. Acidentes com cargas perigosas 

podem ocorrer eventualmente, porém com resultados desastrosos, inclusive 

em condições de atingir ocupações urbanas próximas do local. 

–Danos à biodiversidade por desmatamentos devidos à pressão associada à 

ocupação urbana e rural. 

–Danos à saúde, tais como doenças de veiculação hídrica, a partir de áreas 

alagadas e drenagens contaminadas, dentre outras causas. 

Recomendações 

–Ocupar preferencialmente essas áreas, as quais, pela baixa suscetibilidade de 

ocorrência dos processos apresentados, constituem geotecnicamente as mais 
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aptas para urbanização e zoneamento industrial, necessitando apenas de 

medidas básicas usuais de engenharia. 

–Dimensionar a construção de drenagens superficiais em áreas públicas 

considerando o maior afluxo de água, principalmente por concentração advinda 

de ocupações circunvizinhas, tais como edificações e sistema viário, e 

impermeabilização do solo (redução do tempo de concentração das águas 

pluviais). 

–Exigir drenagens superficiais também adequadas em áreas privadas (tal como 

mineração), quando houver áreas alagadas. 

–Implantar o saneamento básico, necessariamente com tratamento dos 

efluentes urbanos e industriais/minerários. 

–Acompanhar junto à Cetesb o monitoramento e correção de eventuais áreas 

contaminadas, tanto em atividades agrícolas por uso de inseticidas e 

fertilizantes, quanto por atividades industriais/minerárias.  

–Determinar a elaboração de plano de emergência de empresas com depósito 

ou uso de cargas perigosas, e distribuidoras de produtos industriais para caso 

de acidente ou vazamento dos produtos. 

–Estabelecer controle de trânsito de cargas perigosas, com um plano de 

medidas e ações para eventuais ocorrências de acidentes. 

–Dar preferência à implantação de indústrias com resíduos Classes IIA e IIB 

(NBR 10004). 

–Recuperar a vegetação em APPs ou em desmatamentos irregulares, buscando 

construção de parques municipais e formação de áreas verdes junto às 

residências e ao sistema viário. 

9.2.2. Propostas Gerais  

São recomendações generalizadas para o Município, que extrapolam as 

características inerentes das Unidades Geotécnicas anteriormente apresentadas:  

–Buscar o estabelecimento de instalações de empresas públicas ou privadas, 

que necessitem de poço de abastecimento de água no local, preferencialmente 

em áreas onde não ocorra a Formação Irati, devido à sua associação de teores 



Relatório Técnico nº 139.970-205- 93/156 
      

 
 

de flúor na água subterrânea acima da sua tolerância máxima. Dar preferência 

a locais com embasamento da Formação Tatuí, onde foi observada baixa 

incidência de flúor e alta vazão.  

Entretanto, observa-se que os dados foram inferidos preliminarmente, 

respaldados tanto por consumidores do Município, como por informações de 

monitoramento da Cetesb, em regiões da UGRHI 10, necessitando 

fundamentos de trabalhos detalhados e mais completos, com descrição de 

perfis de poços mostrando maiores distinções das litologias e fácies dos 

sedimentos ultrapassados durante os trabalhos de perfuração. 

Delimitações dessas formações são destacadas por texturas na Carta 

Geotécnica. 

–Manter a vegetação situada em APP pelo proprietário da área, possuidor ou 

ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado. 

A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP são permitidas 

somente nas hipóteses de utilidade pública e de interesse social, previstas no 

Código Florestal. Suprimir vegetação nativa, protetora de nascentes só pode 

ser autorizado em caso de utilidade pública.  

–Promover estudos sobre espaços verdes e as possíveis conexões entre 

fragmentos de vegetação,  bem como ações de recuperação nas matas 

ciliares, que se apresentaram bastante fracionadas no mapeamento realizado. 

–Ocupar cavas de mineração a partir de análise dos Planos de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD), contemplando alternativas de uso futuro da área.  

Iniciar a reabilitação da área simultaneamente com a mineração, podendo 

necessitar de revisão dos padrões tecnológicos empregados no processo 

produtivo. Quaisquer que sejam os procedimentos e finalidades da reabilitação, 

o plano de recuperação passa necessariamente pela estabilidade geotécnica 

das áreas. Em Cesário Lange envolve, dentre outras, soluções de drenagem e  
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de proteção dos taludes (evitando o empastilhamento e a queda de blocos 

condicionada por fraturas ou descalçamento de camadas mais resistentes a 

partir da desagregação superficial). 

–Classificar as indústrias, atuais e futuras, do Município de acordo com o nível 

potencial de gerar carga contaminante, com cadastramento em um banco de 

dados georreferenciados, permitindo priorizar áreas a serem estudadas e 

monitoradas, a fim de prevenir eventuais contaminações. 

–Delimitações do perímetro urbano atual ou suas modificações deverão ser 

demarcadas cartograficamente, com coordenadas. 

 

10. PROPOSTAS PARA INTERVENÇÕES TURÍSTICAS 

Neste item são apresentadas propostas para intervenções turísticas no âmbito 

municipal. Entretanto, é válido lembrar que o turismo municipal de um único Município 

poderia ser reforçado e embasado num Turismo Regional, composto pelos municípios 

do entorno de Cesário Lange. Outros municípios levantariam também os seus 

potenciais turísticos, e todos participariam de Plano de Ação regional, talvez baseado 

no Turismo Rural. Poderia ser criado um Circuito de Visitações, englobando os vários 

municípios participantes. 

10.1. Considerações Gerais  

 Segundo Rodrigues (2000, pag. 59), nos últimos tempos, utiliza-se a fórmula do 

desenvolvimento em escala humana, inverso ao crescimento econômico tout court 

(simplesmente). Max-Neef et al. (1994) propõem que as necessidades humanas sejam 

atendidas desde o início e durante todo o processo de desenvolvimento, ou seja, que a 

realização das necessidades não seja só a meta, mas sim o próprio motor do 

desenvolvimento. Isto significa que a estratégia do desenvolvimento seja capaz de 

estimular permanentemente a geração de satisfação sinergética (simultânea), desde o 

princípio do processo de mudança e de transformação. 
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De acordo com os referidos autores, “integrar a realização harmônica de 

necessidades humanas no processo de desenvolvimento significa a oportunidade de 

que as pessoas possam viver esse desenvolvimento desde o seu início, dando origem 

assim a um desenvolvimento saudável, autodependente e participativo, capaz de criar 

os alicerces de um processo, no qual se pode conciliar o crescimento econômico, a 

solidariedade social e o desenvolvimento das pessoas” (MAX-NEEF et al., 1994, pag. 

82). 

Sob esta ótica, vislumbra-se a possibilidade de desenvolvimento local de 

Cesário Lange a ser promovido com a intenção de inclusão social. Em face disto, o 

desenvolvimento local representaria a possibilidade de compatibilizar desenvolvimento 

com conservação/educação ambiental, tendo no turismo ecológico (ecoturismo) a 

atividade que concretizaria essa possibilidade. 

O primeiro passo para se pensar no Município é o reconhecimento de alguns de 

seus principais aspectos turísticos, visando um futuro cenário para seus habitantes. 

10.2. Atrativos Turísticos 

Cesário Lange possui aspectos que podem possibilitar um aproveitamento 

turístico do Munícipio, permitindo sua utilização para potencializar essa atividade, tanto 

em sua área urbana, quanto na porção rural.  

Em sua área urbanizada e proximidades, destacam-se: 

 Museu do Engenho: local onde, no passado, os escravos trabalhavam a serviço 

de seus senhores. Hoje o museu retrata a história da localidade e está aberto ao 

público local e aos visitantes interessados na memória de Cesário Lange; 

 Praças e arborização urbana para a convivência social; 

 Mavsa Resort Convention & Spa: hotel com grande infraestrutura própria, que 

conta com inúmeras atrações, tais como  piscinas, eventos de recreação para as 

crianças, tirolesa, caiaque, mini-zoo, bares, restaurantes, espaço fitness, entre 

outros; e 
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 Castelo Park Aquático: complexo de lazer, com 30 mil metros quadrados de 

piscinas, estacionamento, salão de eventos, praça de alimentação, vestiários, 

guarda volumes, boias, entre outros. 

Nas áreas rurais, verificam-se os seguintes equipamentos: 

 Acampamento Monte Horebe: acampamento localizado próximo da Rodovia 

Castelo Branco, com infraestrutura que possibilita atender eventos de 

acampamentos, retiros e encontros; 

 Sede brasileira do grupo religioso “Testemunhas de Jeová”: com 

instalações versáteis (hotel, fazenda, gráfica, oficinas, entre outros), e é voltado 

ao turismo religioso e ensino bíblico;  

 Rio Sorocaba: atração natural da cidade, que é utilizado tanto para o lazer 

quanto para a prática de pesca; e 

 Haras: estabelecimentos que abrigam cavalos. 

Sugere-se, para o Município de Cesário Lange, a possibilidade de adoção de um 

modelo de desenvolvimento econômico embasado nas suas características e 

potencialidades rurais. Esse modelo abriga duas iniciativas, a saber: (a) busca de 

criação/implantação de novas indústrias, procurando trazer, também, aquelas voltadas 

ao setor rural; e (b) preparação da comunidade para o desenvolvimento de um turismo 

rural, complementado com o agroturismo.  

Entende-se aqui como turismo rural, aquele desenvolvido envolvendo todo o 

Município, e o agroturismo, como aquele compreendido como atividade realizada 

internamente a um estabelecimento, associada à geração de ocupações 

complementares às atividades agrícolas, agregando serviços à produção agrícola e 

bens materiais existentes. Essa última atividade é especialmente executada por 

membros da família, com contratação eventual de auxiliares. 

O turismo rural é composto por uma oferta integrada para o tempo livre, dirigido 

a uma demanda cuja motivação é o contato com o ambiente rural e que tem uma inter-

relação com a sociedade local. Sugere, portanto, uma relação entre o turismo rural e o 
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endógeno (a comunidade), conforme estabelecido por García (1995 apud CALVENTE, 

2005). 

O turismo rural pode ser um instrumento que contribua para trazer dinamismo às 

regiões agrícolas e valorização dos patrimônios naturais e culturais locais. A adoção 

desse instrumento, se realizada com seriedade e cautela, possibilita evitar a 

degradação ambiental e a ocorrência de novos problemas sociais (CALVENTE, 2005). 

Um planejamento comprometido com a maioria da população deve levar em 

conta algumas das possibilidades do turismo rural: geração de empregos e de renda 

familiar complementar; manutenção da pequena e média propriedade rural; 

conservação de áreas com paisagens de valor cênico ou panorâmico, ou valor 

decorrente da biodiversidade existente; e criação de locais de lazer e turismo com 

custos menores para o morador dos grandes centros urbanos. 

Pelos motivos anteriormente ressaltados, propõe-se um Plano de Ação para 

Cesário Lange, com vistas a alavancar e subsidiar sua atividade turística, envolvendo 

todo o Município. O referido Plano de Ação devem-se apoiar no Turismo e 

Excursionismo Rural. 

10.3. Plano de Ação 

O Plano de Ação, aqui proposto, engloba atividades ligadas ao Turismo e ao 

Excursionismo Rural, em diferentes formas de atividades, mostradas a seguir. Por ora, 

refere-se apenas ao Município de Cesário Lange.  

Inicialmente, sugere-se a criação de uma Comissão Municipal de Turismo 

(COMTUR), com vistas a coordenar, sugerir e implementar ações mais efetivas para a 

otimização do Turismo no âmbito municipal. 

A primeira atividade sugerida é conhecida dentro do campo do Turismo Rural 

como day use (uso por um dia), podendo ser adotado por uma fazenda ou um sítio, 

fornecendo ao turista boa alimentação (almoço) e permitindo sua participação nas 

atividades rurais daquele dia: plantar, ajudar na ordenha, alimentar os animais, 
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conhecer a produção agrícola do local; ver o funcionamento de um fogão a lenha, o 

funcionamento de um alambique, de um apiário e do minhocário (se existirem).  

Os turistas poderão assim ter vivência e conhecimento da vida rural, por meio 

das comidas típicas, das atividades contadas, dos mobiliários, construções de época 

(se existirem) e da música caipira. Podem também passear pelo sítio, colher frutas no 

pé, além da possibilidade de nadar ou pescar no Rio Sorocaba (se estiver perto da 

propriedade visitada). Em suma, a proposta ora descrita caracteriza um dia apenas de 

turismo em um sítio ou propriedade rural. 

Sugere-se também a criação de um prato típico de comida para o Município,  

que poderia atrair mais turistas. Deverá ser uma comida característica principal rural, 

compatível com o contexto territorial do município e região. Esse prato típico poderia 

ser o carro-chefe do turismo municipal. 

Outra ação turística a ser otimizada em Cesário Lange é a ampliação das 

atividades nos estabelecimentos dos haras presentes no Município. Um haras (em 

português brasileiro) ou coudelaria (no português europeu) constitui um 

estabelecimento que objetiva reproduzir e selecionar raças de cavalos. Esse espaço 

poderia proporcionar possibilidades de passeios em cavalos (cavalgadas), em trilhas 

do território municipal, bem como aulas de equitação.  

A equoterapia também pode ser implementada conforme o exemplo dos Ride 

(passeios de cavalo) de Osasco, SP (site: www.equoterapiaosasco.com.br ). Refere-se 

a um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 

multidisciplinar, nas áreas de saúde, equitação e educação. Busca o desenvolvimento 

biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais (ANDE-

BRASIL, 1999).  

A equoterapia, como instrumento de trabalho, trata a universalidade do ser 

humano em suas dimensões: corpo, mente e emoções, as quais são realizadas em um 

ambiente natural. Sua prática apoia-se no movimento rítmico, preciso e tridimensional 

do cavalo, e seu praticante é induzido a acompanhar os movimentos do animal, tendo 

de manter o equilíbrio e a coordenação, para acomodar seu corpo dentro do seu limite 

http://www.equoterapiaosasco.com.br/
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(SILVA; BASTANI; CARVALHO, 2011). De acordo com a ANDE-BRASIL (2002), a 

prática da equoterapia deve ter objetivos bem traçados na busca de benefícios às 

pessoas com deficiências físicas ou mentais e/ou com necessidades especiais, tais 

como: problemas posturais; doenças do crescimento, má formação da coluna; 

amputações; artrite reumatoide; artroses; epilepsia controlada; poliomielite; doença de 

Parkinson; acidente vascular cerebral; e lesões medulares. 

Segundo Medeiros e Dias (2002), o campo de ação da equitoperatia é bastante 

amplo, e está também indicado para pessoas com outros tipos de patologias, tais 

como: 

 Distúrbios Mentais – demência em geral, Síndrome de Down; 

 Distúrbios Comportamentais – autismo, esquizofrenia, hiperatividade; 

 Distúrbios Sensoriais – deficiência visual, deficiência auditiva; 

 Alterações de Escrita – disgrafia, dislexia, distúrbio da percepção; 

 Linguagem Oral – alterações de fala, atraso na linguagem; e 

 Emocional – insônia, ansiedade, stress. 

 

A Figura 10.3-1 ilustra o exemplo de uma seção de equoterapia, que, por ser ao 

ar livre, materializa uma atividade lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.3-1 – Exemplo de uma seção de equoterapia. 
Fonte: Haddad (2014). 
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As produções de artesanato, doces, geleias e licores representam atividades 

associadas ao turismo rural e poderia ser implementada no Município, desde que 

devidamente planejado. O objetivo é agregar valor aos produtos usuais ou aos  novos 

produtos e serviços criados para receber os visitantes. 

A grande extensão da região municipal banhada pelo Rio Sorocaba pode 

permitir o desenvolvimento de várias atividades turísticas, que também caracterizam o 

meio rural, tais como: pesque-pague, passeios de barco e banhos no rio. 

A criação de um pequeno Parque Linear, na margem municipal do Rio 

Sorocaba, pode se caracterizar como uma opção interessante. A Figura 10.3-2 ilustra 

um parque linear associado à redre hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3-2 – Exemplo de Parque Linear associado à rede hídrica. 
Fonte: Novaes (2011). 

 

Segundo Bonduki e Ferreira (2006 apud ZANOTTI, 2011), o Parque Linear é a 

junção da área verde associada à rede hídrica, em função das características de que 

os espaços que atravessam possuem diferenças e singularidades nas suas finalidades 
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primordiais, assim como variadas litologias. Constitui a principal ferramenta do 

programa de recuperação ambiental dos cursos d’água, acrescentando-lhes função 

social. 

No planejamento de um parque linear deve-se considerá-lo como um espaço 

aberto paisagístico, livre, onde os subespaços recreativos são ocupados por 

playgrounds e equipamentos esportivos, incluindo pistas de caminhada. No conjunto, 

serve para conservação ambiental, bem como às necessidades de saúde e lazer de 

comunidades próximas. Normalmente, caracterizam-se como intervenções urbanísticas 

associadas aos cursos d’água, visando proteger e recuperar os ecossistemas ligados 

aos corpos hídricos, conectar áreas verdes e espaços públicos, controlar enchentes e 

proporcionar áreas verdes destinadas a atividades culturais e de lazer. 

A transformação em áreas verdes de camping, de partes ociosas das 

propriedades dos sítios do Município de Cesário Lange pode ser uma iniciativa 

diferente de reutilização turística dos espaços ainda não ocupados. 

Outra possibilidade a ser desenvolvida pelas propriedades rurais é estimular as 

visitas de excursões de escolas e grupos de turistas para propriedades dos sítios e/ou 

fazendas, caracterizando desta forma o turismo excursionista. 

Dentro dessa tipologia turística, pode-se propor um roteiro de excursões, a ser 

realizado por meio de paradas em vários pontos do Município, conforme mostrado no 

ANEXO A.  

Desta forma, almeja-se que o Município promova seu desenvolvimento 

econômico e social, não só sob a ótica industrial, mas também auxiliado pelo setor 

turístico, de preferência compondo um modelo de um Turismo Regional. 

 

11. RESULTADOS DO SISTEMA PARTICIPATIVO 

Segundo as informações contidas em Brasil (2005), o objetivo fundamental do 

Plano Diretor (PD) é estabelecer como o município e a propriedade cumprirão sua 
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função social, de forma a garantir o acesso à terra urbanizada e regularizada, 

reconhecendo o direito a todos os cidadãos à moradia e aos serviços urbanos. 

Sob essa perspectiva, o PD deixa de ser um mero instrumento de controle do 

uso do solo para se tornar um instrumento que, de fato, promova o desenvolvimento 

sustentável das cidades brasileiras. Para isso, é necessário, dentre outras medidas, 

que o Município reserve e assegure espaços adequados para a provisão de novas 

moradias sociais, que atendam a demanda da população de baixa renda e que preveja 

condições atraentes para micro e pequenas empresas. Esses itens são de grande 

importância para promover crescimento urbano equilibrado, bem como para que se 

evite ocupação irregular e informal do território municipal. 

Com base nos princípios anteriormente citados, partiu-se para a construção do 

PD, procedendo-se de maneira a assegurar a participação efetiva de todos os 

cidadãos. Para isto foi elaborado um questionário a ser preenchido pelos diferentes 

habitantes dos vários segmentos sociais do Município. O modelo do referido 

questionário é mostrado no ANEXO B. 

Com vistas à sensibilização da comunidade, inicialmente foram realizadas duas 

iniciativas, a saber: 

a. realização de uma reunião com os técnicos municipais, objetivando o 

fornecimento de informações sobre as principais etapas e procedimentos 

na elaboração de um Plano Diretor; e 

b. planejamento e realização de uma Audiência Pública, na Câmara de 

Vereadores, visando a sensibilização dos habitantes do Município, para 

com o Plano Diretor, estimulando-os a preencherem questionário. 

Após o recebimento dos 2159 (dois mil, cento e cinquenta e nove) questionários 

preenchidos pela comunidade, graças ao grande esforço dos técnicos municipais e dos 

vereadores, foi realizada no IPT a sistematização dos dados desses questionários. E 

as respostas obtidas foram colocadas em gráficos conforme mostrado no ANEXO C. 

É válido ressaltar que do total de questionários recebidos, 942 (novecentos e 

quarenta e dois) foram computados, o que equivale a um percentual de 43,6% 
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(quarenta e três por cento e seis décimos) do total de questionários recebidos e 

encaminhados ao IPT. Esse valor reflete a média de respostas ao questionário de 

avaliação considerada excelente em termos percentuais. 

Segundo dados da Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE, 2014), o Município de Cesário Lange possui atualmente 16.311 habitantes, 

conforme evolução histórica de 2010 a 2014, mostrada na Tabela 11-1. 

Tabela 11-1 - Evolução histórica do Município no período de 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

POPULAÇÃO 15.516 15.711 15.909 16.08 16.311 

 

 

Diante do número de habitantes indicado pelo SEADE, a percentagem de 

amostragem baseada nos dados dos questionários reflete 5,77% da atual população 

municipal. Alguns resultados, apesar de ilustrados nos gráficos, merecem destaque 

conforme mostrado a seguir. 

Dentre os temas-prioritários citados, ou seja, aqueles que mereceram maior 

atenção da população no planejamento do Município, num curto espaço de tempo, 

destacam-se quatro, em ordem decrescente de indicação: SAÚDE, SEGURANÇA, 

EMPREGO e EDUCAÇÃO. É válido também ressaltar o alto índice de respostas em 

branco sobre a questão dos temas-prioritários. Suspeita-se que a população não tenha 

ficado devidamente esclarecida quanto ao real significado da expressão “tema-

prioritário”. 

No tocante à SAÚDE (questão 11), apesar de ter sido bastante citada como um 

tema-prioritário, as respostas dadas foram muito parecidas, com o grande predomínio 

da resposta sim, indicativa, na sua maioria, de presença de recursos médicos no 

Município. Foram ressaltados, inclusive, os seguintes aspectos: UBS (Unidade Básica 

de Saúde) próxima à residência; distribuição gratuita de remédios; e existência de 

campanhas regulares de vacinação e educativas relativas à saúde.  
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Foi também ressaltada a necessidade de hospitais públicos e de mais médicos. 

A Figura 11-1 ilustra as respostas obtidas para a questão 11. 

 

Figura 11-1 – Respostas obtidas para a questão 11 do questionário (Saúde) . 

O segundo tema-prioritário apontado pelos habitantes refere-se à SEGURANÇA, 

solicitada no item 7 do questionário, revela um índice bastante alto de afirmações 

mostrando a não-segurança da cidade de Cesário Lange, com alta predominância de 

roubos, seguida por furtos de carros e a residências. Quanto à indagação se a 
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segurança no Município pode ser melhorada, a esmagadora afirmativa de sim foi a 

resposta obtida, sugerida pelos cidadãos participantes, por meio de maior policiamento 

nas ruas e criação de mais empregos.  

Os resultados obtidos por meio do questionário são mostrados na Figura 11-2. 

 

 
Figura 11-2 – Resultados obtidos para a questão 7 do questionário (Segurança) . 

Em relação ao item EMPREGO, referido no questionário como item 10 (Mercado 

de Trabalho), predominou a possibilidade média no Município, seguida de perto pela 
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opinião ruim, com grande desconhecimento da população se existem medidas para 

novas demandas. Quanto às condições pessoais dos que participaram dos 

questionários, predominou o item empregado, embora seguido de perto por elevado 

número de desempregados. Dentre os setores de emprego que devem ser 

desenvolvidos no Município, numericamente, em ordem decrescente foram sugeridos: 

indústria, serviços, comércio e turismo. Segundo as respostas sugeridas, as áreas com 

maiores perspectivas de trabalho são: outras (além das citadas no questionário), 

secundadas por serviços, construção (em terceiro lugar) e comércio (em quarto lugar). 

As Figuras 11-3a e 11-3b ilustram os resultados obtidos com a questão 10. 
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Figura 11-3a – Resultados obtidos para a questão 10 do questionário (Mercado de 
Trabalho). 

 
Figura 11-3b – Continuação dos resultados obtidos para a questão 10 do questionário 
(Mercado de Trabalho). 

 

Finalmente, o quarto tema-prioritário ressaltado pela população foi a 

EDUCAÇÃO (questão 8). O item da leitura (visão) da situação da Educação foi 

assinalada, prioritariamente, como média, secundada por boa e poucas respostas 

ruim. A grande maioria dos cidadãos não sabe se a educação prepara a população 

para o mercado turístico, enquanto que, logo em seguida, com índices muito próximos, 

aparece a resposta não, ou seja, a educação desenvolvida no Município não prepara o 

cidadão para trabalhar no mercado turístico, com a maioria de respostas afirmando não 

sabe sobre essa questão. Houve predomínio de informações, afirmando a existência 

de programas de meio ambiente nas escolas, embora destaquem que os professores 
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da rede de educação do Município estejam apenas parcialmente preparados para 

ensinar a Educação Ambiental (EA). 

Os itens respondidos na questão 8 mostram, ainda, que existe política municipal 

para atualização de capacitação dos professores. 

Foi também percebido, por meio dos questionários, que a prática de EA formal 

nas escolas, os resultados obtidos e a divulgação de programas municipais da 

Educação Ambiental informal são de pouco conhecimento no Município. Trata-se de 

lacuna significativa no momento contemporâneo mundial do reforço da EA formal e 

informal na conscientização ambiental. 

A Figura 11-4 ilustra os resultados obtidos na questão 8 do questionário, 

referindo-se aos dados procedentes da “leitura” que os habitantes de Cesário Lange 

fizeram sobre a área da Educação. 

 

Figura 11-4 – Resultados obtidos, a partir dos questionários, sobre a área da 
Educação. 
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É válido, também ressaltar que, de maneira geral, não houve interesse dos 

habitantes em participar das Comissões específicas sobre os vários assuntos 

enfocados no questionário proposto. Tal fato é retratado não só nas questões 

referentes aos quatro temas-prioritários, mas também em todas as demais questões 

enfocadas no questionário distribuído à comunidade. 

Enfim, a última questão do questionário em discussão solicita que o cidadão que 

participou da pesquisa proponha três temas-problemas que entenda como prioritários 

para a melhoria de vida dos habitantes de Cesário Lange. Apesar do grande número de 

cidadãos não-participantes dessa solicitação (que deixaram em branco), as questões 

prioritárias eleitas, em valores numéricos, são mostradas na Figura 11-5.  

Foram ressaltados os quatro primeiros temas-prioritários indicados pela 

participação popular, embora existam outras questões que também foram votadas 

pelos habitantes, conforme também ilustrado na Figura 11-5.  

Várias dessas outras questões menos votadas foram enfocadas na proposta do 

PD (lazer, esportes e recreação; habitação; turismo), bem como outros temas que, 

embora pouco apontados nos questionários, são de suma importância no planejamento 

municipal, tais como: patrimônio histórico, cultural e turístico; transportes, pesca, 

saneamento básico (lixo, sistema de esgoto, sistema de abastecimento de água) e 

conservação de recursos naturais (áreas verdes e recursos hídricos).  

As sugestões e recomendações referentes a esses assuntos constam do 

Volume 2 do presente Relatório. 
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Figura 11-5 – Indicação percentual de temas para o Plano Diretor baseada na participação popular.   
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12. SÍNTESE DAS CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi conduzida com a preocupação de apresentação dos dois 

produtos finais esboçados na proposta inicialmente elaborada, a saber: a construção 

de proposta para o Plano Diretor Municipal e a Carta Geotécnica do Município. 

O trabalho da pesquisa é composto por dois volumes. O Volume 1 contém um 

diagnóstico sobre o Município, envolvendo os temas: meio físico (geologia, 

geomorfologia, recursos hídricos, incluindo geologia da saúde); uso e ocupação do solo 

e considerações sobre dados socioeconômicos (levando em conta as TGCAs = Taxas 

Geométricas de Crescimento Anual). Também fazem parte desse volume, uma 

proposta para intervenções turísticas, constituída por um Plano de Ação, apoiado no 

Turismo e Excursionismo Rural, bem como a Carta Geotécnica do Município, voltada 

ao Planejamento e à Gestão Territorial, apresentando diretrizes gerais e específicas 

das unidades geotécnicas estabelecidas. O Volume 2, por sua vez, contém a proposta 

sugerida para o Plano Diretor. 

No tocante ao Meio Físico, o esboço geológico apresentado baseia-se em 

consultas a estudos geológicos específicos sobre a região e a trabalhos de campo. A 

coluna geológica obtida revela a presença de sedimentos dos Grupos Itararé, Tubarão 

e Passa Dois. O Grupo Itararé está principalmente representado por diamictitos e 

arenitos, caracterizados como turbiditos. O Grupo Tubarão é constituído pela Formação 

Tatuí, que exibe seus dois membros, a saber: o membro inferior, composto por siltito 

marrom arroxeado, e o membro superior, que mostra siltito cinza-esverdeado e 

amarelado. Os dois conjuntos faciológicos parecem representar uma paleobacia 

aquosa marinha de baixa energia. 

O Grupo Passa Dois foi caracterizado na área estudada pelas seguintes 

unidades geológicas: Subgrupo Irati e formações Serra Alta e Teresina. O Subgrupo 

Irati é constituído pelas formações Taquaral e Assistência, esta última representada 

pelos membros Morro Alto (inferior) e Ipeúna (superior). O Grupo Passa Dois sustenta 

na área a presença de várias minerações, em decorrência de suas fácies sedimentares 

materializadas por ritmitos, folhelhos, lamitos e arenitos. A Formação Serra Alta é 
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formada por argilitos, folhelhos e siltitos. Exibe também a presença de concreções 

calcíferas ricas em fósseis e fácies de lamitos pretos ou esverdeados e siltito cinza. 

É válido destacar que o Grupo Passa Dois, paleogeograficamente, parece 

representar os seguintes ambientes deposicionais: a) sistema de plataforma terrígena 

(mar restrito), por meio do Subgrupo Irati; b) sistema de plataforma epinerítica marinha, 

por meio da Formação Serra Alta; e c) prodelta, por meio da Formação Teresina. As 

idades das referidas camadas distribuem-se, aproximadamente, dentro do intervalo 

cronológico de 290 a 240 Ma (milhões de anos). 

A seguir, registrou-se, em área bastante reduzida do Município, a presença de 

basaltos da Formação Serra Geral. 

Finalmente, pertencente ao topo da coluna geológica no Município, ocorrem os 

depósitos aluviais, de ambientes alúvio-fluviais, representados por cascalhos, arenitos 

e argilas. 

No tocante à Geomorfologia, na perspectiva de Cesário Lange, os sistemas de 

relevo foram detalhados em padrões de relevo, que, no caso, foram classificados 

como: Relevo de Agradação e Relevo de Degradação em Planaltos Dissecados. 

O Relevo de Agradação local resulta da ação construtiva fluvial, com sedimentos 

depositados em faixas às margens dos rios. Tais áreas estão sujeitas a inundação 

(planícies aluvionares) ou constituem antigas planícies alçadas em terraços pela 

dinâmica construtiva das drenagens, até poucos metros acima do nível atual de 

inundação. 

O Relevo de Degradação em Planaltos Dissecados reflete a ação contínua dos 

processos de denudação de áreas planálticas do Estado de São Paulo, formando os 

sistemas de relevo localmente representados por colinas amplas e médias. 

Nas Colinas Amplas predominam interflúvios com área superior a quatro km², 

topos extensos e aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. A drenagem 

mostra baixa densidade (0-5 cursos d’água em 10 km²), padrão subdendrítico, vales 

abertos e planícies interiores restritas. 
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Nas Colinas Médias predominam interflúvios com áreas de um a quatro km², 

topos aplainados, vertentes com perfis convexos a retilíneos. A drenagem apresenta 

média a baixa densidade (0-30 km em 10 km²), padrão sub-retangular, vales abertos a 

fechados e planícies aluviais interiores restritas. 

Em termos de províncias geomorfológicas, Cesário Lange insere-se na Província 

da Depressão Periférica, Zona do Médio Tietê, correspondendo a terrenos de relevos 

arrasados. 

Outro item enfocado no presente estudo refere-se aos Recursos Hídricos e 

Abastecimento de Água. O Município de Cesário Lange pertence à UGRHI 10-Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos 10-Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e 

Médio Tietê, estando localizado sobre as rochas sedimentares dos Aquíferos Tubarão 

e Passa Dois, que são constituídos predominantemente por arenitos, siltitos e argilitos. 

De acordo com informações repassadas pela Prefeitura, o abastecimento em água do 

Município é feito totalmente por água subterrânea, mediante a utilização de 13 (treze) 

poços tubulares profundos, administrados pela Sabesp, assim distribuídos: sete poços 

na sede do Município; um no bairro Torninos; dois no bairro Campininha; e três no 

Distrito de Fazenda Velha. 

A qualidade da água captada é boa e própria para consumo, em grande parte. 

Entretanto, laudos de análises físico-químicas de dois poços, P1 do bairro Campininha 

e P5 da sede, que abastece os bairros Aleluia, Primavera e Jardim Primavera, mostram 

a presença de flúor, sódio, sulfato e pH acima dos padrões de qualidade contidos na 

Portaria MS 2914/2011 (CETESB, 2011), indicando que a água nesses locais requer 

tratamento (tal como diluição = dissolver sua concentração) antes de sua distribuição. 

Evidentemente, existem problemas no consumo de fluoreto. No entanto, ainda 

não há concordância quanto ao teor em que a água fluoretada apresenta riscos e se 

esses riscos superam os possíveis benefícios para a saúde. 
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A distribuição dos poços de abastecimento público do Município, associada com 

a sua geologia leva à interpretação que os poços com maior incidência de flúor estão 

associados à Formação Irati, enquanto os poços com menor incidência de flúor se 

relacionam com a Formação Tatuí. Dessa forma, sugere-se que a Formação Irati, 

quando atravessada por poços tubulares, seja isolada e que a captação de água ocorra 

no Grupo Itararé e, principalmente, na Formação Tatuí. Outrossim, tal fato também 

acarreta um significado decréscimo na vazão dos poços. 

O estudo de Uso e Ocupação do Solo foi realizado com base na análise e 

interpretação de ortofotos digitais e as classes de uso foram definidas treze classes de 

uso e ocupação do solo, agrupadas em quatro categorias, a saber: a) cobertura vegetal 

natural, com as classes de mata e mata ciliar; b) agrícola, com as classes de campo 

antrópico/pastagem, cultura temporária, cultura perene e chácaras; c) urbana, com as 

classes de área urbanizada, área urbana em consolidação, equipamento público, 

equipamento privado e distrito industrial; e d) outros usos, com as classes de 

mineração e rodovia. 

O Município de Cesário Lange é caracterizado predominantemente pela 

categoria de uso agrícola, que inclui as classes culturas temporárias, culturas perenes, 

campo antrópico/pastagem e chácaras. Essas quatro classes, se somadas, 

correspondem a 86,15% do total de usos mapeados. 

A categoria de Cobertura Vegetal Natural é pouco representativa, ocupando 

apenas 8,27% da área total do Município.  

A categoria de Uso Urbano ocupa apenas 3,53% da área total do Município, 

sendo composta pela Área Urbanizada, as Áreas Urbanas em Consolidação, o Distrito 

Industrial, Equipamentos Públicos e Equipamentos Privados. 

A Área Urbanizada concentra-se na sede municipal e em dois núcleos afastados 

da malha urbana principal (Torninos e Fazenda Velha). Essas áreas são caracterizadas 

pela presença de um conjunto de edificações permanentes e adjacentes, formando 
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área continuamente construída, contando com infraestrutura urbana instalada (água, 

esgoto, luz, arruamentos). 

Em relação às áreas legalmente protegidas, o Município não possui Unidades de 

Conservação de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC. No entanto, verificam-se remanescentes da vegetação nativa, 

apesar de ocorrerem de forma fragmentada no território municipal. Segundo o 

Inventário Florestal de Vegetação Natural do Estado de São Paulo (IF, 2005), em 

Cesário Lange ocorrem as seguintes fitofisionomias vegetais: floresta ombrófila densa 

montana e vegetação secundária da floresta ombrófila em região de contato 

savana/floresta ombrófila. 

Os corredores entre remanescentes florestais constituem-se pelas matas ciliares 

em toda sua extensão e pelas faixas marginais dos cursos d’água definidas por lei. 

O crescimento da população pode ser observado por meio da Taxa Geométrica 

de Crescimento Anual (TGCA). De acordo com os dados obtidos, o crescimento de 

Cesário Lange foi bastante evidente entre 1980 e 1991, quando a TGCA registrada foi 

de 3,24%. Mas, nos anos seguintes, de 1999 a 2010, o Município apresentou 

significativa queda nas TGCAs da população total e urbana, quando comparada ao 

período anterior, ao passo que a TGCA rural aumentou no último período analisado 

(2000-2010). Esse crescimento parece ter ocorrido no eixo que se inicia na Estrada 

Municipal Cerquilho – Cesário Lange (CSL 010 e CSL 410). Deste modo, sugere-se 

que essa área mereça atenção no que tange à organização do crescimento a fim de se 

consolidar um padrão urbano qualificado. 

A Carta Geotécnica do Município de Cesário Lange, sintetizando 

cartograficamente o conhecimento do meio físico e seus geoprocessos atuantes, 

possibilitou o reconhecimento de três Unidades Geotécnicas, a saber: a Unidade I, 

representada por Aluviões (planícies e terraços não diferenciados cartograficamente); 

Unidade II, constituída por Colinas Médias e exibindo predominância de relevos com 

interflúvios delimitando áreas de 1-4 km² e ocupação urbana em 8% da área; e III, 

Colinas Amplas, contendo por volta de 92% da ocupação humana e exibindo relevos 
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onde se sobressaem amplitudes reduzidas em interflúvios que delimitam áreas 

superiores às das Colinas Médias. 

A partir dos estudos referentes à cartografia geotécnica, são apresentadas 

recomendações de uso para cada unidade geotécnica, bem como recomendações 

gerais, onde se destaca a necessidade urgente de delimitação do perímetro urbano 

atual ou suas modificações, que deverão ser demarcadas cartograficamente, com 

coordenadas geográficas. 

O presente estudo também apresenta propostas para intervenções turísticas, 

com vistas à geração de empregos e renda e inclusão social. O principalr aspecto 

ressaltado é a necessidade de implementação de um Plano de Ação regional, talvez 

baseado no Turismo Rural. Poderia ser um Circuito de Visitações e Atividades, 

envolvendo os vários municípios participantes. Por exemplo, a presença de haras 

possibilita o desenvolvimento de equoterapia, como instrumento de trabalho e ação 

para os turistas e moradores, uma vez que trata a universalidade do ser humano em 

suas dimensões: corpo, mente e emoções, as quais são realizadas em um ambiente 

considerado natural. A criação de um pequeno Parque Linear, na margem municipal do 

Rio Sorocaba também pode se caracterizar como uma opção interessante. 

E, finalmente, é lícito salientar a apresentação no Relatório dos resultados do 

sistema participativo adotado na pesquisa. A adoção de questionário para 

preenchimento pelos habitantes facilitou a obtenção da “leitura” e anseios da 

comunidade em relação ao município em que vivem. Foram recebidos 2.159 

questionários respondidos, o que possibilitou boa sistematização dos dados, sendo 

computado, para efeitos de avaliação, o total de 942 questionários, equivalendo a um 

percentual de 43,6% do total de questionários recebidos. Dentre os quatro temas-

prioritários mais citados pela população destacam-se, em ordem de prioridade: 

SAÚDE, SEGURANÇA, EMPREGO E EDUCAÇÃO. É válido também destacar o alto 

índice de respostas em branco sobre a questão dos temas-prioritários. Suspeita-se que 

a população não tenha ficado devidamente esclarecida quanto ao real significado da 

expressão “tema-prioritário”. 
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No tocante à SAÚDE, as respostas obtidas apontam, na sua grande maioria, a 

presença de recursos médicos no município, bem como a existência de campanhas 

regulares de vacinação e educativas relativas à saúde. 

Em relação à SEGURANÇA, a maioria das respostas obtidas revela um índice 

bastante alto de afirmações mostrando a não-segurança da cidade, com alta 

predominância de roubos, seguida por furtos de carros e a residências. Houve 

esmagadora afirmativa de que a segurança pode ser melhorada, por meio de maior 

policiamento nas ruas e criação de mais empregos. 

No item EMPREGO, predominou a possibilidade mostrando condições médias a 

ruins para obtenção de emprego, com grande desconhecimento da população se 

existem medidas para novas demandas. Dentre os setores de emprego que devem ser 

desenvolvidos no Município, numericamente, em ordem decrescente, foram sugeridos: 

indústria, serviços, comércio e turismo. 

Finalmente, o quarto tema-prioritário ressaltado pela população foi a 

EDUCAÇÃO. Nesse item, conforme a “leitura” efetuada pelos habitantes, predominou a 

resposta “média”, segundada por “boa” e poucas respostas “ruim”. Ficou ressaltada 

também a opinião pública predominante de que a educação desenvolvida no Município 

não prepara o cidadão para um mercado de trabalho, particularmente, para o turístico. 

Foi também percebido, por meio dos questionários, que, tanto a prática da Educação 

Ambiental - EA formal nas escolas, quanto os resultados obtidos e a divulgação de 

programas municipais da EA informal são de pouco conhecimento pelos habitantes do 

Município. Trata-se de lacuna significativa no momento contemporâneo mundial do 

reforço da EA formal e informal na conscientização ambiental. 

É válido também destacar que, neste Relatório Final, outras questões do 

questionário menos votadas também foram enfocadas na proposta do PD, conforme 

pode ser observado no Volume 2.  
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Finalmente, cabe ressaltar que, de maneira geral, não houve interesse dos 

habitantes em participar das Comissões específicas sobre os vários assuntos 

enfocados no questionário proposto. Sugere-se, portanto, estímulo concentrado do 

Poder Público Municipal no sistema participativo de planejamento e gestão territorial. 

O Volume 2, constante deste Relatório Final, é constituído pela proposta do 

Plano Diretor do Município de Cesário Lange. 
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ANEXO A 

 

ROTEIRO DA TRILHA EXCURSIONISTA 
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TRILHA EXCURSIONISTA EM CESÁRIO LANGE, SP 

 

‘’À nossa fé, nossa paz, nossa gente 

Vamos todos cantar e sorrir 

Seguiremos a luta em frente 

Porque Deus nos ajuda a seguir.’’ 

                                         (Extraído do Hino de Cesário Lange) 

 

1º Parada: Cerâmica City, Bairro Aleluia, Rodovia Castelo Branco, km 144. 

Atente para as seguintes informações: 

Segundo Cerâmica City (2014) 

 a Cerâmica City há mais de 25 anos, é uma das cerâmicas líderes em 

qualidade e tecnologia; 

 oferece ao mercado um sistema construtivo completo em alvenaria 

cerâmica, que é constituído por blocos para vedação racional e para 

alvenaria estrutural; 

 obedecem à norma ABNT NBR 15270/05; 

 apresenta projetos permanentes de recuperação ambiental, aprovados 

pelos órgãos oficiais, por meio do plantio de cerca de 35.000 árvores 

nativas e  250.000 pés de eucaliptos; 

Segundo a Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e 

Administradoras do Grande ABC, 2013): 

 a Cerâmica City conseguiu reduzir o desperdício na produção de blocos 

cerâmicos em apenas três anos, de 22% para 1%, graças ao investimento 

de R$ 5 milhões ao ano na modernização de equipamentos, visando mais 

eficiência por meio do aproveitamento de todos os resíduos; e 



Relatório Técnico nº 139.970-205- 131/156 
      

 
 

  as rochas presentes no barranco constituem uma camada geológica 

chamada Formação Tatuí e pertencem ao intervalo de tempo entre 260 a 

255 Ma (Milhões de anos); 

I – A seguir, assinale o que você consegue observar na paisagem: 

a) (  ) Barrancos (afloramentos) de rochas 

b) (  ) Prédio (construção) de cerâmica 

c) (  ) Material cerâmico produzido (blocos, tijolos, etc.) 

d) (  ) Solo vermelho (ao longe) 

II – Pegue uma amostra solta da rocha e a esfregue entre os dedos. Sente grãos 

entre os dedos? (Podem ser grãos de um mineral chamado quartzo, muito 

resistente) 

a) (  ) Sim  

b) (  ) Não  

 

2ª Parada: Visita a um sítio contendo laranjas e/ou tangerinas. 

Pague um pequeno pedágio individual ao sítio, e você deve ir coletar laranja 

ou tangerina no pé. 

O Município visitado é apropriado para agricultura em função da extensa 

presença de solos compostos por podzol vermelho-amarelo, latossolo vermelho 

escuro e latossolo roxo calcífero, com predomínio das cores vermelha e 

amarela. Essas cores estão associadas aos diferentes tipos de óxidos de ferro 

no solo. 

Observe, e assinale, no local onde você está, se o solo predominante é de 

cor: 

a) (  ) vermelha  

b) (  ) amarela 

 

PARADA PARA O ALMOÇO/LANCHE. 
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3ª Parada: Visita à sede das Testemunhas de Jeová no Brasil. 

A sede é chamada de Betel, que significa ‘’Casa de Deus’’. Nesse local, 

encontram-se pessoas de diversas idades e raças, que se ‘’consideram uma 

família’’, uma vez que referenciam, de maneira unida, o seu pai celestial Jeová 

Deus. 

 A designação Betel ou ‘’Casa de Deus’’ é a designação usada entre as 

testemunhas de Jeová para se referirem ao conjunto de edifícios administrativos, 

complexos gráficos, fazendas e edifícios residenciais para os seus trabalhadores 

permanentes, todos eles sob a supervisão da Comissão da Filial, em Cesário 

Lange, SP. O local é muito bonito e merece a sua atenção. 

Com a ajuda do monitor percorra algumas dependências da Betel e 

assinale os aspectos que você mais gostou: 

a) (  ) dos prédios 

b) (  ) dos jardins 

c) (  ) das pessoas 

d) (  ) das paisagens 

e) (  ) dos animais/aves observados 

 

4ª Parada: Visita a um haras do Município. 

Observe as atividades presentes no haras e assinale: 

a) (  ) Criação de cavalos 

b) (  ) Treinamento de cavalos 

c) (  ) Equideocultura (doma de cavalos) 

d) (  ) Equoterapia (tratamento da saúde) 
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ANEXO B 

 

MODELO DO QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO À POPULAÇÃO 
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ANEXO C 

 

GRÁFICOS REPRESENTATIVOS DOS RESULTADOS DO 

QUESTIONÁRIO 

 



 

 
 

QUESTÃO 1 - HABITAÇÃO 

 

 

 

a – moradias insuficientes; 

b – moradias insuficientes para habitantes com até três salários mínimos; 

c – sem infraestrutura básica; 

d – ocupação irregular/favela; 

e – ocupação em áreas de riscos; 

f – procedimentos precários na remoção dos moradores de riscos; 

g – moradias em áreas de unidades de conservação; 

h – falta de qualidade na edificação. 
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QUESTÃO 2 – PATRIMÔNIO HISTÓRICO E TURÍSTICO 
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QUESTÃO 2 – PATRIMÔNIO HISTÓRICO E TURÍSTICO (cont.) 
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QUESTÃO 3 – TRANSPORTE 
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QUESTÃO 3 – TRANSPORTE (cont.) 
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QUESTÃO 4 – PESCA 
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QUESTÃO 5 – SANEAMENTO BÁSICO (Esgoto e abastecimento público de água) 

I – Quanto ao lixo 
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QUESTÃO 5 – SANEAMENTO BÁSICO (cont.) 

II – Quanto ao sistema de esgoto 
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QUESTÃO 5 – SANEAMENTO BÁSICO (cont.) 

III – Quanto ao sistema de abastecimento de água 
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QUESTÃO 6 – CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 
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QUESTÃO 7 – SEGURANÇA 
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QUESTÃO 8 – EDUCAÇÃO 
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QUESTÃO 9 – SISTEMA PARTICIPATIVO 
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QUESTÃO 10 – MERCADO DE TRABALHO 
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QUESTÃO 10 – MERCADO DE TRABALHO (cont.) 
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QUESTÃO 11 – SAÚDE 
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