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PREFÁCIO

entre tantos outros avanços extraordiná-
-

para onde estamos caminhando? Esse é 
o caminho que nos levará aonde quere-

em nossa sociedade trouxeram consigo 

valores, os interesses e as pretensões de 
futuro de uma população incontável de 
organismos que habitam o Planeta Terra, 
algo já próximo dos oito bilhões, somen-
te da espécie Homo sapiens sapiens. 

Vivemos um momento sensível da nos-
sa sociedade em relação ao acesso ao co-
nhecimento e a informações de qualida-

resguardadas suas inegáveis virtudes e 
contribuições, têm tido o efeito colateral 
de permitir o aporte contínuo de infor-
mações de fontes de credibilidade du-
vidosa, com a profusão das já famosas 
“fake news
investimentos em educação e a alocação 
de recursos ao desenvolvimento cientí-

e frequentemente tratados como não 
prioritários. A preservação da história 
nacional não tem despertado a atenção 
que merece. Em setembro de 2018, um 
incêndio de grandes proporções atingiu 

-

“Na verdade, só sabemos quão pouco 
sabemos – com o saber, cresce a dúvida”. 

próprio Johann Wolfgang Von Goethe 
não imaginasse que a constatação per-
maneceria tão atual e oportuna quase 
dois séculos mais tarde. Desde então, 
devemos reconhecer, muita coisa mu-
dou. Foram rápidas e profundas mu-
danças na estrutura da sociedade, nas 
formas de se comunicar e disseminar 
informações, nas relações entre o ser 
humano e o meio ambiente. Houve ine-
gável evolução tecnológica nas áreas de 
engenharia, medicina, agricultura, indús-

* Engenheiro Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo (EESC/USP); Doutor em Ciências (Programa de Engenharia Hidráulica e Saneamento) 
pela EESC/USP; Pós-Doutor no Departamento de Hidráulica e Saneamento (SHS/EESC/USP); Pesquisador visitante nas seguintes instituições: Kansas State University e University of 
Nebraska-Lincoln (Estados Unidos), Université de Montréal (Canadá), Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Universidad Nacional Autónoma de Mexico (México) e Earthwatch 
Institute e Anglia-Ruskin University (Inglaterra). Atualmente é professor do SHS/EESC/USP.
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duziu a ruínas um rico acervo histórico 

itens. Hoje, pesquisadores, técnicos e vo-
luntários ainda trabalham para promover 
uma espécie de mineração das cinzas e 
dos escombros, na tentativa de resga-

-

produção de conhecimento, o incentivo 
a trabalhos interdisciplinares para pro-

de nossas origens como forma de com-
preender o presente e ponderar sobre 
o futuro são necessários para a nossa 
própria sobrevivência enquanto espécie 
humana, sendo esta uma das inquilinas 
do planeta com maior poder para deter-
minar o futuro da Terra. 

A principal proposta do “Atlas histórico 
-

cas de São Carlos – SP” é compilar e ana-
lisar informações de ótima qualidade e 
procedência e, de maneira democrática, 
torná-las disponíveis, em linguagem clara 
e acessível, a pessoas com diferentes fai-
xas etárias, formações e condições sociais 
e econômicas. A publicação é organizada 
por Denise de Freitas e Silvia Aparecida 

Martins dos Santos e é fruto da dedica-
ção de mais de duas dezenas de pessoas, 
entre autores, colaboradores e revisores. 
O atlas é dividido em três partes, todas 
ricamente ilustradas e com informações 
precisas abordadas de maneira atrativa 

São Carlos há mi-
lhões de anos
da origem e evolução do Planeta Terra, 
são apresentados conceitos importantes, 
como os de biodiversidade, extinção de 
espécies e placas tectônicas. Além disso, 
o texto principia na escala planetária e, 
surpreendentemente, promove um ver-
dadeiro “zoom” em São Carlos ao trazer 
informações interessantíssimas sobre a 
região, incluindo endereços de locais na 
cidade onde o leitor pode encontrar ves-
tígios e pegadas fósseis de dinossauros e 
outros animais. 

São Carlos: formação e 
povoamento
estruturação da cidade a partir das ses-
marias. Os principais agentes indutores 
da expansão urbana, incluindo o ciclo 
do café e a gênese do sistema ferroviá-
rio, são abordados como de fundamen-
tal importância para a dinâmica social e 

atividades econômicas, quando não ade-
quadamente planejadas, podem gerar 
prejuízos ao meio ambiente e compro-
metimento dos serviços ecossistêmicos, 
que são os benefícios diretos e indiretos 
que obtemos da natureza. Um dos re-
cursos mais comprometidos, a despeito 
de sua importância vital para os seres 
vivos é a água, justamente o tema prin-
cipal da terceira e última parte do Atlas 

São Carlos por suas bacias -
-se como base o recorte físico-territorial 

as bacias da região, incluindo as sete 
microbacias que drenam a área urbana 
da cidade de São Carlos. O texto inclui 
depoimentos de pessoas que presencia-
ram a degradação das águas no municí-

-
tas aos cursos de água locais. A poluição 
da água se tornou um problema recor-
rente, capaz de aumentar os custos de 
tratamento para sua potabilização e limi-
tar, ou mesmo impedir, os usos múltiplos 
desse importante recurso natural, como 
irrigação, recreação e geração de energia, 
por exemplo. Especialmente no meio ur-
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bano, acostumamo-nos a conviver com 
cursos de água sem vida, comprimidos 
entre paredes de concreto, quando não 

de nossos olhos e muitas vezes reduzi-

resíduos. A contribuição principal dessa 
parte do Atlas é a caracterização ambien-

fragilidades e aptidões de tais bacias, de 
modo que a ocupação do território pos-
sa ser planejada e que o delineamento 
de ações de recuperação ambiental seja 
alicerçado em base de dados robusta.

A presente publicação é um verdadei-

ro convite para nutrir os neurônios com 

apenas para aqueles que nasceram em 
São Carlos, moram na cidade ou aqui 
estão de passagem, mas para qualquer 
pessoa interessada em compreender a 
importância de se conhecer o território 
e as suas origens para entender os dile-
mas da nossa sociedade, especialmente 
em relação à questão socioambiental. Ao 
retomarmos a frase de Goethe do início 

este Atlas cumpriu plenamente o seu ob-
jetivo ao jogar luz sobre diversos aspectos 
relevantes de São Carlos e clarear nosso 
passado e nosso presente. Caberá a nós, 

enquanto sociedade e como correspon-
sáveis pelos processos decisórios que 

-
tuar sobre o futuro que queremos. Uma 
das grandes virtudes dessa publicação é 
reconhecer que o processo de constru-
ção do conhecimento é contínuo, feito 
por muitas mãos, e que as informações 
aqui apresentadas estarão em constante 
atualização e complementação à medida 
que nossa compreensão aumenta e no-
vas informações são geradas. Deixo aqui 
registrada minha admiração por todos 
aqueles envolvidos na elaboração desta 
obra tão relevante e oportuna.
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APRESENTAÇÃO
um período de 4 anos, em uma parceria 
com a Universidade Federal de São Carlos 

-
tal da Prefeitura Municipal de São Carlos. 

A sua elaboração contou com uma 
equipe formada por professores da UFS-
Car das áreas de Ensino de Ciências e 
Biologia, História, Paleontologia e Botâni-
ca; alunas do curso de graduação em Ci-
ências Biológicas e pós-doutorandos das 
áreas de Ensino de Ciências, Biologia e 
História; por especialistas do CDCC/USP 
das áreas de Biologia, Engenharia Am-
biental e design -
ras da rede de educação básica e espe-
cialistas das áreas de Zoologia, Educação 
Ambiental, Pedagogia e Ecologia.

 A meta global do projeto foi produzir 
materiais e desenvolver atividades didáti-

e tecnológica sobre o conhecimento e a 
utilização de recursos hídricos, com en-

-
dade de ensino, pesquisa e extensão, as 
quais pudessem ser realizadas com as co-
munidades escolares, visando a formação 
de uma cidadania ambiental no que se re-
fere às questões que envolvem o consu-
mo e a gestão sustentável dos recursos hí-
dricos, em uma  perspectiva de Educação 

Por se tratar de um projeto voltado 
para ações de difusão e popularização 
de Ciências, os movimentos de elabora-
ção deste Atlas e de outras ações de pro-
dução e de formação estiveram, durante 
todo o período de sua implementação, 
intercruzando-se para dar-lhe materiali-
dade, além de se articularem com outros 
Programas que já faziam parte das ativi-
dades desenvolvidas pelo setor de Biolo-
gia do CDCC/USP. 

-
ração de materiais didáticos e pedagó-

O Cultura da Universidade de São 

desenvolve, desde 1985, projetos 
e programas utilizando a bacia hidrográ-

durante as fases de implementação des-
ses programas, sempre foi a produção 
de um material que apresentasse conte-
údos sobre a origem e a formação geoló-
gica da região, biodiversidade, recursos 
hídricos e a história da ocupação urbana 
de São Carlos tomando como referentes 

Este Atlas vem concretizar essa deman-
da que só foi possível com a implemen-
tação do projeto “A Utilização de Bacias 

Ensino e Extensão”,

Popularização da C&T, e desenvolvido em 
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gicos contaram com o desenvolvimento 
de investigações no âmbito de pós-dou-

conclusão de curso de graduação que 
se ocuparam do  levantamento de da-
dos acerca da história da ocupação de 

de documentos históricos no acervo da 
Fundação Pró-Memória de São Carlos, e 
da pesquisa de materiais já produzidos 

-
-

ria Oral para produção de saberes da 

paisagem, no entorno das microbacias. 
Desse modo, durante o desenvolvimen-

-
trevistados 20 depoentes, os mais anti-
gos moradores das sub-bacias do Rio do 
Quilombo, Ribeirão das Araras e do Rio 
do Monjolinho. Por meio dessas ações 
foram produzidos textos e materiais car-

-
tão. Além disso, foram produzidos ma-

escala, projeção e simbologia, e que são 
importantes para a localização, informa-
ção e orientação. Dessa forma, o empre-
go de mapas temáticos das microbacias 
como material didático, além de localizar 
o indivíduo e inseri-lo em uma bacia hi-

-
ponentes  existentes  possam ser  visu-
alizados  por  meio  de  interpretações 
distintas,  o  que  torna  mais  acessível  o  
estudo das relações entre cada elemen-
to do território. Dentro deste projeto, foi 
elaborado um conjunto de mapas das 7 
microbacias principais da área urbana da  
cidade de São Carlos, além das das Áre-
as de Proteção e Recuperação de Manan-
ciais - APREM do Monjolinho e do Feijão e 
as sub-bacias do Rio do Quilombo e do Ri-

beirão das Araras,  que apresentam a evo-
lução da ocupação urbana, a rede hídrica 
e a presença de vegetação do município 
de São Carlos. São duas pranchas que se 

urbana e a segunda com a rede hídrica, 
bairros e localização das escolas.  

parte desse conjunto de materiais peda-
gógicos de apoio, direcionado a estudan-
tes e professores do ensino fundamental 
e médio que têm interesse em abordar 

e a fauna; e a história da ocupação urba-
na, em diferentes períodos, focalizando 
os impactos gerados nas sub-bacias hi-

Considerando que o município de São 
Carlos está inserido em duas importantes 
Unidades de Gerenciamento de Recur-
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-
ge a área norte do município, onde estão 
localizados os distritos de Água Vermelha 
e Santa Eudóxia; e a UGRHi Tietê- Jacaré, 
área sul do município, onde está localiza 

-

• 
do Quilombo e Sub-bacia do Ribeirão 
das Araras; 

• 

Gregório, Córrego do Tijuco Preto, Cór-
rego do Medeiros, Córrego do Santa 

Maria do Leme, Córrego do Mineirinho, 
Córrego do Água Quente e Córrego da 

Feijão. 
Como desdobramento do projeto e 

-
-Reitora de Cultura e Extensão Universi-

FUSP de Fomento às Iniciativas de Cultu-
ra e Extensão, foram elaborados banners 
e construídas maquetes, que são mode-
los tridimensionais em escala que ser-
vem de suporte mediador na construção 
de conceitos, os quais envolvem tanto as 
relações de ocupação e exploração como 

a observação das condições ambientais 
de certas áreas. Por meio delas é possível 
perceber a altitude, a declividade e o rele-
vo de uma dada região. Dentro do estudo 

-
visores de águas, a direção de drenagem 
e os diferentes componentes da rede hi-

discutir o uso e manejo dessas áreas. 
Todo esse acervo encontra-se disponí-

vel no CDCC/USP para uso pela comuni-
dade escolar e demais interessados.
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SÃO CARLOS 
HÁ MILHÕES 
DE ANOS 

Há mais ou menos quatro bilhões e meio 
de anos, quando nem os dinossauros 
existiam ainda, a região onde hoje se 

localiza São Carlos era muito diferente do 
que vemos atualmente. De fato, todo o plane-
ta Terra era diferente: para começar, ele era 
uma imensa bola de rocha “derretida”, como 
aquela que sai de dentro dos vulcões, a lava.

Com o passar do tempo, o Planeta come-
çou a esfriar e, assim, surgiram as primeiras 

1

2

Figura 1 Planeta Terra em fusão, há mais de quatro bilhões de anos.

Figura 2 Planeta Terra após o início do resfriamento, formando a 
primeira crosta terrestre.

Figura 3 Resfriamento da superfície, tornando a crosta rígida. Ob-
serva-se a Lua ao fundo, recém-formada. 

Figura 4 Representação dos primeiros oceanos da Terra, após o 
resfriamento da superfície. 

4

3

rochas “sólidas” em sua superfície, chamadas 
rochas magmáticas.

Nessa época, ainda não chovia, porque a 
Terra era tão quente que as gotas d’água eva-
poravam antes de chegarem à superfície. Mi-
lhões de anos depois, o Planeta esfriou tan-
to que a chuva pôde começar a cair. Com as 
chuvas, os oceanos se formaram e a vida, que 
até então não existia, começou a se desen-
volver.

Fonte: Earth Space Circle1

Fonte: Mark Garlick3

Fonte: https://www.sutori.com/2 Fonte: Simone Marchi, NASA4



HISTÓRICO E SOCIOAMBIENTAL DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE SÃO CARLOS - SP | PARTE I | SÃO CARLOS HÁ MILHÕES DE ANOS12

Uma das teorias mais aceitas atualmente é 
a de que organismos parecidos com as bac-
térias foram os primeiros seres vivos; depois 
teriam surgido as algas e, muito, mas muito 
tempo depois, os primeiros animais, que vi-
viam nos oceanos e não possuíam ossos, por 
isso, eram denominados invertebrados.

As primeiras plantas terrestres surgiram 
na margem dos antigos oceanos e lagos, que 
puderam se formar porque o Planeta já havia 
esfriado bastante.

Nessa época, ainda não existiam as plantas 
com tronco ou caule. Há quase 300 milhões 
de anos, apareceram também as plantas com 
sementes e sem frutos, as gimnospermas, 
e algumas delas são encontradas até hoje, 
como os pinheiros e as cicas.

As angiospermas, plantas com frutos, fo-
ram as últimas a aparecerem, há 140 milhões 
de anos, em um período marcado também 
pelo desaparecimento dos dinossauros.

Tanto as plantas quanto os animais so-

processo chamado evolução: algumas algas 
e alguns musgos sofreram mutações e ori-
ginaram as primeiras plantas com raízes; os 

-
cando e originaram os primeiros peixes, há 
mais de 400 milhões de anos.

Mais mutações aconteceram com as pri-
meiras plantas, até surgirem as samambaias. 

5a

5b

6

7

Fonte: https://media.gettyimages.com

Fonte: Marcelo A. Fernandes5

Fonte: Creative Commons - Ryan Somma6

Fonte: Marcelo A. Fernandes7
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Figura 7 – Artrópodes, animais marinhos chamados 
trilobitas, com aproximadamente 15 centímetros, an-
cestrais dos atuais insetos e caranguejos. 

Figura 8 – A evolução dos seres e do ambiente no 
tempo geológico.

Figura 9 – Escala de tempo geológico com os nomes 
das eras e dos períodos e a principal ocorrência de 
vida. 

Figura 10 – Cica jovem, uma gimnosperma com pou-
co menos de um metro de altura.

8

10

9

Figura 5 – A. Oceanos com água líquida, propícios 
para o desenvolvimento da vida. A Terra, contudo, 
ainda sofreria transformações, e muitos asteroides e 
meteoritos cairiam do espaço, causando extinções. B. 
Meteorito composto por ferro, encontrado na Argen-
tina.

Figura 6 – Primeiros invertebrados, parentes das 
atuais águas-vivas, há mais de 550 milhões de anos. 
Eram pequenos, com até 10 centímetros.

Fonte:  https://4.bp.blogspot.com/8
Fonte: Luciana B. R. Fernandes9

Fonte: http://shopblob.blob.core.windows.net/10
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De fato, a evolução dos animais aconteceu 
juntamente com a das plantas; alguns dos pri-

-

e originaram os répteis e, também, os primei-
ros dinossauros. Mas isso tudo não aconteceu 
rápido, levou milhões e milhões de anos. 

Os mamíferos e as aves surgiram quan-
do os dinossauros, que também são répteis, 
ainda dominavam a Terra. No caso das aves, 
elas descendem de um grupo de dinossauros 
ágeis e predadores, os chamados terópodes. 

É possível perceber, então, que a evolução, 
que ainda acontece nos dias de hoje, é um 
dos fatores que permite a biodiversidade.

somente com os seres vivos. Os continentes 
também eram bem diferentes da forma como 
os conhecemos hoje. Isso porque, há mais de 

-
tos, em um imenso bloco chamado Pangea, 

Figura 11 – Milhões de anos de evolução dos peixes 
até chegarem aos anfíbios.

Figura 12 – Répteis primitivos anteriores aos dinos-
sauros. 

Figura 13 – Dinossauros brasileiros. 

Figura 14 – Arqueopterix, uma espécie de ave do Pe-
ríodo Jurássico, mas que ainda possuía algumas ca-
racterísticas de dinossauro predador, como dentes e 
garras.

CONCEITO – BIODIVERSIDADE

Biodiversidade se refere à variedade de vida 
no planeta Terra, incluindo a variedade de es-
pécies; a genética, dentro das populações; e a 
variedade de habitat e de funções ecológicas de-
sempenhadas pelos organismos nos meios na-
turais, rurais e urbanos. A biodiversidade de São 
Carlos incluiria, por exemplo, diversidade gené-
tica presente nos organismos, nas populações, 
nas espécies, nas comunidades de todos os se-
res vivos que habitam os ambientes de cerrado, 
matas, plantações, pastagens e centros urbanos. 
O ser humano seria representado também pela 
variedade de etnias que no local residem.

11

12

13

14

Fonte: https://natturais.blogspot.com.br/11

Fonte: Felipe Alves Elias, 201112

Fonte: Rodolfo Nogueira, 201413

Fonte: Compsognathus being chased by Archaeopteryx (Wikimedia 
Commons)14
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no meio do qual existiam grandes desertos, 
chamados paleodesertos.

Há mais de 200 milhões de anos, um gran-
de pedaço, chamado Gondwana, separou-se 
daquele bloco, o Pangea. O Gondwana era 
formado pelos atuais continentes do hemis-
fério Sul (América do Sul, África, Austrália, An-

-
cava o maior deserto de areia que já existiu na 

regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste 
do Brasil. Esse deserto também ocupava par-
tes da Argentina, do Paraguai e do Uruguai.

Por milhões de anos, essas áreas foram so-
frendo um processo de compactação e cimen-

e se transformando em rochas, o que os geó-
logos chamam de Formação Botucatu. Essa 
formação, ocorrida há 135 milhões de anos, si-
tua-se na Bacia Sedimentar do Paraná, que vai 

Figura 15 – Possível distribuição dos continentes, há 
mais de 250 milhões de anos, com a representação 
da porção correspondente ao Gondwana.

Figura 16 – Continentes do Sul (Gondwana), após o 
Pangea.

Figura 17 – Mapa da bacia dentro dos Estados e pa-
íses.

Figura 18 – Deserto atual, mostrando uma duna com 
pegadas.

15

16

18

http://www.famedisud.it15

Fonte: https://upload.wikimedia.org/16

Fonte: Leonardi, G.; Carvalho, I. S. 199917 https://eoimages.gsfc.nasa.gov/18

17
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desde o sul do Estado de Goiás até o Uruguai.
Uma bacia sedimentar, como o próprio 

nome diz, lembra uma bacia mesmo, dessas 
de uso doméstico. Trata-se de uma região 
rebaixada da superfície terrestre, deformada 
pelo peso das rochas, na qual se acumulam 
sedimentos e outros fragmentos rochosos. 
Com o tempo, milhões de anos, esses sedi-
mentos e fragmentos sofrem um processo 
de compactação e cimentação, que os trans-
forma em rocha. Até mesmo o magma pode 
escorrer para essas bacias, contribuindo com 
o peso que deformará a superfície. 

registradas as pegadas de diversos animais, in-
clusive dinossauros. Mas, como isso acontecia? 

Pesquisadores entendem que, em um am-

biente desértico pré-histórico (paleodeserto), 

com dunas transportadas pelo vento, como 

nos desertos atuais, por vezes apareciam 

regiões com maior umidade entre as dunas, 

semelhantes aos oásis. Quando os animais 

caminhavam pelas areias do paleodeserto, 

deixavam impressas suas pegadas -

ram mais bem preservadas nas proximidades 

dessas regiões mais úmidas. Com o passar do 

tempo, centenas de metros de areia seca tra-

zida pelo vento recobriram as pegadas, enter-

rando-as. Após milhões de anos, toda a areia 

do deserto transformou-se em uma rocha de 

origem sedimentar chamada arenito, na qual 

as pegadas se eternizaram.

O curioso é que algumas pegadas de di-

nossauros e de outros animais pré-históricos 
(mamíferos, insetos e escorpiões) podem ser SAIBA MAIS – FORMAÇÃO BOTUCATU

Um fato interessante é que pelo menos 50% da 
água da cidade de São Carlos provém do Are-
nito Botucatu, também conhecido como Areni-
to Guarani ou Aquífero Guarani. Isso acontece 
porque as rochas do arenito são porosas e fun-
cionam como uma esponja gigante no subsolo, 
absorvendo a água da chuva e, também, dos 
rios.  É por isso que a região na qual predomi-
na essa formação rochosa, que era um deserto, 
hoje fornece a água que tomamos.

CONCEITO – AMBIENTE

O ambiente é o espaço da vida, formado pelos 
próprios seres vivos e, também, por elementos 
não vivos – como o clima, a água, o ar e o solo. 
Esses elementos vivos e não vivos estão relacio-
nados de forma intensa e complexa. Os paleo-
desertos, por exemplo, eram ambientes com 
clima seco, ventos fortes e solos arenosos; oca-
sionalmente, na periferia, apresentavam vegeta-
ção predominante de pinheiros (gimnospermas) 
e diversos animais, como os dinossauros. Os se-
res vivos eram adaptados a esses ambientes.

SAIBA MAIS – FORMAÇÃO DE PEGADAS

Como foram preservadas as pegadas dos di-
nossauros?
Quando o animal pisa em sedimento mole, sua 

-

-
-

(A) pe-
gada fóssil
(B) contra-molde

(C) subpega-
da -

Fonte: Marcelo A. Fernandes1
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Figura 19 – Pegadas de dinossauros carnívoros preservadas no Arenito Botucatu. O animal devia ter o tamanho de uma galinha.

Figura 20 – Pegadas de mamíferos, preservadas nos arenitos da Formação Botucatu. Eles não eram maiores que um gambá atual. 

Figura 21 –  Pegadas (a) de um grande dinossauro herbívoro bípede (b), e detalhe de uma das pegadas (c).

19

20

21a 21b

21c

Fonte: Marcelo A. Fernandes19

Fonte: Marcelo A. Fernandes21

Fonte: Marcelo A. Fernandes21

Fonte: Marcelo A. Fernandes20

Fonte: Luciana B. R. Fernandes
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encontradas hoje nas pedreiras da região de 
São Carlos e Araraquara – que um dia já fo-
ram o local das dunas do paleodeserto –, das 
quais são extraídas rochas para calçamento 
das vias públicas. Essas pedreiras têm grande 
número de rochas com pegadas de dinossau-
ros, mas nenhuma com ossos desses animais. 
Isso aconteceu porque o ambiente desértico 

da época não era propício para a fossilização 
dos ossos, mas somente das pegadas.

O primeiro registro de pegadas fósseis da 
América Latina foi encontrado em São Car-
los, no ano de 1911, coletado das calçadas da 
cidade por um engenheiro de minas chama-
do Joviano Pacheco. Até hoje, a região onde 
se localizam as cidades de Araraquara e São 

Carlos é conhecida mundialmente no meio 
paleontológico por ser uma das mais ricas da 

do período Jurássico e início do Cretáceo.
É possível realizar um dos trabalhos do pa-

leontólogo ao organizar uma verdadeira “caça 
ao dinossauro” pelas ruas e avenidas de São 
Carlos, uma vez que algumas das calçadas 

CONCEITO – PROCESSO DE FOSSILIZAÇÃO DE 
OSSOS

Para que um osso, ou qualquer parte dura de um 
organismo, se transforme em um fóssil, é neces-
sário que o material seja soterrado rapidamente 

-
mente acontece dentro de lagos, rios ou mares. 
Nesses locais, a água rica em sais minerais pene-

endurecer o osso, o transformando em pedra.

SAIBA MAIS – PEGADAS FÓSSEIS

Sabia que, a partir das pegadas fósseis, é pos-
sível descobrir outras informações sobre esses 
animais? Por exemplo, como era a pele deles, se 
eles andavam em duas ou quatro patas, se eram 
grandes ou pequenos, se andavam em bandos, 
se corriam ou caminhavam e... várias outras coi-
sas ainda não pensadas. É assim que os cientis-
tas que estudam os dinossauros, os paleontólo-
gos, obtêm informações sobre os animais. 

Figura 22 – Pista de inseto preservada no Arenito Botucatu. 

Figura 23 – Pedreira São Bento, em Araraquara, mostrando uma parte da antiga duna por onde passaram os dinossauros. 
Ao lado direito das pessoas, estão cinco pegadas de dinossauro de grande porte.

22 23

Fonte: Marcelo A. Fernandes22 Fonte: Luciana B. R. Fernandes23
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mais antigas da cidade foram pavimentadas 
com rochas de pedreiras que apresentam es-
ses registros fósseis, como a da Rua General 
Osório, defronte ao número 146.

Lembre-se de que nem todas as calçadas 
possuem marcas de “patas” de dinossauros; 
algumas dessas marcas, por exemplo, são ras-
tros que mostram a passagem de animais bem 
pequenos e rastejantes, como as encontradas 
na Avenida Sallum, defronte ao número 909.

Figura 24 – Pegada de dinossauro com três dedos na 
calçada da Rua General Osório, altura do número 146, 
em São Carlos. A escala está em centímetros.

Figura 25 – Pista de invertebrado chamado Taenidium, 
produzida pela larva de um besouro, na calçada da 
Avenida Sallum, na altura do número 909, em São 
Carlos. A escala está em centímetros.

Fonte: Rodrigo Calabone Corrêa25

Fonte: Rodrigo Calabone Corrêa24

SAIBA MAIS - ENDEREÇOS DE LOCAIS DE SÃO CARLOS EM QUE HÁ PEGADAS FÓSSEIS NAS CALÇADAS URBANAS.

24

25
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SAIBA MAIS - ENDEREÇOS DE LOCAIS DE SÃO CARLOS EM 
QUE HÁ PEGADAS FÓSSEIS NAS CALÇADAS.
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SAIBA MAIS - ENDEREÇOS DE LOCAIS DE SÃO CARLOS EM 
QUE HÁ PEGADAS FÓSSEIS NAS CALÇADAS.
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SAIBA MAIS - ENDEREÇOS DE LOCAIS DE SÃO CARLOS EM 
QUE HÁ PEGADAS FÓSSEIS NAS CALÇADAS.



HISTÓRICO E SOCIOAMBIENTAL DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE SÃO CARLOS - SP | PARTE I | SÃO CARLOS HÁ MILHÕES DE ANOS 23

SAIBA MAIS - ENDEREÇOS DE LOCAIS DE SÃO CARLOS EM 
QUE HÁ PEGADAS FÓSSEIS NAS CALÇADAS.

Fonte: FERNANDES; CORRÊA, 20072  
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A região de São Carlos é conhecida tam-
bém por ter a única prova da existência de 
mamíferos do Período Cretáceo no Brasil: o 
Brasilichnium elusivum, que viveu aqui há 135 
milhões de anos. As pegadas desse animal, 
parecido com um pequeno gambá, foram 
descobertas em 1976, por Giuseppe Leonar-
di, padre e paleontólogo italiano que viveu no 
Brasil durante 10 anos.

Voltando à história do Gondwana, a sepa-
ração dos continentes do sul, para se chegar 

-
lhões de anos. Inclusive, essa “dança dos con-
tinentes” continua até hoje. Como, por exem-
plo, a África, que se separa da América do Sul 
em média quatro centímetros por ano. Cal-
cula-se que há 135 milhões de anos, enquan-
to ainda existia o paleodeserto, no centro do 
Gondwana, ocorreu um dos maiores eventos 
magmáticos da história do Planeta, que frag-
mentou a crosta terrestre bem onde hoje é 
o fundo do Oceano Atlântico, derramando 
magma sobre o paleodeserto. 

Esse evento magmático não aconteceu de 
uma só vez; uma grande quantidade de mag-
ma foi sendo lançada por rachaduras na su-
perfície da Terra, diferentemente dos vulcões. 
Esse processo de milhões de anos empur-

Figura 26 – Representação do mamífero (a) que pro-
duziu as pegadas de Brasilichnium elusivum e dinos-
sauros terópodes (b e c). 

Figura 27 – Representação dos dinossauros carnívo-
ros e um herbívoro no Paleodeserto Botucatu. Prova-
velmente, na periferia do deserto existiam plantas e 
água.

 Fonte: Aline M. Ghilardi26

Fonte: Ariel Milani27

26a

26b

26c

27
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rou a África e a América do Sul em direções 
opostas e deu origem ao Oceano Atlântico. O 
clima da região mudou muito, bem como a 
paisagem. Essas mudanças todas causaram a 

viviam vários animais e plantas, levando à ex-
tinção muitas espécies.

E as transformações do clima e do relevo 
continuaram: por milhões de anos, os sedi-
mentos e magma se acumularam, originando 
novas rochas. O peso dessas rochas fez com 
que as camadas de depósitos se deformas-
sem. Estas rochas também se desgastaram 
ao longo dos do tempo e, por isso, mais sedi-
mentos  se acumularam na Bacia do Paraná, 
que afundou centenas de metros e originou 
outra bacia, chamada Bacia Bauru.”

Por causa de várias mudanças ambientais, 
muitos rios que nasciam ao redor da região 

Fonte: http://publicadosbrasil.blogspot.com.br/28

Fonte: Karl Mokross29

Figura 28 – Evento magmático, com rios de lava que vie-
ram à superfície com as rachaduras na crosta.

Figura 29 – Rios de lava escorrendo por entre as dunas do 
Paleodeserto Botucatu.

Figura 30 – Separação dos continentes sul-americano e 
africano.

Figura 31 – Esquema da rachadura da crosta terrestre 
(A), com a separação dos continentes e a entrada de água 
para o surgimento do Oceano Atlântico (B).

CONCEITO - EXTINÇÃO

Diz-se que uma espécie foi extinta quando ela 
desaparece totalmente do Planeta. A maioria dos 
fósseis foram seres vivos que um dia existiram 
na Terra, mas que, por razões diversas, tais como 
mudanças climáticas e ambientais drásticas e/
ou competição entre espécies por certo recurso, 
morreram e não deixaram nenhum representan-
te. As extinções continuam acontecendo até hoje, 
causadas, também, pela interferência humana, 
como a destruição dos habitats, a introdução de 
espécies exóticas, a exploração descontrolada 
de algumas plantas e de alguns animais, o domí-
nio das monoculturas, a poluição dos solos, das 
águas e da atmosfera e, mais recentemente, o 

-
dos, cujas sementes vêm tomando o lugar da-
quelas de culturas nativas ou tradicionais.

Fonte: Christofer R. Scotese, 201630

Fonte: https://www.accessscience.com/31

No entanto, tais mudanças também favore-
ceram o aparecimento de rios que até então 
não existiam no grande deserto que era a re-
gião de São Carlos. 

28

29 30
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acabaram mudando seu curso para dentro da 
nova bacia sedimentar, a Bacia Bauru. Junto 
com os rios, uma grande quantidade de sedi-
mentos também foi depositada nessa nova ba-
cia, criando um novo relevo para a paisagem. 

Durante os períodos Paleogeno e Neogeno 
(de 65,5 milhões a 1,8 milhões de anos atrás), 
o movimento das placas tectônicas causou 

Rio Mogi-Guaçu. Muitos rios, dentre eles o Rio 
Paraná, também ajudariam a formar e mode-
lar o relevo da Bacia do Paraná.

No decorrer dos períodos Neogeno e Qua-
ternário, todos esses eventos manifestaram-

-se simultaneamente e com grande intensi-
dade, originando os Planaltos de São Carlos, 
uma grande área de relevo plano e alto. Pou-
co a pouco, por meio da erosão – desgaste 
das rochas pela água da chuva, pelos rios e 
ventos –, os planaltos foram sendo escavados, 
formando vales. As bordas desses vales são 
denominadas divisores de água, que são áre-

as de relevo elevado que aprisionam os rios e 
promovem o escoamento de água do relevo 
de maior altitude para o de menor altitude, 
onde os rios, ao escoarem pela força de gra-

Figura 32 – Esquema em corte da Bacia Sedimentar 
do Paraná, no qual as cores indicam os diferentes ti-
pos de rocha que se acumularam, com espessura de 
mais de 6.000 metros (seis quilômetros).  Em amarelo 
está representada a Formação Botucatu, com os are-
nitos do antigo deserto, e em marrom, o derrame de 
lava que cobriu o deserto e fez afundar mais ainda o 
meio da bacia.

CONCEITO - FORMAÇÃO DE UM RIO

Existem várias maneiras de um rio se formar: 
por causa do derretimento do gelo nos picos 
das montanhas, da água de lagos ou por cau-

-
perfície, formando primeiro o que é chamado 
de “olho d’água”. Mas todos eles correm natu-
ralmente de uma área mais alta do relevo em 
direção a outra mais baixa e, geralmente, desa-
guam em outro rio, em um lago ou no mar.

 CONCEITO - PLACAS TECTÔNICAS

As placas tectônicas são subdivisões da crosta 
terrestre que se movimentam de forma lenta e 
contínua sobre o manto, que é uma das cama-

abaixo da superfície terrestre. Como o interior 
do Planeta ainda é muito aquecido e viscoso, es-

-
mas vezes, é possível sentir os movimentos na 
forma de terremotos ou maremotos (terremo-
tos que acontecem no mar), quando as placas 
se chocam ou deslizam entre elas. Há aproxima-
damente 240 milhões de anos, só existiam duas 

com o tempo, elas foram sofrendo transforma-
ções e se dividiram em 55 diferentes placas. 

Fonte: Milani e Zalán, 1998.32
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vidade pelo caminho que oferece menor re-
sistência, escavam a paisagem, constituindo 
assim um sistema de drenagem.

-
ximadamente 15 mil anos, o clima da região 
onde hoje se situa São Carlos era muito, mas 
muito mais frio que hoje. Para alguns botâni-
cos e paleontólogos, esse clima é o motivo da 
presença atual de araucárias (Araucaria angus-
tifolia) nessa região, uma vez que elas são árvo-
res adaptadas aos climas frios, como os do sul 
do País. Com o tempo, o clima foi esquentando, 
mas algumas árvores resistiram, adaptando-se 
e reproduzindo-se, de maneira que ainda se 

Fonte: https://www.mdpi.com/33

Figura 33 – Rios atuais que percorrem a superfície da região onde já aconteceram mui-
Figura 34 – Esquema que mostra um sistema de dre-
nagem dos rios no ambiente, no qual as elevações 
são os divisores de água.

Fonte: Marcos Moraes34
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encontram araucárias em São Carlos. 
Durante o Período Holoceno (de 11,5 mil 

anos atrás até o presente), rios como o Tietê, 
o Mogi-Guaçu e o Jacaré-Guaçu transforma-
riam ainda mais a paisagem, gerando as pla-
nícies de inundação, áreas de relevo plano e 
baixo onde as águas dos rios extravasam na 
época das chuvas, inundando o entorno. 

Sabe aquele ditado, “água mole em pedra 
dura, tanto bate até que fura”? Pois foi exa-
tamente o que aconteceu com esses rios! 
Durante muitos e muitos anos, as rochas so-
freram erosão e desgaste, enquanto os rios 
passavam sobre elas. Assim, foram sendo for-
mados os vales e redes hídricas que formam 

-
tinua até hoje. 

Figura 35 – Araucária ou pinheiro do Paraná.

Figura 36 – Planície de inundação do Rio Mogi-Guaçu.

Figura 37 –

Figura 38 –

Figura 39 – Migração humana até chegar ao Brasil.

Fonte: Everson José de Freitas Pereira35

Fonte: Edson Montilha de Oliveira e Paulo Antunes36

Fonte: http://meioambiente.culturamix.com/37

Fonte: http://slideplayer.com.br/38
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E O SER HUMANO, ONDE ESTAVA 
NESSA HISTÓRIA TODA?

A partir de uma pesquisa realizada com o 
DNA de 70 mil indivíduos que vivem atualmente 
no mundo, sendo 1.338 brasileiros, pesquisa-
dores chegaram à conclusão de que a ocupa-
ção do continente americano pelos primeiros 
grupos humanos, os paleoíndios, foi realizada 
por pelo menos dois movimentos migratórios.

Os primeiros habitantes das Américas saí-
-

baixo d’água (submersa), entre o Alasca e a 
Sibéria. Essa área, há mais ou menos entre 15 
mil e 17 mil anos, ligava os continentes ame-
ricano e asiático.

Arqueólogos, como Valter Neves, pesquisa-
dor da Universidade de São Paulo, acreditam 
que esses primeiros habitantes usaram duas 
rotas para chegar às Américas: uma pela costa 

América do Sul e ocupá-la, e outra que provavel-
mente foi muito importante para a ocupação da 
América do Norte. Durante dois mil anos, essas 
duas vias de acesso podem ter sido usadas vá-
rias vezes pela população que chegava da Ásia. 

Teriam existido dois grupos que chegaram 
aqui nas Américas: o primeiro seria de ances-
trais dos atuais aborígines australianos, que 
teriam saído do sul da China atual e chega-
do ao continente americano há aproximada-
mente 15 mil anos. Este grupo teria vivido mi-
lhares de anos isolados do resto do mundo, 
até desaparecerem por causa da disputa por 
caça e território. O segundo grupo a migrar 
para cá teria sido o dos ancestrais dos índios 
de hoje. 

Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/cranio-encontrado-no-brasil-altera-historia-da-ocupacao-das-americas-2107969839
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PASSAGEM DOS INDÍGENAS PELA 
REGIÃO DE SÃO CARLOS

Na época da colonização do Brasil, a região 
que compreende São Carlos e outras cidades 
vizinhas (Araraquara, Brotas, Rio Claro etc.) era 
um grande sertão, de vegetação bem fechada, 
chamado Sertões de Araraquara. Seus habi-
tantes originais, os indígenas, já conheciam es-
sas terras, mas os colonizadores europeus não.

A vegetação, nessa época, era um pouco dife-
rente de como a conhecemos hoje. Um exem-
plo é que existiam muito mais araucárias na 
região. Alguns pesquisadores acreditam que os 
indígenas que andavam por todas as partes do 
País tinham uma relação direta com a presença 
desse tipo de árvore. Isso porque eles teriam 
trazido sementes da araucária e plantado aqui. 

Das sementes que brotaram em locais mais 
frios nasceram araucárias que acabaram se re-
produzindo e ainda podem ser encontradas. 

Para os pesquisadores, a ocupação dessa 
região estaria diretamente ligada também à 
movimentação e ao deslocamento de grupos 
indígenas. Estudos e achados arqueológicos na 
região mostram que a ocupação dessas terras 
aconteceu em dois momentos diferentes e co-
meçou antes de os portugueses chegarem ao 
Brasil.

Primeiro, foram grupos de caçadores, cole-
tores, pescadores, que não plantavam nem fa-
ziam objetos de cerâmica. Eles comiam o que 
caçavam e pescavam e as frutas e os vegetais 
que coletavam nas matas. Em alguns dos sítios 

arqueológicos da região (Boa Esperança do Sul 
e Araraquara), foram encontradas lascas de 
pedra que serviam de raspadores e lâminas 
em acampamentos muito antigos, de 1.000 a 
3.000 anos atrás (ou, como dizem os arqueó-
logos, 1.000 a 3.000 anos A.P. – antes do pre-
sente). Em outros sítios arqueológicos, perto 

-
chas que os arqueólogos acreditam ter mais de 
6.000 anos A.P.

Figura 40 – Sítio arqueológico na região de Araraqua-
ra, com o corte da terra mostrando alguns artefatos 
em diferentes níveis do solo.

Figura 41 – Artefato cerâmico encontrado em um 
canavial próximo a Araraquara. Era um local onde os 

-
nalidades.

Figura 42 – Sementes de araucária, mais conhecidas 
como pinhão.

Figura 43 – Artefatos líticos, ou seja, feitos de pedra 
lascada.

Figura 44 – -
contradas na região de Araraquara.

Figura 45 – Igaçabas encontradas na região de Ara-
raquara, expostas no Museu Histórico e Pedagógico 
Voluntários da Pátria, de Araraquara.

Fonte: Robson Rodrigues40

Fonte: Robson Rodrigues41

SAIBA MAIS – SERTÕES DE ARARAQUARA

A expressão “Sertões de Araraquara” se refe-
re a uma larga faixa de terras inexploradas que 
viria a se constituir nas cidades de Araraquara, 
Jaboticabal, São Carlos, Jaú Brotas e Dois Córre-
gos. Deriva da palavra indígena “aracoara” (ara, 
dia; coará, toca ou morada). Ao verem o sol 
nascer por detrás das montanhas, os índios da 
região acreditavam que ali morava o sol.

40
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O segundo grupo era formado por agriculto-
res ceramistas, povos tupis e guaranis que se 
deslocaram para aquele que atualmente é o Es-
tado de São Paulo por volta do século V, prove-
nientes do sul do Brasil. Eles também caçavam, 
pescavam e coletavam frutas e vegetais nas ma-
tas, mas a diferença é que já praticavam a cha-
mada agricultura de coivara, a qual consiste em 
deixar o solo descansar antes de cultivá-lo no-

vamente. Nesse descanso, recompõem-se os 
nutrientes e, enquanto isto, o plantio se faz em 
outros terrenos. Além disso, esses povos domi-
navam a técnica de produzir potes cerâmicos, 

desses potes encontrados por arqueólogos in-
dicam que eram usados como urnas funerárias 
(igaçabas), nas quais se conservavam os restos 
dos mortos. Outros, com pinturas coloridas e 
desenhos geométricos, eram utilizados para di-
versas práticas, inclusive a culinária. Acredita-se 
que esse grupo praticava a agricultura porque 
o solo da região era fértil e pescavam porque 
havia muitos rios por perto. 

Contudo, a região de São Carlos foi ocupada 
também por grupos da tradição Aratu-Sapucai 
e Jês, provenientes do Brasil Central, entre os 
séculos IV e XVI, como mostram as descobertas 
em sítios arqueológicos da região do município 
de Monte Alto.

Lá foram encontrados restos de fogueiras cir-
culares, cacos cerâmicos, utensílios em forma 
de vasos e cuias ou tigelas de base plana. Os 
arqueólogos encontraram também registros 
de sepultamentos primários – quando o corpo 
é enterrado diretamente no chão – e secundá-
rios – quando o corpo é colocado em urnas de 
cerâmica escura e sem decoração.

Fonte: Fernando José Cantele42

Fonte: Marcelo A. Fernandes43

Fonte: Marcelo A. Fernandes44

Fonte: Robson Rodrigues45

CONCEITOS - SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

Sítios arqueológicos 

-

-
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slideplayer.com.br/slide/10224893/33/images/4/

-
> Acesso em: 02 

de abril de 2018.

39. NATURE. Migração humana até chegar ao 
Brasil. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/
sociedade/ciencia/cranio-encontrado-no-brasil-al-
tera-historia-da-ocupacao-das-americas-21079698> 
Acesso em: 29 de abril de 2021.

40. Sítio arqueológico na região de Araraquara, 
com o corte da terra mostrando alguns artefatos 
em diferentes níveis do solo. RODRIGUES Robson. 
Arquivo pessoal.

41. Artefato cerâmico encontrado em um canavial 
próximo a Araraquara. Era um local onde os índios 

-
dades. RODRIGUES Robson. Arquivo pessoal.

42. Sementes de araucária, mais conhecidas 
como pinhão. CANTELE, Fernando José. Arquivo 
pessoal.
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43. Artefatos líticos, ou seja, feitos de pedra las-
cada. FERNANDES. Marcelo A. Arquivo pessoal. 

44. -
tradas na região de Araraquara. FERNANDES. 
Marcelo A. Arquivo pessoal. 

45. Igaçabas encontradas na região de Araraqua-
ra, expostas no Museu Histórico e Pedagógico 
Voluntários da Pátria, de Araraquara. RODRI-
GUES Robson. Arquivo pessoal.
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SÃO CARLOS: 
FORMAÇÃO E 
POVOAMENTO

AS SESMARIAS E SÃO CARLOS

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
2

-

-
-

-

-

-

-

  

-Figura 46 - Mapa das Capitanias com o traçado do 
Tratado de Tordesilhas

Projeto AFLORAR – espaços educadores1

46
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-
 

-

OS SERTÕES E O POVOADO DE SÃO 
CARLOS

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

Picadão de Cuiabá
-

-

-
-

 
Córrego do 

Gregório  

-
-

 

LOCALIZANDO – PICADÃO DE CUIABÁ

O “Picadão de Cuiabá” cortava a região, que se 
-
-

-

“A estrada de Cuiabá seguia ao lado do rancho e 
da venda de Inacinho Mineiro, vencendo a ladei-
ra pelo traçado da atual Rua Episcopal até inferir 
para oeste no rumo da rua 15 de novembro, para 
novamente ganhar o norte pela antigamente cha-
mada estrada de boiadeiro, atual Miguel Petroni. 
Continuava seguindo élo traçado da estrada de 
Araraquara, em direção à Capela São Bento já 
existente desde 1817. ”

Fonte: NEVES, 19571
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-

2

-

-

-
-

-
-

-

SAIBA MAIS - CÓRREGO DO GREGÓRIO

Foi dado ao córrego este nome devido a um 
posseiro, chamado Grégório, que vivia às suas 
margens.

Fonte: Acervo da Fundação Pró-Memória de São Carlos 2

Figura 48 - Primeiras ruas de São Carlos:  (a) 
Rua de São Carlos, atual Avenida São Carlos 
(48a); (b) Rua Uruguaiana, atual Episcopal; 
(c, d) Rua Paysandu (atual General Osório); 
(e) Rua Jatahy (atual Rua Dona Alexandrina).

Fonte: Acervo da Fundação pró-Memória de São Carlos3

47a

47b 48a 48b

48c

48d 48e
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CAFÉ, FERROVIA E URBANIZAÇÃO: 
TUDO ESTÁ RELACIONADO

-

-
-
-

-
-
-

“o lugarejo não passava de pon-
to de pousada para viajantes vindos de Rio 
Claro, que seguiam rumo a Araraquara, mais 
adiante”.

-

-

-

-

-

-

-

-

Figura 49 - Mapa da expansão cafeeira para a região de São Carlos 

Fonte: Projeto AFLORAR - espaços educadores1

49
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-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Figura 50 - Vila Prado – Rua Larga: (a) década de 1940, (b) 
década de 1960, (c) 2017

Fontes (a, b): Acervo da Fundação Pró-Memória de São Carlos; (c) – Silvia Aparecida Martins dos Santos5

50a 50b
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-
-
-

-
-
-

-

-

abolição da escravidão -
 

-

-

-
-

-

Figura 51 – Estação Ferroviária: (a) 1908, (b) 1920, (c) 1957, (d) 2017

Fonte: (a, b, c) Acervo da Fundação Pró-Memória de São Carlos; (d): Rita de Cássia de Almeida

LEGISLAÇÃO - ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO

 As leis que antecederam a abolição, em 1888, 
começaram a ser aprovadas a partir de 1850, 
com a Lei Eusébio de Queiroz -
co negreiro. Depois, vieram a Lei do Ventre Livre 

-
vos nascidos a partir dessa data; a Lei dos Sexa-
genários (1885), que deixava livres os escravos 

Lei Áurea (1888), que acabou com a escravidão.

51a

51c 51d
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-

-

-

-
-

Figura 52 –Casarão da Rua 13 de Maio construído na década de 1890 (a) registro de 1940 e (b, c) 2017.

Figura 53 - Casarão da Rua 9 de julho com Rua Sete de Setembro (construído pelo fazendeiro Dr. Valdomiro Caleiro em 
1925. Foi adquirido pelo Bispo D. Rui Serra para ser o segundo Palácio Episcopal que funciona até hoje ao lado da Curia 
Diocesana), (a) sem data de registro; (b, c) – 2018.

Figura 54 - Casarão do Major José Inácio de C. Penteado (ano de construção: sem data de registro) (a) registro de 1920, 
local que em 1923 passou a funcionar o Colégio Diocesano La Salle; (b, c, d) – 2018, dentro do Colégio Diocesano La Salle.

Fonte: (a) - Acervo da Fundação Pró-Memória de São Carlos; (b, c): Rita de Cássia de Almeida7

Fonte: (a) - Acervo da Fundação Pró-Memória de São Carlos; (b, c) Silvia Aparecida Martins dos Santos8

Fonte: (a) - Acervo da Fundação Pró-Memória de São Carlos; (b, c, d) Silvia Aparecida Martins dos Santos9
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Figura 55 - Palácio Episcopal - esquina da Rua Episcopal com a Rua Visconde/Conde do Pinhal (atual Sete de Setembro) (ano de construção: 
1890, casarão construído por Abreu Sampaio e adquirido pelo bispado são-carlense após sua morte), registro de 1910. Foi demolido no início 
da década de 1980, para construção do Banco BANESPA, atualmente Banco Santander.

Figura 56 - Fórum e Cadeia (ano de construção - 1890); na década de 1950 é batizado por Edifício Euclides da Cunha, (a) registro de 1960, (b, 
c) 2018, atual Câmara Municipal.

Figura 57 - Palacete Conde do Pinhal (ano de construção: 1893) - (a, b) sem data de registro, (c, d, e) atual.

Fonte: Acervo da Fundação Pró-Memória de São 
Carlos10 Fonte: (a) Acervo da Fundação Pró-Memória de São Carlos; (b, c) Silvia Aparecida Martins dos Santos11

Fonte: (a, b) - Acervo da Fundação Pró-Memória de São Carlos; (c, d, e) Silvia Aparecida Martins dos Santos12
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CURIOSIDADES SOBRE SÃO CARLOS

• 

-
-

• 
-

-
-

-

-

-

• 

• -

-
-

• -

crise do café

SÃO CARLOS: DIFERENTES 
PAISAGENS

-
-

-

-

POR QUE AS PAISAGENS NATURAIS SÃO 
TÃO DIFERENTES?

-

SAIBA MAIS – CRISE DO CAFÉ

Na crise de 1929, a produção dos grãos era 
muito maior que seu consumo no exterior. As 
fazendas brasileiras continuavam a plantar o 
café, mas os Estados Unidos da América, maior 
consumidor do café brasileiro, estava em crise 
e não comprava mais. Com isso, o preço do 
café diminuiu muito e muita gente rica perdeu 
sua fortuna da noite para o dia. 
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-
-

-

-
-

QUE TIPO DE CLIMA TEMOS EM SÃO 
CARLOS?

clima local 

-

-

-

SAIBA MAIS - CLIMA LOCAL

Uma das principais características do clima lo-
cal e regional é a variação de chuvas ao longo 
do ano: verão chuvoso e inverno seco. Essa va-
riação provoca uma alta umidade relativa do ar 
no verão (até 100%) e muito baixa no inverno 
(em torno de 20%).

Fonte: Rita de Cássia de Almeida13

Figura 58 - Morro testemunho, Cuscuzeiro município 
de Analândia/SP

58
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COMO SE APRESENTA O RELEVO?

-

-
-

-
-

-

-

QUE TIPOS DE SOLOS SÃO ENCONTRADOS 
NO MUNICÍPIO?

tipos de solo

tipo de vegetação original

SAIBA MAIS – TIPOS DE SOLO E DE VEGETAÇÃO

Tipos de solos que ocorrem no município de São Carlos, sua fertilidade, características e associação com a 
vegetação original

Fonte: SOARES, João Juares et al. 2003 (não publicado)14.
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QUAIS SÃO AS PAISAGENS NATURAIS 
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO DE SÃO 
CARLOS?

-
-

-

-

SAIBA MAIS – DIFERENTES FISIONOMIAS

-
los, original e atual, e a porcentagem dos remanescentes.

Figura 60 - Mapa pedológico do muni-
cipio de São Carlos

Figura 61 - Mapa vegetação original do 
municipio de São Carlos

Figura 62 - Mapa Vegetação atual do 
município de São Carlos

Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores1
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Fonte: Projeto AFLORAR - espaços educadores1

Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores1
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FLORESTA ESTACIONAL 
SEMIDECIDUAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
estacional

semi
decidual

perde as folhas na estação seca

Cariniana estrellensis -
Cariniana legalis

Piptadenia gonoacantha Aspi-
Aspidos-

perma polyneuron Gallezia go-
nazema Pachystroma longifolium

Balfourodendron riedelianum
Jacaranda micrantha

Zeyheria tuberculosa Ceiba spe-
ciosa Hymenaea sp  
Protium heptaphyllum  Ac-

tinostemon communis Nectandra 
megapotamica  Ocotea corym-
bosa  Ocotea odorifera

 Anadenanthera colubrina
 Anadenanthera macrocar-

pa  Enterolobium con-
tortisiliquum Inga striata

Centrolobium tomentosum
Cyclolobium vecchi Lon-

chocarpus guilleminianus -
Machaerium aculeatum -

Machaerium nyctitans
Machaerium stipitatum
Myroxylon peruiferum Platypodium 

elegans Siparuna guianensis
Ficus enormis Ficus 

guaranitica Maclura tinctoria

SAIBA MAIS – NOMES CIENTÍFICOS

Os nomes entre parênteses são os nomes cien-

-

Manihot esculenta

Hydrochoerus hydro-
chaeris

-
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Figura 63 - Algumas espécies da vegetação da região de São 
Carlos: (a) angico-branco (Anadenanthera colubrina); (b) jequi-
tibá rosa (Cariniana legalis); (c) jequitibá branco (Cariniana es-
trellensis); (d) canchim (Pachystroma longifolium), (e) ipê felpu-
do (Zeyheria tuberculosa); (f) jequitibá rosa (Cariniana legalis).

Fonte: (a,b,c,d,e) acervo CDCC; (f) Leandro Kenji Takao17
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FLORESTA ESTACIONAL 
SEMIDECIDUAL COM ARAUCÁRIA

-

-

-

São Carlos

 

Fonte: Leandro Kenji Takao18 Fonte: Pavel Dodonov19

SAIBA MAIS – NOME DE SÃO CARLOS

Você sabia que até 1908 a cidade se chamava 
São Carlos do Pinhal por causa da grande quan-
tidade de araucárias que existiam por aqui? 
Que essa árvore está presente nos principais 
símbolos da cidade: no brasão e na bandeira?

LEGISLAÇÃO - ARAUCÁRIAS

No município de São Carlos, o decreto no 133, 
de 20 de setembro de 2001, proíbe o corte das 
araucárias e a lei municipal nº 12.988/2002 ins-
titui o dia 25 de abril como o Dia Municipal da 
Araucária. Em 2005, por meio do decreto pre-
sidencial no 5.433 de 20 de abril, o dia 24 de 
junho foi instituído como Dia Nacional da Arau-
cária.

-

araucárias

Figura 64 - Floresta Estacional Semidecidual Parque 

Figura 65 – Floresta Semidecidual com Araucária.
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-

DE ONDE VIERAM AS ARAUCÁRIAS?

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

O QUE RESTOU DAS ARAUCÁRIAS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS?

-
-

Figura 66 –Araucárias nos bairros: (a) Jardim Ricetti; 
(b) Planalto Paraiso

Fonte: Silvia Aparecida Martins dos Santos20
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-

-

-
-

-

-
-

-

-

A MATA RIPÁRIA

-
-

-
-
 

-

-

-
-

-

Figura 67 – Mata Ciliar.

Figura 68 – Mata Galeria.
Fonte: Reginaldo Sadao Matsumoto21 Fonte: Reginaldo Sadao Matsumoto22
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Genipa americana), -
Hymenaea coubaril Aspidosper-

ma peroba Cecropia pachysta-
chya Cyathea delgadii)   

Cyclolobium vecchii
-

-
Euterpe edulis Xylopia bra-

siliensis Magnolia ovata
Drimys brasiliensis -

-
-

-
-

LEGISLAÇÃO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)

A Lei Brasileira nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 
que dispõe sobre a proteção da vegetação nati-
va, entende por Área de Preservação Permanente 
(APP) qualquer área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de pre-
servar os recursos hídricos, a paisagem, a estabili-
dade geológica e a biodiversidade (Art. 2). Para os 
efeitos desta mesma Lei, no Art. 4, consideram-se 
APP, dentre outros casos:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água 
natural, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de me-
nos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água 
que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros 
de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que te-
nham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros 
de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água 
que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 
metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água 
que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 
metros;
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos 
d’água perenes, qualquer que seja sua situação 

-
tros;

V - as encostas ou partes destas com declividade 
superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cen-
to) na linha de maior declive;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e 
serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e 
inclinação média maior que 25°, as áreas delimi-
tadas a partir da curva de nível correspondente 
a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 

pelo plano horizontal determinado por planície 
ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos on-
dulados, pela cota do ponto de sela mais próximo 
da elevação.

A mesma Lei dispõe também que, em áreas ur-
banas, ou seja, compreendidas nos perímetros 

marginais de qualquer curso d’água natural que 
delimitem as faixas de inundação poderá ter sua 
largura determinada pelos respectivos planos di-
retores e leis de uso do solo, ouvidos os conselhos 
estaduais e municipais de Meio Ambiente.
A supressão total ou parcial de vegetação em APP 
requer prévia autorização do Poder Executivo Fe-
deral e só pode ser autorizada em caso de necessi-
dade, devidamente caracterizada em procedimen-
to administrativo próprio, visando a execução de 

-
resse social, e quando não houver alternativa téc-
nica e locacional ao empreendimento proposto.
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-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

O CERRADO

-
-
-

-
hotspots

-

-

-

Fonte: Reginaldo Sadao Matsumoto22

CONCEITO - HOTSPOTS

Um hotspot de biodiversidade ou hotspot ecoló-
gico designa uma área de relevância ecológica 
por abrigar espécies endêmicas, ou seja, es-

hots-
pots
Conservation International

e da biodiversidade) com base em sua riqueza 

Figura 69: Mapa do Brasil com distribuição do Cerra-
do, com destaque para o Estado de São Paulo.

Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores1
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-

-

características da ve-
getação

-
-

stric-

to sensu)

-

-

-

Figura 70: 

Fonte: FIGUEIREDO, Andréa.; DI TULLIO, Ariane.; SANTOS, Silvia. A. M., 201624
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SAIBA MAIS – CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO

NA RAIZ – as árvores de Cerrado possuem raízes 

-

-
-

-

-

-

-

-
-

Figura 71 – Cerrado: (a) strictu 
sensu; (b) campo sujo;

Fonte: (a) Pavel Dodonov; (b) Reginaldo Sadao Matsumoto25
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-
-
-

-

-

-

-

-
-

SAIBA MAIS – CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO

Figura 72 – Cerrado, cerrado com fogo e sua recuperação durante um período de 4 meses

Fonte: Acervo CDCC26
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-

O QUE RESTOU DA FAUNA DA NOSSA 
REGIÃO?

-

-

-
-

-

Hypsiboas faber
Bothops moojeni Psittacara leu-

cophthalmus
Ramphastos toco

Cebus apella
-

-

Penelope super-
ciliaris Pteroglos-
sus aracari Agouti 
paca Leopardus tigrinus

-

-

Prio-
dontes maximus

-

-

-

-
-

-

-
-

-

Figura 73 – Algumas espécies da fauna da região de 
São Carlos: (a) Aranha-lobo (Lycosa erythrognatha); (b) 
Buraqueira (Athene cunicularia); (c) Ema (Rhea ameri-
cana); (d) Galito macho (Alectrurus tricolor); (e) Gato 
Mourisco (Puma yagouaroundi); (f) Guaxinim (Procyon 
lotor); (g) Jaguatirica (Leopardus pardalis); (h) Lobo-

-guará (Chrysocyon brachyurus); (i) Onça-Parda (Puma 
concolor); (j) Pica pau de banda branca (Dryocopus li-
neatus); (k) Saí-azul (Dacnis cayana); (l) Sauá (Callicebus 
personatus); (m) Siriema (Cariama cristata); (n) Tatu 
(Euphractus sexcinctus); (o) Teiú (Tupinambis teguixim).
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Fonte: (a, c, i) Reginaldo Sadao Matsumoto; (b, d, j, k, m) J.C. Motta- Junior; (h) Marcelo Leite; (e, g) Leandro Kenji Takao; (f) Pavel Dodonov; (l) Fernanda Maria Neri; (n) Juarez de Castro Cabral; (o) Patrícia Carneiro27
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Tupinambis teguixin Boa constric-
tor Crotalus durissus -

Cariama cristata
Euphractus sexcinctus Dasypus 

novemcintus Mazana 
gouazoubira Cerdocyon 
thous Nasua nasua Eira 
Barbara Gallictis vittata

-

Mela-
nopareia torquata
Leptodon cayanensis

Tamandua tetradactyla
Pecari tajacu Chryso-

cyon brachyurus Puma ya-
gouaroundi Puma concolor

Bothrops 
alternatus

Puma concolor
-
-
-

Sarcoranphus papa -
Panthera onca -

Myrmecophaga tridactyla Ta-
pirus terrestris

Tayassu pecari
-

Blastocerus dichotomus

-
-

Chrysocyon 
brachyurus -

Solanum lycocar-
pum

-
-

-

-

-
-
-

-
-

Ara chloropterus -
Anhima cornuta

Rhea americana -
-

Amazona aesti-
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va Alipiopsitta xanthops
Ara ararauna

-
Crax fasciolata -

-
Ar-

dea alba -

-
-

-
-

Leptodactylus fuscus
Physalaemus cuvieri

-
-

-

-

-
Caiman yacare

Tupinambis teguixin teguixin
Ameiva ameiva Crotalus durissus

Bothrops jararaca  Bothrops moo-
jeni Boa constrictor Eunectes 
murinus Spilotes pullatus

COMO A PAISAGEM NATURAL DE SÃO 
CARLOS FOI SENDO SUBSTITUÍDA?

-
-
-

-

-

-

-

-

Desmodus rotundus

-
Hydrochaeris hydrochaeris -

Mazana americana
Bubulcus íbis

Zenaida auriculata
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Columba picazuru
-

-

-

INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES ANIMAIS 
NA ZONA RURAL E URBANA

-

-

-
Achatina fulica -

-

-
escargot

-
-

-

-

Figura 74 – Móveis antigos: (a e b) 
Fazenda do Pinhal; (c e d) Fazenda 
Santa Maria; (e) Fazenda São Ro-
berto.

Fonte: José Braz Mania28
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-

-

-
-

Biomphalaria glabrata
-

-

-
-
-

-
Passer 

domesticus pombo-doméstico Columba 
lívia Rattus rattus -

-

-

Pitangus sulphuratus
Thraupis palmarum

Vanellus chilensis -
-

Coragyps atratus

-
-

-

-

-
-

-
-
-

SAIBA MAIS – DOENÇA TRANSMITIDA PELO 
POMBO DOMÉSTICO
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ANIMAIS SILVESTRES E 
DOMÉSTICOS

-
-
-

-

-

-
cães e gatos abandonados 

-

-

-

AMBIENTES AQUÁTICOS: PEIXES E 
OUTROS MORADORES

-
-

-

-

-
-

Prochilodus lineatus Leporinus 
obtusidens

-
-

Astyanax scabripinnis

Hypostomus ancistroides -
-

LEGISLAÇÃO - LEIS MUNICIPAIS SOBRE CAPTURA 
E GUARDA DE ANIMAIS  
ABANDONADOS

Em São Carlos, um canil foi criado em 1993, a 
partir da Lei Municipal nº 10.841, o Canil tem 
por diretriz principal a proteção dos animais 
de companhia. Desde então, são recolhidos 
apenas os animais atropelados, doentes, agres-
sivos ou suspeitos de outros agravos contra a 
população. Estes animais são recuperados, cas-
trados e encaminhados para a doação. Desde 
2003, o Município conta, inclusive, com uma Lei, 
a 13.209, que dispõe sobre o registro, criação, 
posse, guarda responsável e venda de cães e 
gatos, bem como com um programa que prevê 
a colaboração entre a administração municipal 
e associações de proteção dos animais (como a 
Arca de São Francisco e a União Internacional 
de Proteção dos Animais – UIPA), o qual se cons-
tituiu em modelo para o Estado de São Paulo.
Com tais iniciativas, registrou-se um decrésci-

recolhidos, de 1.799 entre 2002 e 2003 a 322 

e Gatil Municipal, situado na estrada da Água 
Fria, abriga uma média de 200 cães e 180 gatos.
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Butorides striatus Dendrocygna vi-
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Gallinula chloropus Jacana 
jacana Ceryle torquata
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Chironectes minimus -
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Bufo icteritus -
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Dendropsophus minutus
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BACIAS HIDROGRÁFICAS

SÃO CARLOS 
POR SUAS 
BACIAS

Figura 75 - Divisores de água.

Fonte: Christiana Andrea Vianna Prudêncio1
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Figura 76 –  e os Estados brasileiros.
Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores2
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LEGISLAÇÃO - REGIÕES HIDROGRÁFICAS

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
RESOLUÇÃO No 32, de 15 de outubro de 2003 
(Publicado no DOU, em 17/12/2003)

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso 
de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 
9.433, de 8 de janeiro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 4.613, 
de 11 de março de 2003, e pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000: 
Considerando a importância de se estabelecer uma base organizacio-

-
mento de recursos hídricos para a implementação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos; Considerando a necessidade de se implementar base 
de dados referenciada por bacia, em âmbito nacional, visando a inte-
gração das informações em recursos hídricos; e Considerando a Reso-

o Fica 

-
tar, fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hídri-

territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou 

e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o plane-
jamento e gerenciamento dos recursos hídricos.

o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Presidente

Figura 77 

Córrego Sta. Fé

Planalto Paraíso

Parque Sta. Felícia
Córrego da USP 

Shopping Iguatemi Parque Faber II 

Córrego do

Mineirinho

Córrego do Mineirinho

Fonte: Marcio Henrique Bertazi e José Braz Mania3

-
-

a Lei Estadual nº 9.034,

-
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Figura 78 

Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores2
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CONCEITO – AQUÍFERO GUARANI

O Aquífero Guarani é considerado um dos 
maiores mananciais de água doce subterrânea 
do mundo. Está localizado na região centro-les-
te da América do Sul, estendendo-se pelo Bra-
sil, Paraguai, Uruguai e Argentina, sendo que a 
maior ocorrência se dá em território brasileiro 
(2/3 da área total), abrangendo os Estados de 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. 

maiores derrames de rochas vulcânicas do 
mundo, o basalto. O conjunto formado pelas 

-
mento basáltico é o que se denomina Sistema 
Aquífero Guarani. 
A recarga natural desse Aquífero ocorre segun-
do dois mecanismos principais: 1) por meio de 

rochas que compõem o sistema desse aquífero. 
-

sentam alguma parcela de recarga, decorrente 
-

-
boia (arenitos intercalares). Alves, s.d.1

s.d.,2 ,3.

-
-

Sistema 
Aquífero Guarani -

CONCEITO - AQUÍFEROS

Um Aquífero é uma formação geológica subter-
rânea, constituída por rochas permeáveis, com 
capacidade de armazenar água em seus poros 
ou fraturas e de transmitir essa água armazena-
da. Pode ter uma extensão que varia de poucos 
quilômetros quadrados a milhares. 
Existem vários tipos de aquíferos que podem 

como segundo a pressão da água na sua super-

como livre, também conhecido como freático, e 

O aquífero livre ou freático é constituído por uma 
-

tado em sua base por uma camada impermeá-
vel. Encontram-se, em geral, em profundidades 
pequenas, sendo quase sempre limitados pela 
própria superfície ou pelo limite de acumulação 
da água e possui recarga direta. São os mais ex-
plorados pela população e também os que mais 
apresentam problemas de contaminação. 

por formação geológica permeável, limitada por 
duas camadas impermeáveis ou semipermeá-
veis, mantidos sob uma pressão interna superior 

geralmente estão localizados em bacias sedimen-
tares. Quando perfurados, os seus poços costu-
mam jorrar água em velocidade razoável em ra-
zão dessa pressão superior. 
Um Aquífero é muito importante pois apresenta 
várias funções para o ambiente e para os seres 
humanos, como por exemplo: 1) produção de 
água para o consumo humano; 2) estocagem de 
água excedentes como as que ocorrem durante 

-

pouca ou nenhuma chuva; 5) energética, no caso 
de utilização como fonte de energia elétrica ou 
termal; 6) mantenedora, uma vez que mantém o 

1; ABAS, s.d 2
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Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores2 Fonte: TREVISAN, Diego

Figura 79 

Figura 80 
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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
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-

CONCEITO - NASCENTES

Nascente

pontuais, -
-

difusas -

-

-
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
(UGRHI) MOGI-GUAÇU

-

-
-

Figura 81 -

Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores2
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SUB-BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO DO QUILOMBO 

Figura 82 – Mapa Sub-bacia do Rio do 

Figura 83 -
-

cente localizada na estrada velha que liga 

Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores2

-
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 LEGISLAÇÃO - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Lei Municipal n° 13.691, de 25 de novembro 
de 2005, revisão pela Lei n° 18.053, de 19 de 
dezembro de 2016, Seção XI e Seção XII. Esta 
lei tem por objetivo rever e atualizar a Lei Mu-
nicipal n° 13.691/2005, que instituiu o Plano 
Diretor do Município de São Carlos, instrumen-
to básico da política de desenvolvimento e de 
gestão urbana e parte integrante do planeja-
mento municipal, nos termos da Lei Federal 
n° 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da 
Cidade), abrangendo a totalidade do território 
municipal. Figura 84 

-
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Figura 85 -
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SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIBEIRÃO DAS ARARAS 

 

Figura 86 
das Araras.

Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores2
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Ribeirão das Araras

Nascente

Figura 87 -
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Figura 88 -
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Figura 89 -
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OCUPAÇÃO URBANA DE SANTA 
EUDÓXIA E ÁGUA VERMELHA

-

-
-

Figura 90 

-
-

MEI Dionisio da Silva.
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Figura 91 
 -
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Figura 92 
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-

Figura 93 
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Figura 94 - .

17

SABIA MAIS - FAZENDA SANTA EUDÓXIA

A Fazenda Santa Eudóxia foi um dos maiores 
latifúndios da América do Sul, que mais tarde 
daria nome ao vilarejo. Em 1912, este foi eleva-
do a Distrito de Paz de Santa Eudóxia pela Lei 
Estadual nº 1.331 e incorporado ao município 
de São Carlos. Truzzi, 20075.
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Figura 95 - Casa Pulcinelli, atual Casa da Cultura.
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-

-

DEPOIMENTOS 
SANTA EUDÓXIA E RIO MOGI-GUAÇU

“(...) Santa Eudóxia era menor, tinha muito café, as terras eram só café, agora mudou muito, que é só cana, 
laranja. (...) no tempo do café Santa Eudóxia era mais poderosa do que hoje, circulava mais dinheiro.” [de-

6.

6.

6.

Figura 96 

19

96



HISTÓRICO E SOCIOAMBIENTAL DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE SÃO CARLOS - SP | PARTE III | SÃO CARLOS POR SUAS BACIAS 91

UNIDADE DE GERENCIAMENTO 
DE RECURSOS HIDRICOS (UGRHI) 
TIETÊ-JACARÉ

SAIBA MAIS - MICRO CENTRAL HIDRELÉTRICA DE MONJOLINHO 

A Usina Monjolinho entrou em operação em 
1893 e foi a primeira hidrelétrica a ser construí-
da no Estado de São Paulo, sendo a segunda do 
Brasil e do Hemisfério Sul. Na época, eram duas 
máquinas monofásicas de 50 kVA, que respon-
diam à demanda necessária para a população 
local. A queda d’água para a usina era de 33 
metros, com canal de adução de 250 metros. A 
usina foi construída pela “Companhia de Luz Elé-
trica de São Carlos” e operou até 1907, quando 
foi substituída pela Companhia Paulista de Ele-
tricidade - CPE.
O rápido crescimento da demanda de energia elé-
trica fez com que fosse construída, em 1908, uma 
nova usina, utilizando todo o potencial da queda 
d’água - 80 metros. A usina passou a operar, en-

tão, com capacidade de 600 KW, com duas máqui-
nas trifásicas de 300 KW cada uma.
Apenas em 1973, no dia 5 de setembro, a Com-
panhia Paulista de Eletricidade passou o controle 
acionário para a Companhia Paulista de Força e 
Luz - CPFL. Em 1986, a usina foi incluída no pro-
cesso de semi automação implantado pela CPFL, 
que tinha como objetivo aumentar a produção de 

A Usina Monjolinho foi totalmente reformada em 
2001, com a construção e reforma da barragem, 
comportas, casa de máquinas e revisão geral das 
2 unidades geradoras de 300KW cada. De acordo 
com a Secretaria de Energia e Mineração do Esta-
do de São Paulo, em maio de 2018 a geração de 
energia era de 222MWh. Lima, 20167.

Figura 97 

Fonte: Projeto AFLORAR – espaços educadores2

-
-

 -
-
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Rio do Monjolinho

Usina do Monjolinho
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Figura 98 -
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Figura 99 
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Figura 100 
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Rio Jacaré-Guaçu
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-

Monjolinho, a partir da década de 1930, 

ao longo do curso do Rio. Durante o pro-

-
peza do couro para a retirada de restos 

 

SAIBA MAIS - CURTUMES

-

Contudo, continuam sendo grandes consumidores de recursos hídricos:
“Segundo o Centro Tecnológico do Couro, SENAI – Rio Grande do Sul, o consumo total médio atual do setor 

-

DEPOIMENTOS

Curtume: curtidora Monterrosa, LTDA conhecida como Curtume Hispano-Brasileiro. Localizado no 
sopé do bairro Santa Paula e foi inaugurado em 1939.

“Eu lembro quando ele inaugurou, foi o prefeito daqui. Tinha sete ou oito..., sempre foi uma cidade que 
tinha bastante curtume. Do rio que servia para eles, o curtume ocupa muita água, apesar que eles tinham 

no rio. Eu estava sempre no curtume. (...).  Depois, quando eu me casei, aí a gente mexeu muito com couro, 
a gente inclusive tinha uma salgadeira. Sabe aonde é a fábrica de papelão? (...), aquilo era nosso, a gente 
tinha uma salgadeira, depois vendia para o curtume; é o processo antes dele chegar no curtume. Salga 
para ele não estragar, leva menos de 48 horas para ele estragar. (...). Nossa, era uma fedentina que você 

por um tamburão, depois eles vão descarnar, aquilo, aquela carnaça que sai do couro... (...)”. Sra. Carmem.  
Almeida, 20019.
Também o Sr. José de Queiroz Matos relembra a presença dos curtumes como importante fonte de polui-
ção, particularmente do Rio do Monjolinho:

“As únicas indústrias que poluíram (...), foram os curtumes. Mas um curtume grande, que era do meu cunha-
do inclusive, que existia ali perto da Universidade [UFSCar] fechou, está desativado já faz uns dois anos. 
(...) E tinha um curtume aqui para baixo, esse já foi desativado faz muitos anos. Tinha um no Tijuco Preto, 
depois foi desativado, também faz muitos anos. (...)”.  Sr. José. Almeida, 20019.
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DEPOIMENTO

Monjolinho como local de lazer e pesca

poema, né? É aí embaixo [local perto do antigo Curtume Hispano-Brasileiro, que se localizava em frente 
à USP], eu pescava. Esse é o Monjolinho: pescava de peneira aí; pegava cobra na peneira. Cada cobrona... 
Uma vez, eu pisei numa jaracuçu. Ela enrolou na minha perna”.  Sr. José. Almeida, 20019.

Poema
Quando eu era criança

No rio Monjolim eu tomava banho

De lá comi seus peixinhos

Bebi água potável e dei a

Todo meu rebanho

Meu coração não agüenta mais

Ai meu Deus do céu

Que saudade que tenho do rio

Monjolim há 50 anos atrás

Prá onde foi nossa fauna

Com todos manguesais

Onde está a nossa nascente

Com a água potável, cristalina e mineral

Prá onde foram os passarinhos

Com os insetos e todos animais

Por causa da poluição todos pereceram

Já não existem mais

Meu coração não agüenta mais

Eu convido quem trabalha

Com a cabeça e com as mãos

Quem transforma força e fruto

Sem direito na produção

Unindo seus valores

Lutando por toda direção

Para salvar a nossa terra

E o rio Monjolim

Do poluidor e da maldita poluição

Meu coração não agüenta mais...

23

 Figura 101 
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-

-

Figura 102 

Fonte: José Braz Mania24
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Instituições de ensino 

Interescolar Paulino Botelho 

Cultural Sérgio Buarque de 

CEMEI Dep. Lauro Montei-

Aracy Leite Pereira Lopes 

-

-

Panhoca.
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MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO DO GREGÓRIO

Figura 103 -
-

Fonte: Marcio Henrique Bertazi25
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-
-

Nascente do Rio
do Monjolinho

Nascente do Ribeirão
dos Negros

Nascente do Córrego

do Gregório
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Figura 104 

Negros. 
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Nascente do Córrego
do Gregório

Rio do Monjolinho

Córrego do Gregório

Rio do Monjolinho

Córrego do
Gregório

Figura 105 -
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Figura 106 -
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Vista da cidade início do 
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Figura 107 
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Figura 108 
-

quinha na Creche Anita Costa.
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Figura 109 - Poço da Cica. 

-
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-

esta-
ção de tratamento de esgoto

-

DEPOIMENTO – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

“Quando eu mudei beirando o Gregório, não havia 
casa, só havia a casa que eu morava ali na beira-
da do córrego. (...) E aí o riozinho que passava ali 

muita chuva aquilo alagava tudo, subia dois, três 
metros. E o esgoto de São Carlos, ele era despeja-
do aqui em baixo, perto do Cristo. Ali tinha uma 
estação de tratamento de esgoto que chamava 

“Filtro”, você vê que tratamento de esgoto é coisa 
antiga, em 1930, isso aí! Então, tinha uns tanques 

-
-

tanque para o outro e recolhia aquilo ali e punha 
pra secar e vendia como esterco. [...] esse esgo-
to era lançado numas lagoas de sedimentação e 

alvenaria, passava de um tanque para outro atra-
vés de um conjunto de pedras que serviam de su-
porte para bactérias, que faziam a degradação da 
matéria orgânica, que era carreada pelo esgoto. 

Era um tratamento biológico, por assim dizer, da 

constituídos por uns tanques que deveriam ter 
aproximadamente uns 20m x 20m, com um metro, 
mais ou menos, de profundidade. Três tanques 
de alvenaria, construídos à margem do Gregório, 

da terceira bacia de sedimentação, saía relativa-
mente pura e era lançada no Córrego do Gregó-

-
9.
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Figura 110 

2018, no antigo prédio da Fábrica de Tecido Magdale-
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produ-
ção de máquinas para agricultura -

fabricação de sacaria para embalagem
da produção de bens de consumo,

-

-

-

-

Figura 111 

-

Pereira Lopes, anos 1970. 
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-

Figura 112 
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DEPOIMENTO - MERCADO E PRAÇAS

Ali na frente do mercado, a cada distância, tinha 
um poste e cada poste era cheio de argolas, para 
amarrar os cavalos. E os “caras”, tinha muito índio, 
caboclo, mestiço né, da região aqui mesmo, que 
negociavam cavalo, o negócio aqui era cavalo e 
boi, no mercado. Era cavalo e carroças com roda 
de ferro e trole [tipo de charrete] de quatro ro-
das. E tinha trole bacana dos fazendeiros. Fazia 

e as latas rodando atrás e a turma gritava – viva 
a noiva! Eu já era mocinho, tinha 16...17 anos. Sr. 
José. Almeida, 20019

“(...) para chegar na beira do rio [falando sobre o 
Córrego do Gregório] era tudo barro e o Carlito 
Salles (Carlos de Amargo Salles - prefeito entre 
os anos de 1938 e 1941) era muito rigoroso. 
São Carlos, naquele tempo, era muito atrasado, 
não tinha dinheiro. (...) e ele que desapropriou 
(a região do mercado, para fazer um aterro). 
Depois foi feita a Piscina Municipal. A única exi-
gência naquele tempo era que qualquer pes-
soa pudesse nadar. Fazia exame médico, tinha 

ia dançar.”  Dr. Hugo. Almeida, 20019.

Figura 113 

Municipal- 2017.
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-
-

Figura 114 

36

114a 114b 114c

114d

114e

114f



HISTÓRICO E SOCIOAMBIENTAL DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE SÃO CARLOS - SP | PARTE III | SÃO CARLOS POR SUAS BACIAS112

-
-

-

37

Figura 115 
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Figura 116 

de 2010. 
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-
 

-

Figura 117 

Carlos - anos 1970.
39

DEPOIMENTO - CINE AVENIDA

“Era um cinema de luxo sabe. Que nós, homens, 
tinha que por gravata para entrar no cinema. 
Se você não tinha gravata, tinha que ter man-
ga comprida, ou paletó. Assim, de roupa assim, 
não entrava.” Dr. Hugo.Almeida, 20019.
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OCUPAÇÃO URBANA E SEUS 
IMPACTOS

-
-

-

-

-

-

-

mata 

-

-

-

-
-
-

DEPOIMENTO - URBANIZAÇÃO

“São Carlos era calçada de pedra, as pedras 
compridas chamadas paralelepípedos. O mer-
cado era para cima do rio [falando sobre o Cór-
rego do Gregório, em 1947]. Ali tinha um bar-
racão, ali era o mercado e, então, as pessoas 
jogavam as coisas no rio e o rio levava embora, 
o rio era o esgoto dali.”

“Ali, onde hoje é o Magazine Luiza, tinha um 
Posto de Gasolina. Subindo a Avenida São Car-
los, que era de paralelepípedos, tinha a Farmá-
cia do Jordão e tinha a loja do Piovesan, onde 
meu pai ia comprar tralha. Foi o Prefeito Anto-
nio Massei [entre 1952 e 1956] que começou 
a fazer o asfalto da Avenida São Carlos, lá na 
Praça Itália. Até teve um fato lá que, como era 
um terreno alagadiço, a camada abaixo de dois 
metros era toda alagada, era um barro. Então, 

água, então chovia e a Avenida São Carlos vira-
va um rio.” (Dr. Hugo. ALMEIDA, 2001)9.
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Figura 118 -
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DEPOIMENTO – CÓRREGO DO SIMEÃO

“O Simeão era um riozinho, mas tinha cobra ti-
nha tudo. Ele descia, ia de lá de cima, (...) passa-
va por baixo da hoje que é a Lápis. (...) Foi sain-
do ali embaixo da Giometti, depois canalizou, aí 
foi aumentando as casas e teve que esconder o 
rio. Tinha umas partes que era meio fundinho. 
Não era sujo, mas também não era limpo pra 
beber. A turma pescava lambari, com peneira, 
anzolzinho. Era gostoso ver aquilo. Sra. Lica . 
Pavesi; Roberts. Jabur, 201110.

SAIBA MAIS – CÓRREGO DO SIMEÃO

O Córrego do Simeão (canalizado sob a Rua 
Episcopal, deságua no Córrego do Gregório per-
to do Mercado Municipal), teve, desde a época 
de ocupação, o nome de “baixada”. Nesse local, 
foram erguidas as primeiras indústrias, quase 
artesanais, trazidas pelos imigrantes europeus, 

-
dência. Essa região passou a ser denominada 
de “Piccola Calabria”, por muitos destes imi-
grantes serem originários desta região do sul 
da Itália. Com o tempo, essa área à montante 
do Córrego do Simeão passou a ser denomina-
da de Lagoa Serena, por conta da água acumu-
lada pela nascente. Neves, s.d.11.
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MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO DO TIJUCO PRETO

Figura 121 -
, rede hídrica, e a 

Fonte: Márcio Henrique Bertazi43 
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Figura 122 -
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MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO DO MEDEIROS

Figura 124 -
-

Fonte: Márcio Henrique Bertazi46
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MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO SANTA MARIA DO LEME 

Figura 127 
, rede Hídrica 

Fonte: Márcio Henrique Bertazi49
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SAIBA MAIS CAPTAÇÃO DO GALDINO

Os moradores mais antigos da região dessas 
duas microbacias contam que o SAAE (Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto) de São Carlos 
retirava água em uma captação próximo a de-
sembocadura do Córrego Santa Maria do Leme, 
ou como foi por muito tempo chamado Córre-
go do Galdino. Essa captação foi desativada na 
década de 1970 e sua área foi recuperada por 
uma ONG são-carlense, a AMOR (Associação de 
Moradores e Amigos dos Jardins), que também 
realiza atividades educacionais e culturais para 
conservar o local. 

Figura 131 – Antiga  – Atual 
Sede da AMOR.
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MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO DO MINEIRINHO

Figura 132 -

Fonte: Márcio Henrique Bertazi54

-

Dagnone de Melo.
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Figura 133 
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DEPOIMENTO – CÓRREGO DO MINEIRINHO

“O Mineirinho como um todo acho que melho-
rou, porque naquela região existiam chácaras e 
com uma ocupação desordenada. Desde o iní-
cio da década de 1980 que eu conheci o bairro, 
a região do Córrego do Mineirinho já tinha al-
guns problemas. Tinham chácaras que usavam 
a água do córrego e usavam mal, tinha gado, ti-

cima do córrego. Eu acho que com o tempo foi 
melhorando”. Profa. Luzdivina. Almeida, 20106.

Figura 135 
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Figura 136 
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DEPOIMENTO - “PROGRAMA SANTA FÉ”

“A Prefeitura e as escolas foram importantes. Nós 
temos duas escolas estaduais [falando sobre as es-
colas estaduais Attília Prado Margarido e Professor 
Bento da Silva César] e uma creche que está pró-
xima ao córrego [CEMEI Maria Lúcia Marrara] que 
trabalharam. Os professores e a direção se preo-
cuparam com o córrego e isso fez com que fossem 
feitos vários plantios. A USP que fez o Campus II na 
região também tem projetos de preservação da-
quela área e também fez plantios, então, acho que 
a área melhorou em relação de quando eu conheci 
o córrego em 1980.”;

“Então, há 12 anos nós começamos esse proje-
to, era uma área bastante devastada, que servia 
como depósito de entulho... é nascente, tem um 
buraco, então ali é para jogar lixo... não tinha qua-

Prefeitura ajudando, foi retirado o entulho, foram 
feitos plantios, aí as vacas vinham e comiam as 
mudas, depois resolvemos pedir uma cerca, o que 
melhorou bastante... mas ainda tem muita coisa a 
ser feita lá.” Profa. Luzdivina. Almeida, 20106.
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Figura 137 

Fonte: Silvia Ap. Martins dos Santos59
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MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO DA ÁGUA QUENTE Figura 138 -

-

-

-

Fonte: Márcio Henrique Bertazi60
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DEPOIMENTO – BAIRRO CIDADE ARACY

“Muitas vezes fazem a comparação, ‘tal lugar é 
bonito, é chique e tal’, mas tem que se deslocar 
de ônibus, daqui para o centro da cidade, para 
resolver aquilo que nós resolvemos dentro do 
nosso próprio bairro”.

-
-

-

DEPOIMENTO – CÓRREGO ÁGUA QUENTE E ÁGUA 
FRIA

(...), passei a pescar mais para baixo, ali se cha-
mava Água Quente e Água Fria. Nós íamos lá 
pescar, saía duas, três horas da tarde e punha a 
varinha nas costas. Depois do Diocesano tinha 
uma estrada que a gente passava, a gente ia de 
bonde até o Seminário e seguíamos a pé (...), 
descia aquela estrada e ia parar no Água Fria 
e Água Quente. E descia lá por trás, lá no Bota-
fogo, hoje onde existe a Pedreira Bandeirantes. 
Chegava lá, encontrava o rio, lá tinha muito lam-
bari, bagre, trancinha. Descia que era uma bele-
za.... Quando era noite a gente saía de lá e vinha 
a pé. Aí é que era duro, era subida, era pedra, 
chegava aqui era 10 horas da noite. A gente pes-
cava muito no Água Quente e Água Fria. (...) Era 
ali que era bom, (...). (...) era tudo mato em volta, 
tipo mato rasteiro, lá era mato bem rasteiro. (...). 
Hoje está tudo asfaltado, hoje tem o matadou-
ro ali em baixo, naquele tempo não tinha nada, 
tinha duas ou três fazendas, aquela estrada era 
via de acesso para as fazendas (relato refere-se 
a década de 1940).  Dr. Hugo. Almeida, 20019
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MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO DA ÁGUA FRIA

Figura 140 -
-

Crédto: Márcio Henrique Bertazi62
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Figura 141 – -
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ÁREA DE PROTEÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS

Figura 143 
destaque para as APREM do Rio do Monjolinho e do 
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APREM DO RIO DO MONJOLINHO Figura 144 -

e escolas.

Fonte: Márcio Henrique Bertazi66
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Figura 145 -
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Figura 146 

68

Rio do Monjolinho

Rio do Monjolinho

Captação do Espraiado

Córre
go do Espraiado

Rio do Monjolinho

Córrego do Espraiado

146a

146e

146d

146c

146b



HISTÓRICO E SOCIOAMBIENTAL DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DE SÃO CARLOS - SP | PARTE III | SÃO CARLOS POR SUAS BACIAS152

Figura 147 
Rio do Monjolinho – Fazenda Santa Teresina: Projeto 

Fonte: Acervo CDCC69
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DEPOIMENTO - CÓRREGO PONTE DE TÁBUA

“(...) os bairros Parque Sabará e Parque Prima-
vera têm uma mata ciliar grande e protegida 
antes de atravessar a Rodovia Washington Luiz, 
depois dessa travessia passa no Bairro Maria 
Stella Fagá onde já não existe mais mata ciliar e 
deságua no Rio do Monjolinho já em área total-
mente urbanizada. ” Granado, 201014.

DEPOIMENTO - OCUPAÇÃO DA ÁREA DA APREM

“(...) Por volta de 1983, em toda essa área do 
manancial que está depois da Rodovia Washin-
gton Luiz, existiam os Bairros Santa Maria I, 
Maria Stella Fagá, Jardim Tangará I. Onde está 
o Bairro do Douradinho, era uma monocultu-
ra de pinus e algumas chácaras. Quando eu 
mudei para o Jardim Tangará existiam poucas 
casas, na rua que eu morava só tinha a minha 
casa e aí, conforme foi aumentando o número 
de casas, o solo passou a ser mais impermea-
bilizado, o que causou o aparecimento de uma 
grande voçoroca. Depois de três ou quatro 
anos [1986/87] foi instalado outro bairro que 
é o Jardim São Rafael, que foi ocupado bem 
rapidamente e, depois de cinco ou seis anos 
[1988/89], começaram a retirar a cultura de 
pinus para o loteamento do bairro Douradi-
nho.” Granado, 201014.
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Figura 148 

Fonte: Acervo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
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APREM DO RIBEIRÃO DO FEIJÃO17, 18, 19 Figura 150 

dos bairros. 

Fonte: Marcio Henrique Bertazi72
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Figura 151 
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DEPOIMENTOS – RIBEIRÃO DO FEIJÃO

“(...) eu frequentava bastante o sítio para me diver-
tir, passear e nadar nas águas do Ribeirão Feijão. 
Sempre foi um rio muito limpo. (...) Voltei depois 
de 20 anos e vi que havia uma degradação muito 
grande, (...).  (...) não sabiam da importância de se 
preservar aquele recurso natural (...), porque era 
muito abundante, tinha muitas nascentes e todas 
em condições favoráveis para se usar e hoje eu 
vejo que era um desprezo pelo rio. Porque na 
época se criava porco na beira do rio e os porcos 
entravam no rio (...), era um barro só, sujeira de 
porco. (...) derrubaram muita árvore para poder 

produzir, para plantar milho, arroz, feijão e com 
a mudança do agronegócio eles deixaram de pro-
duzir, o que foi degradando, com grandes erosões. 
Hoje uma degradação que eu acho que existe lá é 
a monocultura da cana-de-açúcar que se expan-
diu muito e ocupou muita área que era de pasto, 
não que eles desmataram, mas era pastagem e 

-
te que, com o uso de inseticida e a própria quei-
mada da cana, não aparece mais como antes. ” Sr. 
Flávio. Almeida, 20106.

-

-

DEPOIMENTOS – ÁREAS DE APP DO RIBEIRÃO DO 
FEIJÃO

“(...) Então eu vi que tinha que ser feito alguma 
coisa (...) e precisaria proteger o rio para se ter 
essa água boa. Ai eu comecei a plantar árvo-

de 2007 com cerca de 4.000 mudas plantadas 
e recuperamos toda a nossa área dentro do 
sítio. (...) Os nossos vizinhos aderiram, porque 
não adiantava só eu recuperando (...). De 2006 
a 2010, foram cerca de 30.000 mudas planta-
das em 8 propriedades nas margens do Ribei-
rão Feijão, então hoje a gente vê uma mudança 
muito grande, (...). (...) porque a área que tinha 
para plantar milho, arroz, feijão, hoje ninguém 
planta mais, hoje é criação de gado, que acaba 
não chegando muito perto do rio, (...) o pes-
soal tem seu reservatório no meio do pasto e o 
gado não chega até a beira do rio, o que causa 
aqueles afundamentos de solo.” Sr. Flávio. Al-
meida, 20106.

-

-
-
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