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Resumo - Com o intuito de desenvolver modelos de programas de manejo e conservação do solo e 

da água, as principais características morfométricas, dimensionais, do padrão de drenagem e do 

relevo, de um bacia hidrográfica foram determinadas com o objetivo de analisar a rede de drenagem 

e o impacto ambiental causado pelas atividades antrópicas. Procurou-se retratar os aspectos ligados 

a conformação fisiográfica da área, formas do escoamento superficial das águas das chuvas 

(sistemas de drenagem) e relevo na variação das características morfométricas de microbacias 

hidrográficas de 2.aordem de magnitude. Para tal, foram utilizadas fotografias aéreas verticais, 

pancromáticas, com escala 1:35.000, tendo-se a bacia hidrográfica do Córrego Rico de 6.a ordem, 

região de Jaboticabal, S.P., como unidade fisiográfica fundamental. As bacias hidrográficas sofrem 

atuação dos processos estruturais e topográficos superiores às heranças dos materiais de origem, 

resultando em solos em avançado estádio de dissecação, principalmente à montante da bacia. 

Observou-se a relação entre o grau de desenvolvimento de mantos de alteração e a evolução de suas 

redes de drenagem diferenciadas para cada unidade de solo estudada. No planejamento ambiental, 

recomenda-se práticas de manejo e conservação diferenciadas e a necessidade urgente de manter as 

nascentes reflorestadas e recompor as áreas das matas ciliares. 

 

 

Abstract - The main morphometric characteristics of the Córrego Rico Watershed in the 

Municipality Jaboticabal, State of São Paulo, Brazil have been measured with the objective of 

evaluating the drainage network and analyzing the environmental impact caused by the human 

activities and developing models of soil and water conservation programs in the area. The aspects of 

the geographic conformation of the area, soil, superficial runoff of the water and the relief were 

analyzed by the following morphometric characteristics of the drainage basin: dimensional, the 

drainage pattern and relief. For such, vertical aerial pictures, with scale of 1:35.000 were used, and 
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the hydrographic basin of 6th order of magnitude was considered the fundamental phisiographic 

unit. The basins of 2sd order of magnitude showed a different development due to the structural and 

topographical processes, resulting in soils in advanced stadium of dissection, mainly in the hill 

slopes. The relationship between the degree of development of the superficial alteration and the 

evolution of its drainage nets was differentiated for each soil unit. The environmental planning 

development must recommend practices of management and conservation of the area, and the 

maintenance of the nascent with its forest remainders, and the recomposition of the ciliar forests. 

 

 

Palavras-chave - bacia hidrográfica, características morfométricas, planejamento ambiental. 

Keywords - watershed, morphometric characteristics, environmental planning. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Na paisagem, levando-se em consideração a sua gênese e evolução, o sistema natural de 

drenagem é representado pelo conjunto das diferentes conformações do terreno. A bacia 

hidrográfica é uma unidade geomorfológica fundamental da superfície terrestre, sendo considerada 

como principal unidade fisiográfica do terreno porque suas características governam, no seu 

interior, todo o fluxo superficial da água. Constituindo-se, portanto, uma área ideal para o 

planejamento integrado do manejo dos recursos naturais no meio ambiente por ela definido 

(Christofoletti, 1978, Politano, 1992). 

O impacto causado pelo Homem sobre o ambiente no uso das terras vem modificando a 

paisagem. Neste aspecto, o estudo de análise geomórfica quantitativa (morfométrica) de 

microbacias hidrográficas tem sido de interesse para elucidar questões geomorfológicas e do 

complexo de escoamento de água na natureza. 

Este estudo requer, primeiramente, uma análise morfológica do terreno. Essa análise tem 

como objetivo principal desenvolver a compreensão das grandezas, nas relações entre a causa e o 

efeito que se estabelecem nos processos pedológico e hidrológico, na formação bacia hidrográfica. 

A análise morfométrica em bacias hidrográficas possui papel fundamental no condicionamento de 

respostas para análise do movimento de massa, gerado após eventos pluviométricos significativos. 

Técnicas de sensoriamento remoto tem sido muito utilizadas para a avaliação morfométricas 

de microbacias hidrográficas. Nas últimas décadas, essa tecnologia tem evoluído de maneira 

extraordinária, principalmente em projetos ambientais devido a maior facilidade na identificação 

dos diversos componentes da superfície do terreno que formam a paisagem (Garcia, 1982 e Novo, 

1989), e maior utilização de técnicas de análise visual de imagens. 
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Concomitantemente, com o advento da informática, com o uso de programas de sistemas de 

informação geográfica e desenvolvimento computacional para as aplicações gráficas e de imagens, 

a evolução no campo de análise do ambiente evoluiu de maneira extraordinária, devido, 

principalmente, as informações geradas para a tomada de decisões sobre problemas urbanos e 

ambientais oriundas de fotografias aéreas. 

Procedendo interpretações fotográficas para fins de análise morfométrica, um grande número 

de pesquisadores testaram diversos critérios para fins de caracterização de solos e rede de drenagem 

utilizando de técnicas de fotointerpretação (Politano et al.,1995, Pissarra, 1998 e Silva, 1999). 

As fotografias aéreas proporcionam uma análise da paisagem e desempenham papel 

fundamental em diversos trabalhos científicos. Sendo assim, este trabalho tem como finalidade 

quantificar as características morfométricas dimensionais, do padrão de drenagem e do relevo, com 

o auxílio de fotografias aéreas, para análise do meio e avaliação do desempenho de atividades 

agropastoris, com vistas ao manejo sustentável da área facilitando, portanto, a tomada de decisão e 

administrando melhor as informações ambientais, através de um processo participativo envolvendo 

proprietários rurais, entidades organizadas, universidade e sociedade civil. 

Este projeto está sendo desenvolvido através de uma parceria entre o SAAEJ, Universidade 

Estadual Paulista – UNESP Jaboticabal, junto ao Departamento de Engenharia Rural e CATI 

(Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Jaboticabal/SP) e tem como principais objetivos: 

desenvolver um plano do uso e ocupação da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico (BHCR); e 

implementar ações de manejo conservacionistas e agropecuárias da BHCR no curto, médio e longo 

prazo. Conservacionista devido aos remanescentes florestais das nascentes dos principais córregos, 

e agropecuárias, devido a necessidade que os produtores agrícolas estão sentindo em interpretar as 

informações em termos de potencial e limitações do uso apropriado do solo e da água. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo compreende a extensão territorial da bacia hidrográfica do Córrego Rico, 

que abrange parte dos municípios de Jaboticabal, Monte Alto, Taquaritinga, Santa Ernestina e 

Guariba. Localiza-se na região nordeste do Estado de São Paulo, região administrativa de Ribeirão 

Preto. Está vinculada ao Comitê de Bacias do Rio Mogi Guaçu, segundo a Divisão Hidrográfica do 

Estado de São Paulo (São Paulo, 1994). A cidade de Jaboticabal localiza-se na bacia em um 

importante entroncamento rodoviário regional, sendo tangenciada pelas rodovias Brigadeiro Faria 

Lima (SP- 326) e Carlos Tonanni (SP-333), distando 350km da capital do estado e 55km de 

Ribeirão Preto. O município de Jaboticabal é integrante da Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Rio Mogi-Guaçu (UGRHI-9), no compartimento econômico-ecológico denominado 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                      4 

Médio Mogi Inferior, a cidade está localizada a 20 Km das margens do rio Mogi-Guaçu. A Figura 1 

apresenta a localização da bacia em relação ao Estado. 

 

Figura 1 Localização da bacia hidrográfica do Córrego Rico na Região Administrativa de 

Ribeirão Preto 

 

A posição geográfica é definida pelas coordenadas, latitudes 21o10’S e 21o27’S e longitude 

48o08’WGr e 48o33’WGr, com extensão de aproximadamente 541 km2 entre altitudes de 410 m a 

740m, conforme as Cartas Topográficas do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São 

Paulo, elaboradas em 1971. 

O clima é classificado segundo o sistema de Koppen, em Cwa, clima mesotérmico de inverno 

seco, com precipitação média variando entre 1.100mm a 1.700mm anuais e temperaturas médias do 

mês mais quente de 22oC e a do mês mais frio 18oC.  

A área encontra-se na província geomórfica V - Planalto Ocidental do Estado de São Paulo, 

sobre material geológico formador dos solos à montante da bacia constituído de arenitos com 

cimento calcário classificados como da formação Bauru (Kb-cretácio superior) e a jusante, rochas 

efusivas básicas da Formação Serra Geral (São Paulo, 1974). Os Argissolos ocupam as cotas 

superiores no relevo mais acidentado (montante), enquanto que, os Latossolos ocorrem a medida 

que o relevo se suaviza (jusante). 
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O relevo é classificado como ondulado a forte ondulado com ocorrências de quebra de 

declives e suavemente ondulado a ondulado, sendo observado a presença de linhas de “cuestas” que 

delimitam parte do bordo superior do planalto Jaboticabal.  

A cobertura original é composta pela Floresta Tropical Latifoliada, Cerradão e Cerrados e 

como principal uso da terra são consideradas as comunidades de plantas de pomares de citros, 

canaviais, culturas temporárias, pastagens e mata (fragmento florestal remanescente).  

A bacia hidrográfica do Córrego Rico foi escolhida para o presente estudo pela sua alta 

representatividade na região, revela-se de alta importância agrícola na sub-região de Jaboticabal, 

com importantes características socioeconômicas. Esta bacia também destaca-se por ser a maior e a 

principal fonte de captação de água para abastecimento público, além da presença das principais 

áreas urbanas, Jaboticabal e o distrito de Córrego Rico. O município é abastecido por mananciais 

superficiais (Córrego Rico), sub-superficiais (Drenos Bairro Alto e Estiva) e subterrâneos (poços 

profundos), sendo que 80% do volume é captado superficialmente, 15% subterrâneo e 5% sub-

superficialmente.  Á água captada no córrego Rico é bombeada até a Estação de Tratamento de 

Água no bairro Santa Mônica, tratada, desinfectada e distribuída à população (Figura 2).  

 

Figura 2. Localização da captação de água superficial no córrego rico. 

 

Para o trabalho de mapeamento da área foram utilizadas as fotografias aéreas verticais com 

escala aproximada 1:35.000 da região de 1983 e imagens de satélite TM-Landsat 5, escala 

aproximada de 1:50.000, composição colorida, nas bandas 3/4/5, processadas no Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais, (INPE), de agosto 1999. O mapa da rede de drenagem, com os canais 

temporários e permanentes foi decalcado manualmente utilizando técnicas de fotointerpretação e 
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fotogrametria, com a utilização de estereoscópios de espelhos (American Society of 

Photogrammetry, 1960; Ricci & Petry, 1965; Lopes Vergara, 1971; Garcia, 1982; Novo, 1989). As 

cartas topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia de 1971, escala 1:50.000 foram utilizadas 

como material auxiliar, na delimitação de diversas características da área de estudo, além de se 

prestar para a tomada de cotas. 

A classificação dos canais de drenagem e respectivas microbacias hidrográficas foi 

estabelecida pelo sistema de Horton, modificado por Strahler (1957). A bacia hidrográfica do 

Córrego Rico é considerada de 6.a ordem. Os passos metodológicos seguiram a seguinte ordem: 

Primeiramente, como resultado das análises estereoscópicas nas fotografias aéreas e das 

análises visuais nas imagens de satélites e nos documentos cartográficos, foram delineadas todas as 

microbacias hidrográficas de 2.a ordem de magnitude, totalizando 85 microbacias. Foram 

identificados a linha de divisores topográficos, limites das microbacias e respectivos canais de 

drenagem mediante a observação estereoscópica, bem como a extração de informações nas 

fotografias do uso/ocupação do solo. O número de canais de determina bacia é noção básica para 

demonstrar a sua magnitude, e em cada segmento de 2.a ordem considerou-se uma microbacia de 2.a 

ordem de magnitude. As imagens de satélite, apesar da baixa resolução (30m), favoreceram a 

análise do uso/ocupação do solo, principalmente na determinação de áreas ocupadas com lavoura 

canaveiras.  

Os valores das características morfométricas foram determinados em todas as microbacias de 

2.a ordem. Para este fim, também foram utilizadas as fotografias aéreas verticais e pancromáticas na 

escala 1:35.000 da região, ano de 1984 e Folhas da Carta de São Paulo do IBGE, escala 1:50.000. 

Os mapas da rede hidrográfica e respectivas bacias foram confeccionados conforme metodologia de 

Politano (1992). As seguintes características morfométricas foram determinadas: características 

dimensionais: área (A), perímetro (P), maior comprimento (C), maior largura (L) e comprimento da 

rede de drenagem (Cr); características do padrão de drenagem: Densidade de drenagem (Dd), 

Freqüência de rios (F); Razão de textura (T): Extensão de percurso superficial (Eps); Coeficiente de 

manutenção (Cm): características do relevo: Amplitude Altimétrica (H), Razão de Relevo (Rr), 

Razão de Relevo relativo (Rrl), Índice de Rugosidade (HD), e Declividade Média da Encosta 

(DME). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A bacia hidrográfica onde foi desenvolvido o estudo é de 6.a ordem de magnitude. No seu 

interior foram identificadas 85 microbacias de 2.a ordem. A delimitação dos divisores de água foi 

traçada com o auxílio das fotografias aéreas, e a escolha das microbacias foi condicionada aos 
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aspectos de importância hídrica para uma manejo agropecuário sustentável da região. Esta área é de 

importância fundamental para o programa de gestão ambiental que está sendo realizado na região, 

visto que se encontra em estado de degradação alto e possui remanescentes florestais em algumas 

nascentes dos principais córregos.  

Na análise morfométrica foram avaliadas as características quantitativas de todas as 

microbacias de 2.a ordem de magnitude que pertencem a bacia hidrográfica do Córrego Rico, 

seguindo recomendações de Strahler (1957) na escolha de bacias de mesma ordem de ramificação. 

Estas características morfométricas indicam as relações existentes entre a rede de drenagem e a 

respectiva área drenada, sendo possível através delas, entender o desenvolvimento do sistema de 

drenagem, que reflete a fisiografia e a dinâmica fluvial das bacia hidrográfica do Córrego Rico. 

Com estes dados obtém-se elementos aplicados no estudo geomorfológico, o qual está relacionado 

com a manifestação dos processos de formação e degradação da superfície. 

Os resultados da análise realizada estão apresentados nas Tabelas 1, 2, 3 e 4. A rede de 

drenagem e a caracterização topográfica foram correlacionadas com as seguintes unidades de solos: 

V: Latossolos Vermelhos, distroférricos/distróficos, A moderado e proeminente, textura 

argilosa, relevo suave ondulado;  

PVA3: Argissolos Vermelho-Amarelos, eutróficos, textura arenosa/média e média, relevo 

suave ondulado + Argissolos Vermelho-Amarelos, eutróficos, abrúpticos, textura arenosa/média, 

relevo suave ondulado e ondulado, ambos A moderado; e  

PVA4: Argissolos Vermelho-Amarelos, eutróficos, abrúpticos, textura arenosa/média, relevo 

suave ondulado e ondulado + Argissolos Vermelho-Amarelos, eutróficos, textura arenosa/média e 

média, relevo suave ondulado, ambos A moderado. 

As características dimensionais das microbacias hidrográficas são representadas pela área (A), 

perímetro (P), maior comprimento (C) maior largura (L) e comprimento da rede de drenagem (Cr). 

Os valores da média, erro padrão da média [S(m)] e coeficiente de variação (CV%) destas 

características em função das unidades de solos LV, PVA3 e PVA4 são apresentados na Tabela 1.  



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                      8 

Tabela 1. Valores da média, erro padrão da média [S(m)] e coeficiente de variação (CV%) das 

características dimensionais das microbacias hidrográficas de 2.a ordem de magnitude em função das 

unidades de solos LV, PVA3 e PVA4. 

Característica Solos Média > Valor < Valor S (m) CV (%) 

LV 10,31 a 2,44 32,60 1,71 66,41 

PVA3 2,11 b 12,41 0,21 0,53 120,40 

PVA4 0,82 b 2,68 0,10 0,07 65,06 

Área (A) 

(km2) 

Média 2,96 32,60 0,10 0,52 162,68 

LV 13,33 a 30,8 6,45 1,42 42,61 

PVA3 5,57 b 16,83 1,82 0,64 55,00 

PVA4 3,71 b 7,07 1,43 0,17 32,61 

Perímetro (P) 

(km) 

Média 6,03 30,08 1,43 0,51 78,16 

LV 4,95 a 8,51 3,05 0,36 28,88 

PVA3 2,05 b 6,65 0,63 0,25 59,41 

PVA4 1,17 c 2,14 0,35 0,06 35,89 

Maior 

Comprimento 

(C)  (km) 
Média 2,12 8,51 0,35 0,18 79,85 

LV 2,97 a 6,05 1,08 0,32 43,14 

PVA3 1,29 b 3,53 0,31 0,14 53,16 

PVA4 0,97 b 2,17 0,21 0,06 45,83 

Maior 

Largura (L) 

(km) 
Média 1,43 6,05 0,21 0,11 72,95 

LV 7,47 a 21,03 3,47 1,05 56,09 

PVA3 2,72 ab 11,55 0,75 0,47 83,77 

PVA4 1,69 b 4,63 0,38 0,14 59,17 

Comprimento 

da rede de 

drenagem 

(Cr)    (km) Média 3,05 21,03 0,38 0,34 102,68 

     *Médias com mesma letra não diferem estatisticamente a 5% pelo teste de Tukey em cada microbacia hidrográfica   

dentro de cada unidade de solo. 

 

Os elementos da paisagem foram primeiramente analisados de acordo com a dimensão de 

cada bacia hidrográfica de 2.a ordem. No conjunto de dados da Tabela 1, evidencia-se que as 

características dimensionais das bacias são influenciadas pelas diferentes unidades de solos. Revela-

se que a maioria dos valores médios das características diferiram estatisticamente entre as unidades 

Latossolo e Argissolo. Estas diferenças podem estar relacionadas às diversas influências que a 

evolução do modelado sofreu, indicando comportamento hidrológico desigual, semelhante ao 

observado por Politano (1992), Silva (1993), e Silva (1999). Os fatores ligados aos controles 

estrutural e topográfico exercem, em parte, efeitos distintos ligados às posições dos cursos d’água a 

montante das microbacias no sistema de drenagem. 
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Os valores médios destas características demonstram variabilidade média a alta, superior a 

28%. No entanto, encontra-se efeito significativo na diferenciação entre as unidades de solos nos 

valores da área, perímetro e maior largura. 

A área da bacia é uma característica determinante para o total do escoamento superficial das 

águas das chuvas. Nos Latossolos as microbacias possuem valores médios de área 10,31 km2, já 

para os Argissolos, 2,11 e 0,82 km2, indicando menor escoamento total nestes solos, satisfazendo os 

preceitos de Strahler (1957). 

Os Latossolos são mais profundos e intemperizados do que os Argissolos, refletindo, portanto, 

na permeabilidade e na relação infiltração/deflúvio, concordando com trabalhos desenvolvidos por 

Politano (1992), Demattê & Demétrio (1996 a,b) e Silva (1999). Esta relação influencia a espessura, 

textura, agregação e estrutura do solo, sendo possível observar a semelhança nas áreas estudadas. 

Os valores médios do perímetro, maior comprimento e maior largura aumentam 

sucessivamente de uma unidade para outra, apresentando valores médios maiores com menor 

movimentação topográfica, de modo semelhante aos dados de Silva (1999). 

O comprimento do canal principal varia muito, apresentando, também, valores médios 

maiores nos Latossolos e menores nos Argissolos, de 7,47 km a 1,69 km, respectivamente. Esta 

característica influencia diretamente a vazão, pois quanto maior o valor implica-se em maior vazão 

do canal escoadouro (Strahler, 1957).  

Os valores distintos obtidos nos três solos estudados, confirmam as observações de Amaral 

(1991) e Politano (1992), observado na região de Jaboticabal, em estudos envolvendo bacias de 3.a 

e 4.a. ordens de magnitude. 

Os valores da média, erro padrão da média [S(m)] e coeficiente de variação (CV%) das 

características da composição da rede de drenagem das microbacias hidrográficas de 2.a ordem de 

magnitude em função das unidades de solos LV, PVA3 e PVA4 são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Valores da média, erro padrão da média [S(m)] e coeficiente de variação (CV%) das 

características da composição da rede de drenagem das microbacias hidrográficas de 2.a 

ordem de magnitude em função das unidades de solos LV, PVA3 e PVA4. 

Característica Solos Média > Valor < Valor S (m) CV (%) 
LV 3,75 8,00 2,00 0,45 42,58 

PVA3 3,39 8,00 2,00 0,29 41,45 
PVA4 3,47 9,00 2,00 0,24 48,41 

Número de 
segmentos de rios 

de 1.a ordem 
(Nw1) Média 3,50 9,00 2,00 0,18 46,44 

LV 4,75 a 9,00 3,00 0,45 37,89 
PVA3 4,39 a 9,00 3,00 0,29 32,01 
PVA4 4,47 a 10,00 3,00 0,25 37,58 

Número total de 
segmentos de rios 
de 2.a ordem (Nt) Média 4,50 10,00 3,00 0,17 35,56 

LV 4,94 a 8,51 3,04 0,35 67,20 
PVA3 1,53 b 6,75 0,47 0,28 88,91 
PVA4 1,03 b 3,03 0,21 0,09 62,65 

Comprimento 
total de rios de 1.a 

ordem 
(Ctw1)(km) Média 1,78 13,28 0,21 0,21 107,99 

LV 3,20 a 7,75 0,76 0,50 62,80 
PVA3 1,20 b 4,79 0,19 0,11 81,61 
PVA4 0,66 b 1,65 0,04 0,06 64,37 

Comprimento 
total de rios de 2.a 

ordem 
(Ctw2) (km) Média 1,28 7,75 0,04 0,15 110,60 

LV 1,23 a 2,36 0,23 0,15 50,56 
PVA3 0,42 b 0,87 0,16 0,04 43,65 
PVA4 0,29 b 0,61 0,10 0,02 41,19 

Comprimento 
médio de rios de 

1.a ordem 
(Cmw1)(km) Média 0,51 2,36 0,11 0,05 91,24 

LV 1,58 a 3,00 1,05 0,14 35,51 
PVA3 0,57 b 1,28 0,19 0,05 44,77 
PVA4 0,36 c 0,67 0,12 0,02 34,78 

Comprimento 
médio de rios de 

2.a ordem 
(Cmw) (km) Média 0,65 3,00 0,13 0,06 110,60 

LV 3,75 a 8,00 2,00 0,45 48,27 
PVA3 3,39 a 8,00 2,00 0,29 41,45 
PVA4 3,47 a 9,00 2,00 0,25 48,41 

Razão de 
bifurcação 

(Rb) Média 3,5 9,00 2,00 0,17 46,29 
LV 1,78 a 4,29 0,15 0,27 61,23 

PVA3 1,46 a 4,00 0,54 0,16 52,05 
PVA4 2,56 a 25,00 0,39 0,62 164,45 

Razão de 
comprimentos 
totais (Rlw) Média 2,14 25,00 0,15 0,34 148,64 

LV 4,40 a 26,94 0,47 1,59 145,23 
PVA3 2,79 a 5,68 0,50 0,30 51,93 
PVA4 2,51 a 7,09 0,08 0,24 65,33 

Razão de 
comprimento 
médio (Rlm) 

Média 2,92 26,94 0,08 0,34 107,28 
LV 1,11 a 6,74 0,23 0,39 141,44 

PVA3 0,82 a 1,86 0,25 0,07 42,14 
PVA4 0,73 a 2,56 0,04 0,07 60,27 

Relação entre 
comprimento 

médio e razão de 
bifurcação 

(Rlb) 
Média 0,82 6,74 0,04 0,08 94,18 

   *Médias com mesma letra não diferem estatisticamente a 5% pelo teste de Tukey em cada microbacia hidrográfica 

dentro de cada unidade de solo. 

 

Estes valores definem e reconhecem os cursos fluviais, sendo fundamental para a lei do 

número de canais. O escoamento fluvial é considerado quando a água escoa através de canais 

nitidamente marcados (Christofolleti, 1974), compondo uma rede permanente na topografia.  Os 
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valores do comprimento médio dos canais de drenagem são maiores nos Latossolos, portanto, a rede 

permanente nesta área é mais longa, indicando menor controle geológico. 

O escoamento pluvial estabelece-se sobre as vertentes e os seus canais não devem ser levados 

em consideração (Christofolleti, 1974). Este fato mostra a influência do controle das áreas drenadas 

das bacias hidrográficas. 

Observa-se que os valores médios da característica número de segmentos de rios não diferem 

entre si. Entretanto, os valores médios de Ctw1, Ctw2, Cmw1 e Cmw diferem estatisticamente entre 

as unidades de solo, sendo possível portanto, avaliar o desenvolvimento dos rios com o propósito de 

esclarecer questões da composição da drenagem e o desenvolvimento fisiográfico das bacias em 

cada unidade de solo, como observado por Politano (1992), Silva (1993) e Silva (1999). De modo 

geral, estes dados são mais estáveis  que as características dimensionais, não diferindo entre as áreas 

de PVA3 e PVA4, semelhante aos resultados encontrados por SILVA (1999). A variabilidade 

encontra-se média a alta. 

Este fato deve estar relacionado com a maior influência do estrato rochoso subjacente que se 

apresenta próximo da superfície na região dos Argissolos, sendo assim, os valores apresentam-se 

menores, verificando a restrição da infiltração das águas das chuvas e consequentemente maior 

dissecação nesta área, de acordo com Silva (1999). 

Os valores da média, erro padrão da média [S(m)] e coeficiente de variação (CV%) das 

características do padrão de drenagem densidade de drenagem (Dd), freqüência de rios (F), razão de 

textura (T), extensão de percurso superficial (Eps) e coeficiente de manutenção (Cm), das 

microbacias hidrográficas de 2.a ordem de magnitude em função das unidades de solos LV, PVA3 e 

PVA4, são apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Valores da média, erro padrão [S(m)] e coeficiente de variação (CV%) das características 

do padrão de drenagem das microbacias hidrográficas de 2.a ordem em função das unidades LV, 

PVA3 e PVA4. 

Característica Solos Média > Valor < Valor S (m) CV (%) 

LV 0,81 a 1,44 0,48 0,07 32,09 

PVA3 1,68 b 3,61 0,93 0,14 40,64 

PVA4 2,18 c 4,05 1,20 0,08 27,52 

Densidade de 

drenagem 

(Dd) 

(km/km2) Média 1,77 4,05 0,48 0,08 42,66 

LV 0,58 a 1,23 0,21 0,07 48,28 

PVA3 4,10 b 19,21 0,72 0,85 98,96 

PVA4 7,06 c 28,81 2,67 0,66 63,03 

Freqüência de 

rios (F)  

(Nt/km2) 
Média 5,04 28,81 0,21 0,49 91,45 

LV 0,37 a 0,63 0,17 0,03 29,04 

PVA3 0,91 b 2,19 0,53 0,08 44,87 

PVA4 1,24 c 2,09 0,64 0,05 63,12 

Razão de 

textura (T) 

(Nt/km) 
Média 0,98 2,19 0,18 0,05 46,78 

LV 0,67 a 1,02 0,35 0,05 27,88 

PVA3 0,84 a 1,81 0,47 0,07 40,64 

PVA4 1,09 b 2,03 0,60 0,04 27,64 

Extensão do 

percurso 

superficial  

(Eps) (km) Média 0,35 1,02 0,12 0,02 55,11 

LV 1341,50 a 2043,24 694,78 93,58 27,90 

PVA3 682,26 a 1074,92 276,74 49,39 34,72 

PVA4 492,79 a 831,25 246,59 20,00 27,53 

Coeficiente de 

manutenção 

(Cm) (m2) 
Média 704,73 2043,24 246,59 42,12 55,11 

     *Médias com mesma letra não diferem estatisticamente a 5% pelo teste de Tukey em cada microbacia 

hidrográfica dentro de cada unidade de solo. 

 

As características do padrão de drenagem refletiram o processo morfogenético do terreno, na 

esculturação da paisagem (Christofoletti, 1974), revelando uma freqüência, ou quantidade de cursos 

de água, maior nas partes a montante da bacia hidrográfica do Córrego Rico. 

À medida que o relevo evolui de suave ondulado para ondulado, os valores médios da 

densidade de drenagem, freqüência de rios e razão de textura aumentam, refletindo num mesmo 

ambiente climático, onde a infiltração da água encontra maior dificuldade, melhores condições para 

escoamento intenso superficial, causando, consequentemente, maior esculturação hídrica do terreno, 

concordando com observações de Campos et al. (1993), Pissarra (1998), Silva (1999), entre outros 

pesquisadores. 
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Os valores foram menores nos Latossolos que nos Argissolos PVA3 e PVA4, provavelmente 

devido ao relevo mais suave e maior permeabilidade desta unidade. Geralmente, a medida que 

aumentam os valores de Dd o tamanho individual de cada rede de drenagem diminui 

proporcionalmente, sendo menor o tamanho e maior o número de canais dentro de cada bacia. 

Estes valores são considerados de importância primária na análise da paisagem 

geomorfológica em bacias hidrográficas (Rocha, 1991). Indicam uma mudança morfológica que é 

esperada quando a resistência da superfície é baixa, sendo um indicativo para o devido uso da terra. 

Quanto maior os valores médios de Dd, F e T, mais intenso é o processo erosivo. Nas bacias 

hidrográficas inseridas nos Argissolos o processo de esculturação do relevo é mais proeminente, 

dada a baixa resistência destes solos à erosão. 

Estes valores médios diferenciaram-se significativamente (P<0,05) nas unidades de solos, o 

mesmo verificado por Demattê & Demétrio (1996ab). Isto se deve ao fato de que a unidade 

Latossolo apresenta processo de intemperismo mais avançado, tendo desenvolvido uma condição 

maior de permeabilidade, concorrendo para o desenvolvimento de uma drenagem menos dissecada 

nas porções mais elevadas do relevo na bacia hidrográfica. 

Esses dados mostram também diferentes texturas topográficas que se apresentam em 

conformidade com o tipo de solo, confirmando resultados obtidos por Carvalho et al. (1992), 

Politano (1992), dentre diversos pesquisadores. As características do padrão de drenagem refletem 

as diferenciações pedológicas e geomorfológicas, o que é verificado pelo relevo ondulado e suave 

ondulado. 

A densidade de drenagem varia em função da unidade de solos, os valores da densidade de 

drenagem são sensivelmente maiores nos Argissolos. De modo geral, os seus valores médios 

diminuem a partir da unidade PVA4 até LV. A variabilidade é mais baixa, excetuando-se os valores 

médios da freqüência de rios.  

A freqüência de rios e a razão de textura apresentam valores que crescem a partir da unidade 

LV, semelhante à densidade de drenagem. A variabilidade dentro de cada situação estudada é 

média, sendo maior na unidade PVA3 e PVA4. 

Os valores destas características são mais altos nos Argissolos que nos Latossolos, 

identificando diferentes graus de entalhamento e dissecação da superfície nessas áreas de solos. 

Esse tipo de comportamento é confirmado pelos dados da razão de textura. De acordo com 

Tolentino et al. (1968) e Gandolfi (1971) essa distinção quanto ao grau de entalhamento e 

dissecação da superfície pode ser relacionada às diferenças ligadas ao estágio erosivo do relevo de 

cada área. 

Em contrapartida, os valores médios da extensão do percurso superficial (Eps) e o coeficiente 

de manutenção (Cm) decrescem com a mudança do relevo para suave ondulado. Estas 
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características são importantes, pois refletem o desenvolvimento hidrológico como o fisiográfico 

das bacias de drenagem (Christofolleti, 1974). As estimativas da área mínima necessária para a 

manutenção de um metro do canal de drenagem, e do comprimento do caminho percorrido pelas 

águas da chuva, antes de se estabilizar ao longo do canal de drenagem permanente (distância média 

percorrida pela enxurrada, antes de encontrar o curso de rio definido), são maiores nos Latossolos 

que nos Argissolos, confirmando que a evolução do sistema de drenagem se ajusta ao tamanho 

apropriado das bacias. 

Os Valores da média, erro padrão da média [S(m)] e coeficiente de variação (CV%) das 

características do relevo amplitude altimétrica (H), razão de relevo (Rr), razão de relevo relativo 

(Rrl), índice de rugosidade (HD) e declividade média da bacia (DMBac) são apresentados na Tabela 

4. Estes valores envolvem aspectos relacionados com o grau de desnível existente entre o divisor 

topográfico e respectivos talvegues, e extensão e grau de declive das encostas. 

A amplitude altimétrica e a razão de relevo não evidenciaram a diferença entre as unidades de 

solos estudadas, indicando pouca eficiência destas características na área da bacia hidrográfica, 

concordando com dados obtidos por Silva (1993). 

Os valores médios das outras características indicam claramente a diferença entre as unidades 

de solos, demonstrando a importância das mesmas neste contexto. 
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Tabela 4. Valores da média, erro padrão da média [S(m)] e coeficiente de variação (CV%) das 

características do relevo das microbacias hidrográficas de 2.a ordem de magnitude em função das 

unidades de solos LV, PVA3 e PVA4. 

Característica Solos Média > Valor < Valor S (m) CV (%) 

LV 96,6800 a 145 54 5,8800 24,35 

PVA3 75,7 a 105 44 3,4300 21,71 

PVA4 77,5 a 126 13 2,9300 25,66 

Amplitude 

altimétrica  

(H) 

(m) Média 80,62 145 13 2,2800 26,09 

LV 0,0201 a 0,0271 0,0137 0,0009 18,76 

PVA3 0,0451 a 0,1238 0,0150 0,0047 50,59 

PVA4 0,0784 a 0,3099 0,0218 0,0064 57,72 

Razão de 

relevo 

(Rr) 

(m/m) Média 0,0564 0,3099 0,0043 0,0040 71,09 

LV 0,0081 a 0,0186 0,0045 0,0008 41,42 

PVA3 0,0161 b 0,0330 0,0059 0,0014 41,84 

PVA4 0,0218 b 0,0368 0,0091 0,0008 26,37 

Razão de 

relevo relativo 

(Rrl) 

(m/m) Média 0,0176 0,0368 0,0045 0,0008 43,57 

LV 0,0749 a 0,1065 0,0453 0,0044 23,32 

PVA3 0,1246 b 0,2168 0,0496 0,0100 38,64 

PVA4 0,1688 b 0,4340 0,0480 0,0105 42,53 

Índice de 

rugosidade 

(HD) 
Média 0,1381 0,4095 0,0452 0,0070 43,48 

LV 6,74 a 9,58 4,07 0,39 23,29 

PVA3 11,21 ab 19,51 4,46 0,90 38,63 

PVA4 15,20 b 39,06 4,32 0,95 42,57 

DMbac 

(%) 

Média 12,43 36,86 4,07 0,63 46,82 

LV 5,74 a 13,79 2,49 0,78 54,71 

PVA3 21,26 ab 70,50 4,71 3,45 77,93 

PVA4 35,56 b 149,49 7,55 3,91 74,45 

Coeficiente de 

rugosidade 

(RN) 
Média 25,48 149,49 2,49 2,38 86,21 

       *Médias com mesma letra não diferem estatisticamente a 5% pelo teste de Tukey em cada microbacia 

hidrográfica dentro de cada unidade de solo. 

 

Essas características indicam a proporção na qual o processo erosivo se desencadeia, visto 

que, descrevem fenômenos relacionados ao desenvolvimento da topografia e conformação das 

bacias hidrográficas. Como este processo é medido pela quantidade de material removido do solo 

por unidade de tempo e área, e governado pela força de transporte que tem a água de escoamento 

superficial, quando o escoamento excede o limite de infiltração, iniciam-se os processos de 
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transporte, deposição e sedimentação das partículas do solo. Assim, num terreno naturalmente 

exposto isto ocorre de maneira dinâmica, degradando mais a paisagem. 

Verificando-se os valores médios das características do relevo (Tabela 4), podemos observar 

que a inclinação dos interflúvios nos Argissolos é mais acentuada, pois embora possuam valores 

médios menores da amplitude altimétrica, apresentam maior declividade média na microbacia, 

devido a menor extensão das encostas. Como resultante, espera-se maior velocidade do escoamento 

superficial da água das chuvas, desencadeando o fenômeno de maior esculturação da paisagem, o 

mesmo observado por Zimback & Carvalho (1996) e Rossi & Pfeifer (1999). Assim, o movimento 

de massa torna-se mais expressivo a montante, devido principalmente a maior declividade média, 

ocorrendo escorregamentos translacionais e desta forma a capacidade de retrabalhar todo o fundo 

do vale. 

O grau de evolução da bacia hidrográfica mostra que as bacias de cabeceiras apresentam 

transporte do material em maior escala, tendendo a menor resistência à remoção do manto 

superficial, com indícios de processo erosivo mais intenso. 

Os resultados obtidos denotam o caráter de topografia predominantemente suave ondulado 

nas áreas onde predominam os Latossolos, sendo mais acidentada nos Argissolos (relevo ondulado). 

A complexidade encontrada é agravada nas microbacias de nascentes do Córrego do Tijuco, 

principalmente no Córrego do Gambá, onde a degradação da rede de drenagem e do solo, gerada 

pelo escoamento de enxurradas das águas provenientes da chuva e área urbana da cidade de Monte 

Alto, afetam drasticamente a qualidade ambiental, representada pela degradação do solo e poluição 

da água, confirmando observações de Rossi & Pfeifer (1999). 

A variabilidade dessas características apresentam-se, geralmente, inferiores às demais 

características avaliadas, confirmando as constatações de Politano (1992), respectivamente para as 

regiões de Jaboticabal e Jales, no Estado de São Paulo. 

 

 

CONCLUSÕES 

As bacias hidrográficas de 2.a ordem de magnitude à montante sofrem atuação dos processos 

estruturais e topográficos superiores às heranças dos materiais de origem, resultando em solos em 

estádio de dissecação maior. A rede de drenagem deverá ser mais protegida e recomenda-se o 

plantio de matas ciliares nestas áreas. 

A relação entre o grau de desenvolvimento de mantos de alteração e a evolução de suas redes 

de drenagem foram diferenciadas para cada área. 
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Recomenda-se no planejamento ambiental práticas de manejo e conservação e a necessidade 

urgente de manter as nascentes com seus remanescentes florestais e recompor as áreas das matas 

ciliares para melhorar a qualidade dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Córrego Rico, S.P. 
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