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1. Introdução 
 
 
Nas últimas décadas a urbanização no Estado de São Paulo tem ocorrido de 
forma bastante acelerada. Como consequência do modelo econômico 
desenvolvimentista adotado, os municípios têm enfrentado uma série de 
problemas, pois de maneira geral, os objetivos desta economia capitalista não são 
compatíveis com a conservação ou preservação do meio ambiente, confrontando-
se com as condições que assegurariam uma adequada qualidade de vida para 
todos os cidadãos. 
 
No decorrer desse processo, e visando atender as especificidades dos municípios, 
a legislação federal determinou que as Prefeituras apresentem seu Plano Diretor, 
cujo conteúdo, entre outros pontos, deve estabelecer condições para o uso dos 
solos urbano e rural. 
 
Considerando-se que cada região e cada município, possuem peculiaridades, os 
estudos de encaminhamento do Plano Diretor, deveriam ser executados por 
equipes miltidisciplinares que, ao levantarem e considerarem todos os dados 
através de trabalho técnico-científicos, proporiam as diretrizes para o 
desenvovimento adequado a realidade da área estudada. 
 
Os mais diferentes ramos da Ciência, portanto deveriam ser envolver nesses 
estudos sendo que, as Ciências ligadas ao meio ambiente têm adquirido 
importância cada vez maior na elaboração dos Planos Diretores. Não há como 
ignorar os problemas decorentes da má administração, por parte do poder público 
e da iniciativa privada no que tange aos recursos pedológicos, hídricos, de 
releveo, vegetação natural ou de silvicultura e mesmo quanto aos recursos 
minerais existentes no municípios. Para identificar, analisar e apresentar 
propostas de solução para esses problemas é incontestável a colaboração que a 
Geografia, através de seus profissionais, pode prestar. 
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Como visão multidisciplinar, os estudos geográficos modernos consideram o meio 
ambiente não mais como um mero “quadro físico”, mas sim como o espaço onde 
se estabelecem as inter-relações sociedade e natureza. 
 
Assim é que através de estudos geomorfológicos levando em conta os processos 
genéticos e de reelaboração do relevo podemos implementar e orientar atividades 
mais adequadas à areas urbanas e rurais, já ocupadas ou em processo de 
ocupação. 
 
No caso específico desta atividade, foi realizado o estudo no município de 
Cosmópolis (SP) em colaboração com a atual administração municipal popular 
pelos alunos da disciplina Geomorfologia do curso de Geografia da UNESP de Rio 
Claro, no decorrer do ano de 1989. 
 
Com este trabalho pretende-se fornecer um documento de apoio à população e ao 
poder público para identificar problemas e escolher caminhos na atuação sobre o 
planejamento do uso do solo no município de Cosmópolis (SP). Trata-se de uma 
primeira etapa de um conjunto de estudos que estão se desenvolvendo como 
treinamento para os alunos do curso de Geografia da UNESP Rio Claro que 
aprofundarão seus estudos na área e poderão colarorar com a população de 
Cosmópolis. 
 
O mapa final elaborado classifica o relevo de acordo com sua suscetibilidade de 
acordo com as atuais práticas existentes e assinala as áreas de preservação 
permanente, podendo se constituir em um documento auxiliar na elaboração do 
Plano Diretor do município. 
 
2. Caracterização do município 
 
2.1. Localização e Aspectos Gerais 
O município de Cosmópolis está localizado na Bacia Sedimentar do Paraná, no 
trecho fisiográfico de Piracicaba, a uma distância de 115 km, em linha reta, desde 
sua área urbana até a capital do Estado de São Paulo. Situa-se na latitude Sul de 
22°39’ e na longitude oeste de 47°12’, fazendo parte da quinta e maior Região 
Administrativa do Estado de São Paulo, a de Campinas. 
 
Limita-se com os municípios de: Artur Nogueira, a Norte; Jaguariúna, a Leste; 
Americana, a Sudeste e Limeira a Noroeste. 
 
Figura 1 (Localização Espacial do município de Cosmópolis). A área do município 
é de 178 km2, sendo que destes 11,2 km2 estão tomados pela malha urbana, o 
que sinifica 6,20% da área total. O acesso à cidade éfeito principalmente pela 
rodovia SP 133. 
 
Na sede do município registra-se a altitude de 546 m, e a cota topográfica mais 
elevad é de 640 m. 
 



De acordo com os dados censitários do IBGE a população de Cosmópolis tem 
crescido em média 6% ao ano, passando de um totoal de 6.719 habitantes em 
1950 para 12.115 habitantes em 1970 e 23.205 habitantes em 1980. as 
estimativas indicam que apopulação em 1985 era de aproximadamente 29.000 e 
atualmente calculase 45.000 habitantes com densidade demográfica de 253 
hab/km2. em toda a Bacia do Piracicaba somente Paulinia e Santa Barbara 
D’Oeste, segundo o censo de 1980, apresentaram crescimento médio aunal 
superior ao de Cosmópolis. Em Cosmópolis o crescimento populacional está 
associado à instalação do pólo industrial de Paulínia, que passou a atrair um 
grande contingente de mão de obra Cosmópolis se transformou em um tipo de 
cidade dormitório para os trabalhadores de Paulínia. 
 
O crescimento acelerado da população produziu a carência da infra-estrutura 
urbana que não foi ampliada devidamente para a tender essa demanda 
ocasionando o aparecimento de núcleos de favelas e outros problemas, 
principalmente na infra-estrutura, equipamentos e serviços urbanos. 
 
A economia do município tem sua principal fonte de renda na produção agro-
industrial e na produção diversificada em pequenas propriedades rurais. 
 
A maior parte da zona rural está ocupada pela cana-de-açucar, sendo a Usina 
Ester S.A. o maior proprietário. Indústrias químicas entre elas a SANOFI S.A. a 
ELANCO S.A. estão instaladas na malha urbna causando sérios problemas à 
população. A indústria textil, ainda que secundária, se destaca. 
 
2.1. Aspectos Físicos: A Primeira Natureza 
 
o município de Cosmópolis faz parte da Depressão Periférica Paulista que bordeja 
a Bacia Sedimentar do Paraná. 
 
Na Era Paleozóica a área que estava arrazada pela ação erosiva, posicionada 
abaixo do nível do mar, passou a receber uma importante sequência de depósitos 
sedimentares, constituindo, segundo o IPT (1981) um ciclo tectônico sedimentar 
completo, com transgressão e regressão marinha. 
 
O assoalho da Depressão Periférica Paulista no município de Cosmólis e 
caracterizado por esses sedimentos paleozóicos, pertencentes ao Grupo Tubarão, 
exumados durante as ações tectônico-erosivas que afetaram as bordas da bacia 
sedimentar do Paraná, em especial durante a era Cenozóica. 
 
Além de sedimentos marinhos, o Grupo Tubarão, é caracterizado por material 
glacial, restos de vegetação paleozóica e camadas de carvão. Para distinguir essa 
diversidade Gordon Jr (1947) subdividiu o que chamou de “a série Tubarão” em 
grupos Itararé e Guatá. No Estado de São Paulo o Grupo Itararé recebeu a 
atribuição hierárquia de Formação e assim é reconhecido pelos geólogos 
modernos (Fúlfaro et alii 1980). 
 



No município de Cosmópolis o Grupo Tubarão é representado pela Formação 
Itararé, composta por arenitos de granulação fina e média, geralmente imaturos, 
macicos, material detrítico além de siltitos cinza claro. 
 
Na Era Mesozóica essas litologias sofreram intrusão de rochas básicas, diabásios, 
que afloram pontualmente às margens e no leito do rio Jaguari onde ele descreve 
corredeiras. Ao longo das planícies e terraços que acompanham os rios da bacia 
do Jaguari, tais como, Pirapitingui, Tres Barras, e Barreiro Amarelo, há depósitos 
fluviais cuja litologia apresenta textura variável desde argilas até cascalheiras, 
passando por areias. 
 
Os diabásios estão associados à Latossolos Roxos distróficos como Horizonte A 
Moderado, textura argilosa. Além do material proveniente da decomposição do 
diabásio é provável que estes solos tenham recebido contribuições de argilas 
provenientes da Formação Itararé. 
 
Nas planícies e terraços fluviais predominam os solos Hidromórficos, com 
presenças de mosqueamentos e textura variada, com predomínio de argilas. Estes 
solos se localizam em formas de relevo que se submetem a constantes 
inundações, permanecendo úmidos e/ou encharcados durante longos períodos do 
ano, quase sempre com lençol freático nas proximidades do “Top Soil”. 
 
Sobre as rochas do Grupo Itararé, paleozóicas, predominamas associações do 
Latossolo. Apresentando boa capacidade de infiltração e permebilidade estes 
solos são bem drenados, mesmo quando possuem elevado teor em argilas. Pelas 
caracterísitcas físicas, esses Latossolos favorecem o desenvolvimento de raízes, 
embora não possuam elevada fertilidade, exigindo abubações e calagens para 
cultivo. 
 
A vegetação original que rebria as áreas municipais de Cosmópolis está 
praticamente extinta. Restam apenas algumas manchas, preferencialmente ao 
longo das planícies fluviais. As margens do rio Jaguarí há uma importante 
experiência de recuperação da Mata Ciliar, que é composta por indivíduos da 
Mata Atlântica e plantas exótica. Além da Mata Tropical Latifoliada existiam na 
área, espécies do cerrado e do cerradão que se desenvolveram partes do Estado 
de São Paulo, principalmente na Bacia Sedimentar do Paraná. 
 
Esse tipo de vegetação está associado aos solos referidos em áreas cuja 
altimetria varia entre os 560 a 620 m de altitude e a distribução e quantidade anual 
das chuvas é típica do clima tropical (1240mm/média anual). O período chuvoso 
observado entre 1958 e 1968, acuas precipitações variando de cerca 21,5 mm 
(julho-agosto) até 225,9 mm janeiro e fevereiro). Tratam-se de 6 meses menos 
chuvosos, abril até setembro e 6 meses mais chuvosos, outubro até março, 
(tablea 1) 
 
 



Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

mm 224,8 225,9 123,9 43,4 52,2 23,1 21,5 

Mês Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

mm 22,0 86,7 145,4 100,9 210,7 1242,5 

Tabela 1 
Dados de Chuvas Médias Mensais 
 
3. Desenvolvimento do Trabalho 
 
O desenvolvimento do trabalho teve como ponto de partida a observação e o 
conhecimento da realidade local através de levantamentos de campo e de dados 
gerais, cuja preliminar foi feita com a coloboração de técnicos da Prefeitura, 
integrantes da Câmara Municipal e outros segmentos da comunidade. 
 
Diante de fatos percebidos, após primeiras observações e depoimentos, foram 
detectadas várias questões para as quais a busca de soluções alternaitvas se 
apresenta urgente. 
 
O trabalho de campo constou de várias visitas à área de estudo para proceder o 
levantamento de dados e o reconhecimento dos problemas. Fizemos observações 
diretas no Campo, pesquisas com pesscal técnico e administrativo da Prefeitura e 
da Camara Municipal e com demais moradores de Cosmópolis. 
 
Em gabinete elaboramos estudos morfométricos, a partir da construção de cartas 
de declividade, de dissecação horizontal e vertical do relevo. Para a execução de 
cartas morfométricas foi utilizada, como base, a carta topográfica do município de 
Cosmópolis (Carta Topográfica do Brasil – IBGE) na escala 1:50.000, documentos 
e as observações de campo permitiram definir os parâmetros de integração e a 
elaboração de uma última carta síntese denominada “Carta de Suscetibilidade à 
Erosão e das Áreas de Preservação Permanente com Base em Morfometria do 
Relevo”. 
 
Com base na bibliografia foram levantados dados referentes aos elementos da 
paisagem, como geologia, pedologia, clima e vegetação que se constituiram em 
importantes documentso auxiliares. 
 
3.1. Cartas Morfométricas 
 
as cartas de dissecação horizontal e dissecação vertical do relevo correspondem a 
uma adaptação da proposta de Spiridonov (1981). A elaboração desses 
documentos inicia-se pela delimitação das bacias e sub-bacias hidrográficas nos 
moldes sugeridos por Horton, R.E. (1945). É indispensável que os nossos limites 
de bacias utilizados na elaboração da Carta de dissecação horizontal sejam 
mantidos para a Carta de dissecação horizontal sejam mantidos para a Carta de 



dissecação vertical. Esse cuidados darão a fidelidade máxima na integração dos 
diversos documentos bem como na aplicação das informações, análises e 
interpretações elaboradas no Campo. 
 
A carta de declividade se constitui um documento bastatne conhecido dos 
pesquisadores e de estudantes brasileiros, por isso não nos preocupamos em 
apresentar mais detalhes de sua elaboração. 
 
3.1.1. Carta de declividade 
 
A carta de declividade na escala 1:50.000 já elaborada com base em De Biasi 
(1970) e foram considerados os seguintes intervalos. 
 
menor que 2% 
de 2% a 10% 
de 10% a 20% 
de 20% a 30% 
de 30% a 45% 
acima de 45% 
 
Cada intervalo é representando por uma trama caracterísitca. Tramas mais 
cerradas representam as classes de maiores declividades, tramas menos cerradas 
representam as classes de menores declividades. 
 
Para a confecção gráfica utilizamos cartas topográficas na escala 1:50.000 e 
foram construídos dois ábacos de declividades. O primeiro, para ser movimentado, 
entre duas curvas de nível consecutivas, onde a equidistância é igual a 20 m. O 
segundo, para ser movimentado, por exemplo, entre um canal fluvial e a curva de 
nível mais próxima, onde o desnível é inferior a 20 metros. No segundo reduzimos 
a possibilidade de erro em 50% ao considerarmos o desnível como sendo de 10 
metros, evitando-se erros excessivos “para mais” ou “para menos”. 
 
3.1.2. Carta de dissecação Horizontal 
Na carta de dissecação horizontal, as áreas estão classificadas de acordo com a 
distância, medida entre as projeções ortogonais do divisor de águas e do fundo de 
vale, em um plano horizontal. Esta informação é obtida através da carta 
topográfica, com delimitação das bacias hidrográficas. 
 
Os intervalos considerados represetam a distância do topo do interflúvio ao fundo 
do vale, medida em um plano horizontal: 
 
menos de 50 m 
de 50 a 100 m 
de 100 a 250 m 
de 250 a 500 m 
de 500 a 1000 m 
de 1000 a 2000 m 



 
 

 
 
Cada classe recebeu uma trama caracterísitca, de maneira que as tramas mais 
cerradas representam as menores distâncias e as tramas menos cerradas 
equivalem às maiores distâncias. 
 
Apenos um ábaco, foi utilizado na elaboração desta carta. Ele também teve como 
base um triângulo isósceles, no qual os segmentos de reta que delimitam as 
classes possuem os seguintes comprimentos: 1mm, 2mm, 5mm, 1cm e 4cm. 



 
 
Para elaborar esta carta devemos movimentar o ábaco entre a linha do divisor de 
águas e a linha do canal fluvial de cada bacia. 
 
3.1.3. Carta de dissecação vertical 
 
A carta de dissecação vertical classifica as áreas segundo o desnível em relação 
ao canal fluvial. E também foi elaborada a partir da carta topográfica, com base 
nas seguintes classes: 
 
menos de 20 m 



de 20 a 40 m 
de 40 a 60 m 
de 60 a 80 m 
mais de 80 m 
 
O primeiro passo para a confecção desta carta é a delimitação das bacias de 
drenagem, iniciando pelas maiores e concluindo pela menores. 
 
Escolhida uma bacia, assinalam-se todos os pontos nos quais as curvas de nível 
cruzam o canal fluvial. A partir destes pontos, tracam-se segmentos de reta, sobre 
as linhas de maior declividade que se prolongam até o divisor de água. Trata-se 
portanto da menor distância desde o ponto do canal fluvial seccionado pela curva 
de nível até o divisor de água. 
 
Já que a equidistância das curvas de nível, na carta topográfica utilizada é de 20 
metros, a área compreendida ente o canal fluvial e a primeira curva de nível tem 
desnível inferior a 20 metros. A área compreendida entre esta curva de nível e a 
imediatamente superior tem desnível entre 20 a 40 m. E assim sucessivamente, 
até se deparar com o segmento de reta sobre as linhas de maior declividade, 
quando então o processo deverá ser reiniciado. 
 

 
Figura 4 – Bacia de drenagem em uma carta de dissecação vertical. 
 
 
Podemos observa na figura abaixo um erro que pode ocorrer na carta de 
dissecação vertical. 



 
Figura 5 – error verificado em carta de dissecação vertical. 
 
O ponto 0 aparece em área classifivada como tendo desnível, em relação ao canal 
fluvial, entre 20 e 40 m. Mas o desniveis entre os pontos A e B e B e C podem ser, 
respectivamente, de qualquer valoraté 20 m. No entanto, nesta carta os erros 
ocorrem por excesso, consituindo-se em uma limitação da técnica. 



 
 
 
3.1.4. Carta de Integração 
Obtivemos carta de integração pela associação das informações das três cartas 
anteriores (declividade, dissecação horizontal e dissecação vertical), acrescidas 
das observações de campo. 
 
Para que o número de classe fosse o mesmo em todas as cartas, duas delas 
foram fundidas na carta de dissecação horizontal e na carta de declividade. Então, 
cada classe recebeu número de modo que os números maiores indicam maior 
susceptibilidade à erosão (ver tabela 2). Destacamos que os intervalos adotados 
neste trabalho dizem respeito às caracterísitcas da área em questão; documento e 



escala utilizados; observações de campo. Cada área merece uma table própria e 
adaptada à sua realidade. 
 
CLASSES 
No. DISSECAÇÃO 

VERTICAL 
DISSECAÇÃO 
HORIZONTAL 

DECLIVIDAD 

1 Menos de 20 m 500 a 200 m Menor de 10% 
2 20 a 40 m 250 a 500 m 10% a 20% 
3 40 a 60 m 100 a 250 m 20% a 30% 
4 60 a 80 m 50 a 100 m 30% a 45% 
5 Mais de 80 m Menos de 50 m Maior que 45% 
Tabela 2 – Reorganização das classes da carta de declividade, de dissecação 
horizontal e vertical, para a elaboração da carta de integração. 
 
As informações das três cartas foram transferidas para uma carta copiada em 
papel vegetal. Isto foi realizado em três etapas: em primeiro lugar todas as 
subdivisões delimitadas na carta de dissecação horizontal foram copiadas em 
papel vegetal recebendo vaores numéricos ao invés de tramas. Em seguida, 
utilizando a mesma carta em papel vegetal, o procedimento foi repetido com as 
cartas de dissecação vertical e de declividade. 
 
Assim, na carta de integração há uma subdivisão maior da área de estudo. Cada 
subdivisão é descrita por três números. O primeiro número indica a legenda da 
dissecação horizontal; o segundo, a legenda da dissecação vertical e o terceiro 
número indica a legenda e a declividade. Toda esta operação poderia ser 
simplificada com a informatizatização. Optamos pela operacionalização manual o 
que garantiu mais detalhes e precisão das informações obtidas. 
 
3.1.5. Mapa de suscetibilidade à erosão e das áreas de preservação permanente – 
com base em morfometria. 
 
A partir da carta de integração foram definidas áreas de: 
alto risco: 
áreas com declividade igual o superior a 4. 
áreas com dissecação horizontal qualquer dissecação vertical igual a 5 e 
declividade igual ou superior a 3: 
 
médio risco: 
áreas com declividade igual ou superior a 3. 
Áreas com dissecação horizontal igual ou superior a 2, dissecação vertical igual ou 
superior e declividade igual a 2; 
Áreas com dissecação horizontal igual ou superior a 2 e dissecação vertical igual 
ou superior a 4, 
 
baixo risco: 
todas as áreas com declividade igual a 2, qualquer dissecaçã horizontal e 
dissecação vertical igual ou superior a 3; 



 
menor risco: 
demais áreas. 
Foram delimitadas como impedidas de utilização as áreas de preservação 
permanente, por: 
declividade 
riscos de enchentes 
áreas de várzeas, áreas adjacentes a olhos d’água (nascentes) ou às margens de 
canais fluviais ou represas, (conforme legislação ambiental brasileira). 
 
4. Identificação de Problemas 
 
durante o ano de 1989 fizemos 8 viagens de campo em Cosmópolis. Além das 
boservações gerais, da coleta de informações para definição dos intervalos que 
foram adotados nas cartas temáticas como percebemos alguns dos aseios da 
população. Os problemas que mais afligem os habitantes de Cosmópolis são o 
serviço de abastecimento de água residencial e a questão das moradias. 
Entretanto, pudemos detectar a maneira indevida de tratamento do lixo doméstico, 
hospitalar e industrial, bem como do esgoto. Estas são algumas das questões que 
abordaremos a seguir: 
 
O abastecimento de água 
As águas da represa do rio Pirapitingui são utilizadas no município e por isso sua 
recuperação em alguns pontos, preservação em outros e ampliação nas 
condições de captação e distribuição. 
 
Observou-se, no trabalho de campo, que a mata ciliar da referida represa foi 
completamente destruída, com exceção de um ou outro indivíduo de maior porte, 
dando lugar ao cultivo da cana-de-açucar. 
 
As matas ciliares – vegetação nativa que se desenvolve às margens dos leitos dos 
rios – possuem papel fundamental para a manutenção da flora e fauna, aquática e 
terrestre assim como dos recursos hídricos. 
 
Sua destruição implica em sérias consequências para o meio ambiente: favorece o 
aporte de sedimentos ao lago de captação do Pirapitingui promovendo seu 
assoreamento; permite o accesso direto de herbicidas e adubos aos corpos 
d’água, modificando as características físicas e químicas; compromete a 
preservação de várias espécies da biota, uma vez que o lago funciona como local 
de procriação. Os frutos desses vegetais, ao cairem no leito do rio alimentam 
grande parte da fauna aquática, fazendo com que as matas ciliares funcionem 
como elemento de proteção dos recursos hídricos. 
 
 



 
 
 
As matas ciliares caracterizam-se na legislação como “vegetação de preservação 
permanente” sendo por isso protegidas no Código Florestal, Lei 7511/86, na 
Constituição do Estado de São Paulo e pela Lei Orgânica de Cosmópolis. O 
Códico Florestal especifica as faixas de preservação permanente ou seja, aquelas 
que margeiam nascentes d’água, córregos, rios, lagoas e represas, de acordo com 
as seguintes exigências: 
rios de até 10 m de largura – área de preservação: 30 m em cada margem; 
rios entre 10 e 50 m de largura – área de preservação: 50 m em cada margem; 
rios entre 50 e 100 m de largura – área de preservação: 100 m em cada margen e 
assim por diante. 



No município de Cosmópolis as matas ciliares e outras encontram-se muito 
degradadas na área rural, sendo que no sítio estão quase totalmente destruídas. 
As zonas protegidas pela legislação brasileira estão indicadas no mapa final e 
deve ser recolonizadas com espécies nativas, principalmente. 
 
O desmatamento e a canavicultura que invadiu as áreas preservação permanente, 
aceleram os processos erosivos que a méido e longo przo conduzirão a um 
assoreamento expressivo da represa (o processo já está ocorrendo) e, 
consequentemente, poderão comprometer o já precário sistema de abastecimiento 
de água do município. 
 
As técnicas utilizadas no cultivo da cana-de-açucar, tal como o uso excessivo de 
praguicidas e a aplicação de vinhaça como adubo, também comprometem em 
muito a qualidade das águas, que são atingidas pelo escoamento superificial ou 
por infiltração. A vinhaça é rica em matéria orgânica, ocasionando um aumento na 
concentraç1bo de microorganismos no solo e na água e da demanda bioquímica 
de oxigênio. Outro agravente é o fato dos produtos resultantes da degradação da 
vinhaça serem tóxicos aos seres vivos. Se a utilização deste subproduto ocorresse 
com adequado acompanhamento técnico poderia se tormar viável; mas a má 
utilização acaba pondo em risco a biota aquática e a qualidade dos solos. Em 
observações de campo, pode-se ver a Usina Ester irrigando com jatos de vinhaça 
as áreas que margeiam a represa do rio Pirapitingui, afetando indiretamente o 
lençol de abastecimento urbano. 
 
Lixo 
A deposição de lixo doméstico, industrial e hospitalar do município é feita a céu 
aberto e localiza-se à esquerda da Rodovia SP 138, no sentido Cosmópolis-via 
Anhanguera. 
 
Esta área janais poderia ser utilizada, segundo o código florestal, para a colocação 
de lixo, pois apresenta trechos de vertentes com declividades superiores a 45%, 
além de atingir as nascentes do córrego Paredão. O chorume (resíduo líquido da 
decomposição do lixo) alcança o leito do córrego através do escoamento 
superficial e atinge o lenço freático, por infiltração. Há também o problema de 
ordem social, pois “catadores de lixo” expõem-se à doenças ao removerem o lixo 
acumulado, já contaminado, a fim de reaproveitá-lo. 
 
Esgoto 
O esgoto é despejado diretamente (“in-natura”) no ribeirão Três Barras, pois a 
única estação de tratamento está desativada por ser absoleta e encontrar-se 
dentro dos limites urbanos. É difícil sua reativação. 
 
É necessário investir em novas obras de saneamento para diminuir a deficiência 
de infra-estrutura existente no municípioo, devido principalmente, ao crescimento 
populacional. Sugerimos o aprofundamento no estudo de técnicas e equipamentos 
Biodigestores. Trata-se de uma opção alternativa textada e desenvolvida na 
CETESB de São Paulo, para esgoto doméstico. 



Atividade industrial 
Não há no município leis de zoneamento e de regulamentação do uso dos solos 
que impeça a localização de indústrias em áreas imprópias, como por exemplo, na 
malha urbana e ao longo dos leitos dos rios. 
 
Como é comum no Brasil, são extremamente elementares os controles sobre 
resíduos poluidores (gasosos, líquidos e sólidos). Segundo informações de 
moradores locais a Ferro Enamel e Ecadi, indústrias químicas, despejam seus 
resíduos no Córrego do Barreiro Amarelo; a SANOFI e ELANCO (indústrias 
químico-farmacêuticas) utilizam as águas do Rio Jaguari; a URCA (tecelagem) 
despeja efluentes no Ribeirão Três Barras, além de causarem poluição sonora. 
 
Favelas 
Existem quatro núcleos de faverlados no município, localizados, em sua maioria, 
nos terraços e planícies dos Córregos Tres Barras e Barreiro Amarelo, ocupando 
áreas de preservação permanente, sujeitas à inundação. Estas habitações são de 
construção precária e nao tem acesso à rede de abastecimento d’água e captação 
dos esgotos constituindo-se focos de contaminação e disseminação de doenças. 
A Prefeitura Municipal de Cosmópolis admite o deficit habitacional de cerca de 
1200 residências. Está em vias de estudos um Projeto para oferecimento de lotes 
urbanizados, bem como a construção da olaria municipal. 
 
5. Conclusões 
 
Após o levantamento e a discussão dos problemas apresentouse à Prefeitura e à 
população de cosmópolis um relatório com algumas sugestões para 
equacionamento dos mesmos. 
 
O mapa final, anexado ao relatório, e que mostra as áreas suscetíveis à erosão e 
de preservação permanente, poderá ser utilizado pela equipe multi e inter 
disciplinar que efetuará o Plano Diretor para Cosmópolis, como indicador para o 
trabalho de repovoamento das matas ciliares e das demais áreas de risco que se 
encontram atualmente degradas. Cad uma dessas áreas exige cuidados 
específicos que debem estar garantidos em uma legislação municipal e 
implementação de medidas imediatas, com: as margens da represa do 
Pirapitingui, localizada dentro da propriedade da Usina Ester e aquelas votadas 
para o sítio urbano devem passar por um processo de reflorestamento visando a 
recuperação das mesmas e com isso evitando o assoreamento e contaminação 
por insumos agrícolas. 
 
A Prefeitura Municipal de Cosmópolis deverá definir uma política para captação e 
distribuição das águas para abastecimento urbano, considerando duas opções: 1) 
centralização do sistema de captação no Rio Pirapitingui, enquanto seu manancial 
for suficiente e em seguida ampliando com a utilização das águas do Rio Jaguaril: 
2) descentalizaço do sistema de captação e distribuição, aproveitando outras 
fontes a exemplo do Córrego Três Barras e o Barreiro Amarelo. 
 



O Córrego do Barreiro Amarelo corre inteiramente na área Municipal, o que 
permite a adoção de legislação específica, entretanto tem a desvantagem de se 
constituir em um corpo d’água urbano. Recebe o escoamento da água fluvial 
urban, até mesmo de bairros que não são completamente dotados de serviços de 
estogo. Em suas margens, especialmente pela margem direita há práticas 
agrícolas com a aplicação de herbicidas e insumos químicos de alto poder de 
contaminação das águas. O Três Barras procede do município de Arthur Nogueira 
rece emissários de esgoto “in natura” e possivelmente resíduos industriais. 
 
Destacandos alguns pontoes negativos e as dificultades de descentralização do 
sistema de águas devemos considerar a possibilidade de que seu custo também 
poderá ser elevado. Entretanto ressaltamos alguns dos aspectos positivos da 
descentralização: 
 
em caso de defeito na rede, somente uma parcela da população sofrerá falta de 
água, até que seja sanado o problema; A utilização do vinhoto como adubo na 
cultura canavieira deve ser suspensa, adotando-se uma revisão das técnicas 
empregadas. Recomenda-se a pesquisa e outras utilizações para vinhaça, 
conforme estudos desenvolvidos no Brasil e em outros países. 
O mapeamento e a manutenção da rede poderão ser efetuados por equipes de 
monitoramento que tratarão de problemas específicos referentes ao manancial de 
captação. 
O recalque efetuado a partir do lago do Pirapitingui é total e constante dada sua 
localização a montante do sítio urbano. Desta maneira, bombeamento debe 
atende maiores distâncias para que depois, sua distribuição se dê por gravidade. 
 
Quanto ao problema do lixo doméstico a escolha de outro local é obrigatória 
obedecendo um prévio estudo de impacto ambiental 8RIMA). Em caso de 
consolidação do Consórcio Municipal, a atual área deverá ser inteiramente 
regenerada. 
 
Das alternativas debatidas com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de 
Cosmópolis, ou seja, Aterro sanitário e Usina de reciclagem para pré seleção do 
lixo, tem sido aprofundada a discussão sobre a segunda opção. Está sendo 
viabilizado um Convêncio entre as Prefeituras de Cosmópolis, Arthur Nogueira, 
Jaguariuna e Holambra para constituição de um consórcio inter municipal que 
possivelmente operacionalizará o Projeto. Outra media fundamental é a coleta do 
lixo doméstico, industrial e hospitalar. 
 
Para este último, sugere-se que seja instalado um incinerador e sua coleta seja 
feita por veículos especias e pessoal equipado especificamente para esta função. 
 
6. Bibliografia 
 
ALMEIDA, F.F.M. Fundamentos Geológicos do Revelo Paulista. São Paulo, IGCE, 
Série Teses e Monografias, no. 14, 1974. 
 



BERRIOS, R. O lixo domiciliar e seu destino na cidade de Rio Claro, S.P. I 
Encontro de Geógrafos da América Latian. Rio Claro 1987 – CHRISTOFOLETTI, 
A. Geomorfologia, Edgard Biicher, Ed. USP. 1974. 
 
DE BIASI, Mário – Carta de Declividade de Vertentes: confecção e Utilização. 
Geografia, Sã Paulo, Instituto de Geografia. USP (21): 8-13, 1970. 
 
FULFARO, V.J. et alii – Revisão estratigráfica da bacia do Paraná. São Paulo. 
Relatório Paulipetro, 1980. 
 
GORDON JUNIOR, M. – Classificação dos Formações Gondwânicas do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Notas Preliminares. DNPM (38) 1-20. Rio de 
Janeiro, 1947. 
 
HORTON, R.E. – Erosional development of streams and their drainage basins: 
hydrophysical approach to quantitative morphology. Geol. Soc. America. Bulletin, 
56 (3). 1945. 
 
IPT – Mapa Geológico do estado de São Paulo – Escala 1:500.000. Volumen I – 
Divisão de Minas e Geologia Aplicada – São Paulo 1981. 
 
REGO, L.F.M. – 1933 – As formações cenozóicas de São Paulo Annu. Esc. 
Politéc., São Paulo, 2 (2a série) 231-267. 
 
OLVEIRA, J.B. et alii – Levantamento Pedológico semidetalhado dos Solos do 
Estado de São Paulo – Quadrícula de Campinas. Rio de Janeiro, SUPREN, LBGE. 
1979. 
 
PENTEADO, M.M. Depressão Periférica Paulista. Geomorfologia do Setor Centro 
Occidental. 1968. tese de doutoramento. 
 
Projeto RADAM – Folha Rio de Janeiro-Vitória SF/23/24 Volume 32, 1983 – Rio de 
Janeiro. 
SPIRIDONOV, A. I. Principios de la Metodología de los investigaciones de campo 
y del mapeo geomorfológico. Habana, 1, 1981. 3 Tomos. 
 


