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RESUMO 

 

O fato da bacia hidrográfica do Ribeirão do Feijão (243,16km²) servir de fonte de água 

destinada ao abastecimento público da cidade de São Carlos, da ocupação desordenada e por 

vezes caótica da bacia se fazer presente e da ocorrência em grande parte da área da Formação 

Botucatu, foram as razões que levaram a realização deste trabalho. Foram desenvolvidos 

estudos envolvendo atributos dos meios físico (rochas, clima, relevo, solos e corpos hídricos), 

biótico (vegetação) e antrópico (cobertura e uso do solo). Neste contexto, tratou-se a questão 

dos mapeamentos geoambientais como subsídio ao planejamento territorial, sendo produzidos 

documentos cartográficos em escala de 1:50.000 que representam o diagnóstico ambiental da 

bacia. Os principais documentos cartográficos, elaborados a partir de cruzamentos de atributos 

em ambiente SIG, foram as cartas de potencial de contaminação de aquíferos, de potencial de 

escoamento superficial, de potencial de erosão acelerada e o mapa geomorfológico da bacia. 

Os resultados evidenciaram que as análises realizadas são compatíveis com as condições locais 

representadas pela morfoestrutura da Bacia Sedimentar do Paraná. O potencial de contaminação 

de aquíferos varia de Médio a Muito Alto em função da combinação de usos do solo que fazem 

uso indiscriminado de agroquímicos, sobrejacentes a litologias e tipos de solos de matriz 

arenosa, dispostos em terrenos de baixa declividade, o que favorece a infiltração de 

contaminantes. Verificou-se em grande parte do manancial um baixo potencial de escoamento 

superficial e Médio potencial de erosão acelerada (86,12% da bacia). Neste caso, os processos 

erosivos acelerados (381 ravinas e 19 voçorocas) apresentam relação direta com áreas de solos 

arenosos, pecuária extensiva e de cultivo da cana-de-açúcar. Os processos morfogenéticos 

Neoquaternários são intensificados em áreas de maiores potenciais de escoamento superficial, 

no domínio dos Morros Areno-Argilosos de Topos Convexos Altos, pois concentram 32,8% 

dos ravinamentos e 21,1% das voçorocas. A recarga das águas subterrâneas é intensificada nas 

Colinas Arenosas de Topos Convexos e Baixos, pois encontrarem-se posicionadas em regiões 

com baixo potencial de escoamento superficial, em função das baixas declividades (entre 0 e 

10%), litologias e solos com matriz arenosa.  

 

Palavras chave: Geografia Física, Cartografia Temática, Atributos geoambientais, 

Geomorfologia, Antropoceno. 
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ABSTRACT 

 

The fact that Ribeirão do Feijão basin (243.16km²) is a source of water supply for the city of 

São Carlos, the disorderly and, many times, chaotic urban sprawl, and the occurrence in its 

majority of the Botucatu Formation, were the reasons for this work. This way, studies involving 

physical medium (rocks, climate, relief, soil and water bodies), biotic (vegetation) and anthropic 

(soil cover and land use) attributes were developed. In this context, geoenvironmental mapping 

was a subsidy for the land planning with the elaboration of cartographic documents in a scale 

of 1:50.000, representing the basin environmental diagnosis. The main cartographic documents, 

elaborated from the matching of attributes in a GIS environment, were the charts of potential 

contamination of aquifers, surface runoff and accelerated erosion, and the basin 

geomorphologic map. The results evidenced that the analysis performed are compatible with 

the local conditions represented by the morphostructure of the Paraná Sedimentary Basin. The 

potential contamination of the aquifers varies from Medium to Very High due to the 

combination of land uses, resulting from the indiscriminate use of agrochemicals, overlay 

lithology and types of soils with sandy matrix, in low declivity terrains, thus favoring the 

infiltration of contaminants. In greater parts of the spring a low potential of surface runoff and 

Medium potential of accelerated erosion (86.12% of the basin) were also noted. In this case, 

the accelerated erosive process (381 ravines and 19 gullies) are directly related to sandy soil 

areas, extensive livestock and sugar-cane. The morphogenetic Neo-quaternary processes are 

intensified in areas of higher surface runoff, in the Sandy-Clay Hills of High Convex Hilltops, 

once they concentrate 32.8% of ravines and 21.1% of gullies. The recharge of groundwater is 

intensified in the Sandy Hills and in Low Convex Hilltops, once they are positioned in regions 

of low surface runoff potential, due to low declivities (between 0 and 10%), lithology and sandy 

soils.  

 

Keywords: Physical Geography, Thematic Cartography, Geoenvironmental attributes, 

Geomorphology, Anthropocene.  
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1 

1 INTRODUÇÃO 

Sobre a superfície da Terra, o meio físico, no qual são combinados os 

componentes do clima, tipos de rochas, solos, relevo, água e ar, oferece sustentáculo para o 

desenvolvimento da vida. O meio físico e o meio biótico (flora e a fauna) se relacionam 

reciprocamente, formando uma conjuntura que oferece condições para a propagação das 

atividades humanas, as quais são denominadas antropogênicas ou antrópicas. Este conjunto 

pode ser denominado Geoambiente. 

Geralmente, os dados geoambientais exibem certa complexidade pois são 

resultado da combinação de processos naturais de diferentes gêneses, escalas e padrões 

espaciais. Não obstante, as Geociências lidam com essa temática em diferentes abordagens, 

estreitadas por meio da Geografia, Geologia, Geomorfologia, Geotecnia, Geotecnologias, 

Geocronologia, Geodésia, Geofísica, entre outras.  

Notavelmente, o aumento da população mundial tem levado à demanda de áreas 

cada vez maiores para atender as necessidades essenciais de sobrevivência e pessoais, 

pressionadas por uma sociedade cada vez mais consumista.  

No ambiente periurbano, interposto entre o espaço urbano e o rural, a 

implantação das atividades antrópicas de maneira caótica, geralmente sem o devido 

planejamento e a adoção de critérios técnicos, tem desestabilizado o estado de equilíbrio natural 

de bacias que são utilizadas para o abastecimento, afetando substancialmente a quantidade e a 

qualidade da água.  

Além de sua importância relacionada à captação e a infiltração das massas 

d’água oriunda das chuvas, a proximidade das cidades confere uma vantagem quanto ao uso 

dos mananciais periurbanos, o que explica sua valoração ambiental, social e econômica. Diante 

disso, a ação humana nesses mananciais deveria estar voltada à manter o equilíbrio dos 

processos naturais, e não derivar para a degradação generalizada, levando a perda da qualidade 

ambiental e econômica do espaço.  

Nesse ínterim, e em escala global, a contaminação de mananciais subterrâneos 

tem se tornado motivo de preocupação. As maiores causas estão relacionadas à poluição oriunda 

das ações humanas, como a urbanização, a industrialização e a agropecuária, podendo ocorrer 
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na forma de vazamentos em tubulações de esgotamento sanitário e fossas sépticas, descarte 

inadequado de resíduos sólidos, lagoas de efluentes, uso de agroquímicos, entre outros. Diante 

disso, estudos direcionados ao levantamento das áreas com maiores potenciais de contaminação 

das águas subterrâneas constituem um importante instrumento de planejamento territorial e 

ambiental em área de manancial. 

Não obstante, os processos de escoamento superficial e de erosão, os quais fazem 

parte da morfodinâmica natural de formação da superfície terrestre, quando são acelerados pelas 

intervenções antrópicas, ocorrem de tal maneira que a velocidade de formação e de regeneração 

dos solos é menor que a velocidade de degradação. 

Como consequência, têm-se o carreamento de nutrientes, agroquímicos e dejetos 

de animais, que aceleram os processos de eutrofização nos corpos hídricos. Na forma de 

sedimento, o carreamento de partículas de solo causa o assoreamento de nascentes, reduz a 

capacidade de vazão do canal e a vida útil dos reservatórios. Em suspensão, as partículas 

aumentam a turbidez e os custos de tratamento da água, podendo, inclusive, gerar desgaste de 

bombas e turbinas.  

Atuando simultaneamente e reciprocamente, os atributos dos meios físico e 

biótico se manifestam no ambiente por meio de feições morfológicas superficiais. Em uma 

bacia hidrográfica, os espaços territoriais com morfologias homogêneas indicam processos e 

comportamentos hidráulicos peculiares em função da presença concomitante de tipos de rochas, 

solos e demais atributos ambientais. Desse modo, o estabelecimento das unidades 

geomorfológicas específicas para a bacia, é de fundamental importância para a compreensão da 

dinâmica da água nessa unidade de área, tanto em superfície como em sub superfície. 

Se tratando de planejamento territorial integrado ao hídrico, o mapeamento 

geomorfológico deve subsidiar com informações técnicas o estabelecimento de diretrizes 

específicas para cada forma de relevo, pois refletem distintos graus de potencialidades e de 

fragilidades.  

Um dos maiores desafios para os gestores territoriais, é o de conter o processo 

de degradação ambiental em áreas de mananciais. Os estudos que buscam analisar de maneira 

integrada a relação entre os componentes do geoambiente e que resultam na elucidação das 

limitações e potencialidades de uma determinada área, são imprescindíveis para que se possa 

planificar devidamente a ocupação. 
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Adicionalmente, a operação de modelos analíticos com planos de informação, 

executados por meio de Geoprocessamento e que utilizam o maior número de atributos 

geoambientais, em conjunto com a evolução de metodologias que norteiam a aquisição, 

manuseio e apresentação cartográfica dessas informações, se mostram cada vez mais 

importantes.  

Nessa perspectiva, o Sistema de informação Geográfica (SIG) se mostra 

essencial. Por meio dele, informações técnicas dos meios físico, biótico e antrópico podem ser 

capturadas, reunidas, guardadas, melhoradas, georreferenciadas, manipuladas, correlacionadas 

e retratadas de forma entendível, para que os profissionais, e aqueles que não são acostumados 

com a área, possam fazer o uso.  

 

1.1 HIPÓTESE 

 

Os mapeamentos geoambientais auxiliam na tomada de decisão e são 

instrumentos eficazes para o planejamento territorial com o foco na conservação dos recursos 

hídricos em áreas de mananciais? 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

 

A bacia hidrográfica do Ribeirão do Feijão é a principal fonte de água superficial 

da cidade de São Carlos – SP (225.681 habitantes) (SÃO PAULO - SEADE, 2016). Em 1989, 

era responsável pelo fornecimento de 56% (364L/s) da demanda hídrica total. Passados 20 anos, 

em 2009, passou a fornecer aproximadamente 27% (246,3L/s) do abastecimento. Neste mesmo 

período, foi verificado um aumento de 684,2% na exploração de fontes subterrâneas, 

impulsionado pela abundância, facilidade de exploração e baixos custos de tratamento de águas 

subterrâneas, o que, sem dúvida, contribui e privilegia a degradação, poluição e não a 

conservação dos mananciais de água superficial (COSTA et al. 2013).  

Por outro lado, em grande parte da bacia ocorre afloramento da Formação 

Botucatu, a qual é a principal unidade geológica que compõe o Sistema Aquífero Guarani 
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(SAG), a mais importante unidade hidrogeológica da América do Sul. Concomitantemente, e 

as regiões de afloramento são estratégicas para a sustentação do SAG, e merecem atenção no 

sentido de entender e avaliar como que a recarga ocorre. 

Dessa forma, este trabalho justifica-se quando orienta seus estudos à proteção 

dessa importante área de manancial superficial e subterrâneo. A legislação local vigente adota 

a bacia como unidade de planejamento territorial e expressa a obrigação de conservação dos 

recursos hídricos, no entanto, na perspectiva do planejamento territorial, é patente a necessidade 

de estudos que compartimentem a bacia em unidades menores, pois o manancial não deve ser 

tratado como uma área homogênea. Neste caso, é patente a necessidade do zoneamento das 

áreas que possuem maiores vulnerabilidades com relação a processos como o de contaminação 

das águas subterrâneas, de escoamento superficial e de erosão acelerada.  

A elaboração de cartas de zoneamento, inclusive a compartimentação 

geomorfológica, podem servir de subsídio ao planejamento territorial e para a elaboração do 

zoneamento geoambiental da bacia, o qual deve fornecer diretrizes específicas direcionadas a 

porções reduzidas do manancial, levando em consideração suas vulnerabilidades e 

potencialidades.  

 

1.3  OBJETIVO GERAL 

 

O trabalho elaborado teve como base as premissas metodológicas propostas por 

Pejon (1992), Ross (1992) e Costa et al. (2015b), todavia buscou complementá-las e avançar 

metodológicamente, principalmente com relação a aquisição e a manipulação dos dados 

geográficos e geotécnicos em ambiente SIG e a apresentação cartográfica dos resultados.  

Com fundamento nas Geociências, este trabalho se utiliza da Cartografia 

Temática e Geoambiental como suporte para as pesquisas. Deste modo, não foi objetivo desse 

trabalho a poposição de uma metodologia, mas sim verificar se os mapeamentos geoambientais 

auxiliam as tomadas de decisões quando utilizados no planejamento territorial e ambiental. 
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1.3.1 Objetivos específicos 

 

 Produzir informações qualitativas e quantitativas relativas aos meios físico, 

biótico e antrópico, a partir de observações e trabalhos de campo, bem como a 

interpretação de dados geográficos e geotécnicos, levando em consideração 

estudos prévios; 

 Cartografar o potencial de contaminação de aquíferos por atividades 

antropogênicas; 

 Cartografar o potencial de escoamento superficial;  

 Estudar a erodibilidade dos materiais inconsolidados que ocorrem na bacia; 

 Analisar as relações entre o escoamento superficial e os processos erosivos 

acelerados ou processos geodinâmicos (ravinas e voçorocas); 

 Cartografar as unidades geomorfológicas representativas da bacia e 

compreender o comportamento de cada forma do relevo perante os processos de 

escoamento superficial, de erosão acelerada e os geodinâmicos; 

 Produzir um conjunto de documentos cartográficos, em escala 1:50.000 

(apêndices): 

I. Mapa cadastral 

II. Mapa hipsométrico 

III. Carta das classes de declividades 

IV. Carta das formas do terreno 

V. Mapa pluviométrico e de sub-bacias 

VI. Mapa de cobertura e uso do solo 

VII. Mapa dos materiais inconsolidados 

VIII. Mapa geológico 

IX. Carta das unidades aquíferas 

X. Carta do potencial de contaminação das unidades aquíferas  

XI. Carta do potencial de escoamento superficial 

XII. Carta do potencial de erosão acelerada 

XIII. Carta dos processos geodinâmicos 

XIV. Mapa geomorfológico  
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1.4  ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese foi elaborada na forma de artigos científicos. Esses artigos são 

antecedidos por uma introdução geral que contextualiza a temática do trabalho, acompanhado 

de uma justificativa. Em seguida, são apresentados os objetivos gerais e específicos que 

orientaram a pesquisa.  

Primeiro artigo: “Potential for aquifer contamination of anthropogenic activity 

in the recharge area of the Guarani Aquifer System, in southeast Brazil.” Este artigo teve como 

objetivo determinar quais são as áreas com maiores potenciais de vulnerabilidade à 

contaminação dos aquíferos. 

Segundo artigo: “Surface runoff and accelerated erosion due to antrhopogenic 

activities in peri-urban wellheads area in southeastern Brazil”. Este artigo buscou definir e 

avaliar as relações entre os atributos geoambientais que são essenciais para o entendimento dos 

processos de escoamento superficial e os erosivos, bem como analisar em conjunto esses 

processos do ponto de vista dos impactos advindos das atividades antropogênicas.    

Terceiro artigo: “Compartimentação das formas do relevo em área de manancial 

periurbano na borda ne da Bacia Sedimentar do Paraná”. Têm-se como objetivo deste trabalho, 

estabelecer  e cartografar as unidades geomorfológicas da bacia e avaliá-las em conjunto com 

os potencias de escoamento superficial, de erosão acelerada, de contaminação de aquíferos. 

Precedendo os artigos, no primeiro capítulo intitulado “Caracterização 

geoambiental do manancial do Ribeirão do Feijão”, é apresentada uma ecofisiografia da área 

estudada.  

Subsequente aos artigos, são apresentadas as considerações finais, a conclusão 

geral da tese e recomendações para trabalhos futuros, seguida dos Apêndices. 
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2 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DO MANANCIAL DO 

RIBEIRÃO DO FEIJÃO 

 

A área estudada localiza-se na região central do Estado de São Paulo, entre as 

coordenadas geográficas 22°02'4” e 22°13'14" de latitude sul e 47°42'46” e 47°54'14” de 

longitude oeste, abrangendo 243,16km². A bacia engloba parte dos municípios de São Carlos 

(243.765hab.; Índice de Desenvolvimento Humano - IDH: 0,805), Itirapina (17.377 hab.; IDH: 

0,724) e Analândia (4.789hab.; IDH: 0,754) (BRASIL - IBGE, 2017), sendo que o principal 

centro urbano é cidade de São Carlos, a qual conta com 225.681 habitantes (SÃO PAULO - 

SEADE, 2016). A área é servida pela rodovia Washington Luiz (SP 310), pela rodovia SP 215 

que liga a cidade de Descalvado a Ribeirão Bonito e pela ferrovia FEPASA, administrada pela 

América Latina Logística S/A (ALL) (Figura 1).  

 

Figura 1 - Bacia do Ribeirão do Feijão, altimetria e elementos hidrográficos.

 
Fonte: autor. 
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2.1  REDE HIDROGRÁFICA  

 

O Ribeirão do Feijão é afluente do Rio Jacaré-Guaçu, que deságua no Rio Tietê, 

o qual escoa boa parte das águas do Estado de São Paulo no sentido sudeste-noroeste. O Rio 

Tietê desemboca no Rio Paraná, que drena a porção meridional do Brasil, a partir da latitude 

16°S. 

A rede de drenagem do manancial apresenta aspecto sinuoso, não meândrico, o 

padrão de drenagem é dendrítico (CHRISTOFOLETTI, 1974) e sua extensão é de 

aproximadamente 248km. Utilizando a classificação hierárquica de Strahler (1952), verificou-

se que os cursos d´água alcançam a quinta ordem (Figura 2). 

 

Figura 2 – Hierarquia da rede de drenagem na bacia hidrográfica do Ribeirão do Feijão. 
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Os principais cursos de água são o Córrego do Monjolinho, que corre de norte 

para sul, o Córrego São João ou São José (nordeste-sudoeste), o Córrego do Pinhal (noroeste-

sudeste), o Córrego dos Macacos ou do Conde (leste-oeste), o Ribeirão da Laranja Azeda ou 

Jacaré (norte-sul), o Córrego Quebra Canela (norte-sul) e o Córrego do Feijão (nordeste-

sudoeste).  

As nascentes estão dominantemente posicionadas nas encostas das regiões de 

planalto, nas porções norte e nordeste do manancial. As fontes de água ocorrem de diversas 

maneiras influenciadas pelo material geológico, tipos de materiais inconsolidados sobrejacentes 

e relevo ( Figura 3). 

Figura 3 - Descarga de água para a superfície na forma de surgência devido à interceptação do nível 

freático do aquífero (A); nascentes espalhadas de modo difuso numa área de aquífero livre e aflorante 

(B); descarga derivada de fissuras nos magmatitos básicos (C); fluxo de água quase imperceptível, 

superfície é úmida quando comparada à área do entorno (D). Localização: pontos C01, C02, C03 e 

C04 respectivamente, (Apêndice 1). 

Fonte: autor. 

O Ribeirão do Feijão tem suas nascentes extremas localizadas à nordeste, nos 

campos de cimeira da Formação Itaqueri que constituem os interflúvios da borda leste da Serra 

do Cuscuzeiro, no município de Analândia. Seu curso é do tipo consequente em relação às 

camadas sedimentares da Bacia do Paraná e corre de nordeste para sudoeste. Em nível 
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topográfico inferior, despenca nas escarpas abruptas das cuestas arenítico-basálticas, onde a 

rede de drenagem torna-se perene. A partir desse ponto, passa a escoar em vales mais alargados, 

sobre solos arenosos, espessos e com altos coeficientes de permeabilidade oriundos da 

Formação Botucatu, suscitando a diminuição da densidade de drenagem.  

O Ribeirão do Feijão é o mais importante para a cidade de São Carlos, pois suas 

águas são a principal fonte para o abastecimento. A captação de água se localiza próximo a sua 

foz, quando este deságua no Ribeirão Itaqueri à jusante da Represa do Broa, formando o Rio 

Jacaré-Guaçu.  

De acordo com Gonçalves (1986), o Ribeirão do Feijão apresenta uma vazão 

mínima de 2.000L/s e máxima de 10.000L/s, sendo capaz de fornecer água de boa qualidade e 

manter a vazão praticamente o ano todo. Segundo SÃO CARLOS - SAAE (1989), o sistema de 

captação pode fornecer praticamente o dobro da vazão utilizada (411L/s), sem obras civis de 

ampliação na casa de bombas e adutora.  

2.2 GEOLOGIA REGIONAL 

Em termos de posicionamento geológico continental, a área investigada localiza-

se na Província Estrutural do Paraná, também denominada Província Sedimentar Meridional, 

sendo caracterizada por: evolução fanerozóica, composta por cerca de 1.050.000km2, apenas 

em território brasileiro, e compreendendo três áreas de sedimentação independentes: a Bacia do 

Paraná; a Bacia Serra Geral e a Bacia Bauru (SILVA et al., 2003). 

A área estudada está disposta no flanco nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná. 

Do ponto de vista litoestratigráfico são encontradas formações que vão da Era Paleozóica até a 

Cenozóica conforme definem – SÃO PAULO - DAEE (1974), BRASIL - DNPM (1979), SÃO 

PAULO - IPT (1981), Zuquette (1981), Lorandi (1985), Gonçalves (1986) e Nishiyama (1991). 

Inserido na Era Paleozóica, encontra-se o Período Permiano representado pelo 

Grupo Tubarão (Formação Tatuí – siltítos, arenitos, calcáreos e folhelhos) e pelo Grupo Passa 

Dois (Formação Irati - argilitos, siltitos, siltitos arenosos, siltitos argilosos e argilitos siltosos, 

com calcário silicificado e calcário dolomítico; Formação Corumbataí – Siltitos, argilitos e 

folhelhos) (Figura 4). 
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Figura 4 - Secção geológica de Catanduva a São Carlos. 

 
Fonte: adaptado de SÃO PAULO - DAEE (1974). 

 

Na Era Mezosóica, entre o Período Triássico Superior e o Cretáceo Inferior, 

encontra-se o Grupo São Bento representado pela Formação Pirambóia (arenitos finos a médios 

com grãos arredondados, níveis de folhelhos e arenitos argilosos), Formação Botucatu (arenitos 

eólicos de granulação fina a média) e Formação Serra Geral (Derrames de basaltos, textura 

afanítica, com intercalações de arenitos intertrapeanos).  

O Período Cretáceo Superior é representado pelo Grupo Bauru, o qual é 

constituído pela Formação Adamantina (arenitos finos a muito finos, podendo apresentar 

cimentação e nódulos carbonáticos com lentes de siltitos arenosos e argilitos), Formação 

Marília (Arenitos de granulação fina a grossa, lentes de siltitos, argilitos e arenitos muito finos, 

presença de nódulos carbonáticos) e a Formação Itaqueri (arenitos com cimento argiloso, 

arenitos grosseiros conglomeráticos, com lentes alongadas de folhelhos). 

Os sedimentos da Era Cenozóica, também denominados de Coberturas 

Sedimentares Indiferenciadas, são originados a partir do retrabalhamento das formações 

geológicas de superfície. Estes sedimentos possuem granulometria predominantemente 

arenosa, dispostos em depósitos aluvionar e coluvionar. Normalmente são encontrados seixos 

de quartzo e de quartzito, possuem como característica a ausência de material cimentante.  
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2.3  GEOLOGIA LOCAL 

 

A bacia do Ribeirão do Feijão caracteriza-se por abundância de exposições de 

rochas mesozóicas do Grupo São Bento encaixadas na Bacia do Paraná. A litologia é constituída 

dominantemente pelos arenitos da Formação Botucatu e pelos derrames de efusivas basálticas 

da Formação Serra Geral, capeados pelos arenitos da Formação Itaqueri, pertencente ao Grupo 

Bauru (ZUQUETTE, 1981; NISHIYAMA, 1991). Na Figura 5 é apresentada uma secção 

geológica da bacia. 

 

Figura 5 - Perfil morfológico-estrutural Ribeirão do Feijão – Córrego do Monjolinho. Localização: 

sequência K e L (Apêndice 1). 

 
Fonte: Adaptado de Nishiyama (1991). 

 

2.3.1 Formação Botucatu (Período Jurássico/Cretáceo) 

 

As litologias dessa formação predominam na área estudada na forma de plainos 

de erosão, que se desenvolveram em condição topográfica inferior (entre 680 e 820m), em 

função da dissecação das camadas superiores.  

Notadamente, abrangem 146,64km² da superfície do manancial, o que representa 

60,3%. Tal unidade sedimentar ocupa um eixo no sentido noroeste-sudeste, encontrando-se 

interposta entre ocorrência da Formação Serra Geral e intrusivas básicas associadas a leste, e a 

Formação Itaqueri a nordeste.  
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Soares (1973) e SÃO PAULO - DAEE (2005) descrevem a Formação Botucatu 

como uma unidade genética de ambiente desértico, constituída pela deposição de arenitos 

eólicos em sucessivos campos de dunas. 

Zuquette (1981) e Nishiyama (1991) retratam a Formação Botucatu na área 

estudada como sendo constituída por arenitos eólicos, bem selecionados, partículas bem 

arredondadas, superfície fosca, de granulação fina a média sobressaindo a média, variando de 

amarelo claro até avermelhado, em geral friáveis, com predominância de grãos de quartzo 

(80%), apresentando mais frequentemente estratificação cruzada. A espessura atribuída está 

entre 20 e 280m (Figura 6). 

 

Figura 6 - Afloramento do Arenito Botucatu. Localização: ponto C05 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 

 

Bjornberg e Tolentino (1959) realizaram a análise granulométrica desse arenito 

e atestaram a existência de cerca de 3,5% de argila. Do ponto de vista hidrogeológico, 

Paraguassu (1972) relata que tal formação constitui-se a principal formadora do Aquífero 

Botucatu, componente do Aquífero Guarani. 
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2.3.1.1 Arenito Botucatu silicificado (Período Jurássico/Cretáceo) 

 

Uma das morfologias que marcam a presença do Arenito Botucatu na bacia são 

as escarpas verticais sustentadas por arenitos intensamente silicificados que dão origem a 

desníveis superiores a 200m. Afloram como rocha sã notavelmente na porção nordeste da bacia, 

ocupando 5,3km² (2,18%) (Figura 7). 

 

Figura 7 - Escarpas mantidas pelo arenito Botucatu silicificado. Localização: ponto C06 

(Apêndice 1). 

 
Fonte: autor.  

 

Segundo Nishiyama (1991), a silicificação é um processo que atua com maior 

intensidade na borda das escarpas. Para Paraguassu (1972), a silicificação dos arenitos Botucatu 

é um processo resultante da precipitação de sílica a partir da água subterrânea.  

Portillo (1988) analisou amostras do arenito silicificado da região de São Carlos. 

Segundo o autor, as amostras apresentaram predomínio de textura clástica, constituída de 80% 

de grãos de quartzo, 18% de calcedônia microcristalina (cimento), 1,5% de microclina e traços 

de mica, zircão estaurolita e outros. A porosidade é da ordem de 4,71%.  
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Nas regiões onde afloram o arenito Botucatu silicificado, são encontradas várias 

pedreiras pra extração de blocos e lages utilizados na construção civil cuja finalidade é o uso 

para calçamento, revestimento, muros de arrimo entre outros. 

 

2.3.2 Formação Serra Geral e intrusivas básicas associadas (Período 

Jurássico/Cretáceo) 

 

As rochas eruptivas basálticas dessa formação ocorrem intercaladas entre os 

arenitos Botucatu e Bauru apresentando-se como corpos descontínuos. Exibe espessura máxima 

de 80m, tornando-se muito fino em todo o bordo sul e sudeste do Planalto de São Carlos, onde 

desaparece quase inteiramente intemperizado (LEINZ, 1949). 

Afloram em 35,35km² da bacia (14,54%), ocorrendo a leste e a norte, em áreas 

com declividades acima de 10%. Constitui-se de sequências de derrames de lavas basálticas e 

de diques e sills de diabásio de composição essencialmente toleíticas. Macroscopicamente, 

apresentam aspecto denso, textura afanítica, de coloração cinza-escura a preta e intensamente 

fraturados (NISHIYAMA, 1991).  

Para o basalto denso, Camargo et al. (1978) verificaram que a Permeabilidade 

equivalente (KEQ) é da ordem de 10-5cm/s. Para o basalto amigdaloidal e vesicular, o valor é 

de 10-4cm/s. 

As intrusivas básicas são representadas pelos diques e sills de diabásio e afloram 

no flanco oeste da bacia, encontrando-se truncado a leste por falhas  

geológicas que moldam parte do curso do Ribeirão da Laranja Azeda e do Ribeirão do Feijão.  

Nesse local é exibido intenso fraturamento, com blocos da ordem de centímetros a decímetros 

(NISHIYAMA, 1991).   

 

2.3.3 Formação Itaqueri (Período Cretáceo Superior) 

 

Ocupa os níveis topográficos mais elevados da bacia, constituindo as superfícies 

de cimeira (norte e nordeste) posicionadas no reverso das cuestas arenítico-basálticas estando 

assentada sobre a Formação Serra Geral e a Formação Botucatu. 
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A Formação Itaqueri na área está representada por arenitos de origem flúvio-

lacustres, mal selecionados, não cimentados, de granulometria fina, grãos angulosos e coloração 

amarela a avermelhada e, em alguns locais, pela ocorrência de argila, siltitos e lentes 

conglomeráticas. Quanto à espessura, varia entre 30m e 60m (ZUQUETTE, 1981; 

NISHIYAMA, 1991; MURO, 2000). 

 

2.3.4 Formações superficiais (Era Cenozóica) 

 

Estes sedimentos distribuem-se amplamente na bacia sobrepostos sobre as 

formações mais antigas. Possuem textura arenosa, devido à contribuição das litologias 

adjacentes, encontrando-se dispostos na forma de depósitos aluvionar e coluvionar. 

Bjornberg & Landim (1966), diferenciaram os sedimentos modernos e os 

sedimentos da Fromação Botucatu por meio da verificação da presença de argila e magnetita. 

Os modernos tiveram maior quantidade de argila e magnetita que os arenitos da Formação 

Botucatu. 

Segundo Bortolucci (1983), os sedimentos modernos na região de São Carlos 

são pouco compactos, extremamente porosos e com gênese relacionada ao retrabalhamento dos 

materiais do Grupo Bauru e do Grupo São Bento (Formação Serra Geral e Formação Botucatu), 

por meio de transporte aquático de razoável competência. Na bacia, Nishiyama (1991) relata 

que os sedimentos modernos possuem espessura que pode atingir até 20m. 

Os depósitos aluvionares do Quaternário preenchem certas secções, de maneira 

alongada e por vezes alargada, dos vales dos principais cursos d’água da bacia, principalmente 

o médio Ribeirão do Feijão, constituindo-se em planícies de inundação. 

 

2.4 MATERIAIS INCONSOLIDADOS 

 

Os materiais inconsolidados encontrados na bacia hidrográfica em estudo foram 

cartografados e caracterizados por Nishiyama (1991), o qual procurou estabelecer uma 

classificação regida por critérios genéticos. Nesse caso, os materiais foram separados em dois 

grupos: os residuais, resultantes da decomposição da rocha matriz e evoluídos in situ, isto é, 
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que não tenham sofrido qualquer tipo de transporte; e os retrabalhados, que são aqueles que 

sofreram algum tipo de movimentação após a decomposição da rocha de origem. 

A seguir, são descritas as nove unidades de materiais inonsolidados na área do 

manancial, sendo três residuais (Residual da Formação Botucatu, Residual da Formação Serra 

Geral e intrusivas básicas associadas e Residual da Formação Itaqueri) e seis retrabalhados 

(Arenoso I, III e IV, Misto, Concreções Lateríticas e Quaternário). 

Cabe ressaltar que os valores dos índices de erodibilidade, ora apresentados de 

maneira preliminar, são contemplados integralmente, em conjunto com a metodologia utilizada 

(NOGAMI & VILLIBOR, 1979), no capítulo três do presente estudo, composto pelo artigo 

intitulado: “Escoamento superficial e erosão acelerada por ações antropogênicas em área de 

manancial periurbano no sudeste do Brasil”.  

 

2.4.1 Residuais da Formação Botucatu 

 

Os solos residuais da Formação Botucatu estendem-se por toda região central da 

bacia, sendo limitado a leste pelas bordas escarpadas das cuestas arenítico-basálticas e a oeste 

e a norte pela Formação Serra Geral e intrusivas básicas associadas. Ocorrem extensivamente 

sobre uma área de 99,85km² o que representa 41,06% da bacia, em altitudes que variam entre 

680 e 940m.  

Na área de ocorrência desse material, o relevo é constituído, dominantemente, 

por planícies e colinas amplas de topos convexados e vertentes retilíneas, as quais, na maioria 

das vezes, ultrapassam 500m de comprimento. Nessas áreas, a declividade é de até 10% e a 

rede de drenagem é caracterizada pela baixa densidade. 

A granulometria média é composta principalmente pela fração areia, seguida de 

outras: areia grossa 1%, areia média 10%, areia fina 77%, silte 5% e argila 7%. Com relação à 

composição mineralógica, a fração argila é constituída dominantemente por caulinita, e a fração 

areia é composta de quartzo. As espessuras variam entre 2 e 20m e o coeficiente de 

permeabilidade (K) varia da ordem de 10-3 a 10-2cm/s (NISHIYAMA, 1991).  

Ensaios de laboratório, realizados a partir de amostras de solos coletadas no 

ponto W16 para obtenção do índice de erodibilidade, apresentaram os seguintes resultados 
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médios: índice de absorção de água (𝑆) 3,04; perda de massa por imersão (𝑃) 26,65%; índice 

de erodibilidade (𝐸40) 8,51. Diante destes resultados, verificou-se que a unidade de material 

inconsolidado em apreço denota a baixa erodibilidade (𝐸40 > 1). 

 

2.4.2 Residuais da Formação Serra Geral e das intrusivas básicas correlatas  

 

Na área de estudo, ocorrem de maneira limitada na regiãosudoeste e norte, 

abrangendo uma superfície de 15,06km² (6,19%). Desenvolvem-se entre 720 e 940m de altitude 

e ocupam classes de declividade variadas, desde inclinações que superam os 30%, como 

verificada nos fronts das cuestas, até em brandas condições, abaixo de 10%.  

Quanto à espessura, variam entre 2 e 10m (Nishiyama, 1991), as menores 

espessuras estão relacionadas às regiões com inclinação do relevo mais acentuada (norte) e as 

maiores estão posicionadas na porção inferior das vertentes a sudoeste da bacia. 

A textura se mostra argilosa (36%), seguida da classe granulométrica silte (35%), 

areia fina (24%), areia média (4%) e areia grossa (1%). A composição mineralógica da fração 

argila é constituída de caulinita e gibbsita e a fração areia fina pelo quartzo, magnetita e 

ilmenita. Os valores do coeficiente de permeabilidade (K) variam da ordem de 10-6 a 10-3 

(NISHIYAMA, 1991).  

Ensaios de laboratório com objetivo de se determinar o índice de erodibilidade, 

realizados a partir de amostras coletadas no ponto C15, resultaram nos seguintes valores: índice 

de absorção de água (𝑆) 2,48; perda de massa por imersão (𝑃) 63,9% e índice de erodibilidade 

(𝐸40) 1,58. Tal resultado remete à baixa erodibilidade (𝐸40 > 1) dessa unidade de materiais 

inconsolidados. 

 

2.4.3 Residuais da Formação Itaqueri  

 

Na bacia, os solos originados da decomposição da Formação Itaqueri são 

verificados em nível de vertente, ocupando a porção intermediária, entre altitudes que variam 

de 880 a 1020m. A ocorrência se dá em 19,89km² (8,18%), nas regiões norte e nordeste, 
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encontrando-se encimado pelo material Retrabalhado Arenoso III e pelas Concreções 

Lateríticas. A inclinação do terreno compreende valores da ordem de 10% a superiores que 

30%. 

A composição granulométrica apresenta a seguinte distribuição: argila 35%, silte 

20%, areia fina 38%, areia média 6% e areia grossa 1%. A mineralogia é representada pelo 

quartzo e pela caulinita. A espessura dominante é de 10 metros, podendo atingir até 20m, como 

observado no talude da rodovia SP310 no flanco norte da bacia, na área periubana de São 

Carlos. O coeficiente de permeabilidade (K) apresenta grande amplitude devido principalmente 

a heterogeinidade textural dos materiais, denotando valores que variam da ordem de 10-6 a 10-

2cm/s (NISHIYAMA, 1991). 

Com relação ao índice de erodibilidade, os resultados obtidos a partir da análise 

das amostras de solo coletadas no ponto C13, apresentaram os seguintes resultados médios: 

índice de absorção de água (𝑆) 2,45; perda de massa por imersão (𝑃) 11,9% e índice de 

erodibilidade (𝐸40) 13,23; ou seja, baixa erodibilidade (𝐸40 > 1). 

   

2.4.4 Retrabalhado Arenoso I 

 

Abrangem 46,58km² o que representa 19,16% da superfície da bacia, ocupando 

porções a sul e a noroeste. Ocorrem em classes de declividades inferiores a 15% distribuídas 

em altitudes que variam entre 760 e 880m.  

Com relação às características texturais do relevo, recobrem de maneira parcial 

os solos residuais da Formação Botucatu distribuindo-se em vertentes suaves de topos 

convexados ocupando os interflúvios. A razão da heterogeneidade textural com relação aos 

terrenos adjacentes está relacionada a uma maior quantidade de finos se comparado com os 

residuais da Formação Botucatu. Caracterizam-se pela baixa densidade de drenagem e pela 

presença de stone lines na base do pacote, o qual apresenta espessura relativamente grande, 

entre 10 e 20m. 

Supõe-se, que tal superposição de solos, associada à ocorrência de stone lines, é 

devida às flutuações climáticas pretéritas descritas por Ab’Sáber (2003) e Casseti (2005), 

notavelmente a última glaciação, ocorrida há cerca de 13.000 anos, no Período Quaternário 
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(Pleistoceno superior). Estas linhas de pedra ou paleopavimentos foram recobertas por 

depósitos de coberturas coluviais oriundas de terrenos à montante (Figura 8). 

As stone lines representam registros paleoclimáticos e paleoambientais de ampla 

importância para a Geografia, Geomorfologia e para a Biogeografia. Provavelmente, estão 

relacionados climas pretéritos registrados. 

 

Figura 8 - Stone line formada por seixos de formato arredondado ou subarredondado, recoberta por 

material inconsolidado Retrabalhado Arenoso I procedente de áreas altitudinalmente mais elevadas. 

Verifica-se que a linha de pedra estabelece o limite entre o material de alteração (paleosolo) da rocha 

matriz (Formação Botucatu) subjacente e a camada de material retrabalhado. Localização: Ponto C07, 

próximo ao trevo de acesso para a cidade de Ribeirão Bonito (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 

 

A granulometria remete a característica arenosa do material representada pelos 

valores de argila 13%, silte 4%, areia fina 66%, areia média 16% e areia grossa 1%. Na fração 

areia, o quartzo é o mineral dominante e a argila é representada pela caulinita. Os valores do 

coeficiente de permeabilidade (K) estão entre de 10-3 a 10-2cm/s (NISHIYAMA, 1991).  
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Os resultados do ensaio de erodibilidade, executados a partir das amostras de 

solos coletadas no ponto C07 e C17 (Apêndice 1), apontaram os seguintes resultados médios: 

índice de absorção de água (𝑆) 1,77; perda de massa por imersão (𝑃) 6,08% e índice de 

erodibilidade (𝐸40) 32,7. Tal resultado indica a essa unidade de materiais inconsolidados possui 

baixa erodibilidade (𝐸40 > 1). 

 

2.4.5 Retrabalhado Arenoso III 

 

Essa classe de materiais arenosos abrangem 11,39km² o que representa 4,68% 

da superfície da bacia. Ocupam cotas altimétricas da ordem de 920 a 1000m, distribuindo-se de 

maneira sobrejacente aos materiais residuais da Formação Itaqueri, pelos interflúvios das 

porções norte e nordeste da bacia, regiões de cimeira, no reverso das cuestas, compreendendo 

declividades inferiores a 15%. 

As classes texturais desse material são as seguintes: argila 38%, silte 14%, areia 

fina 41% e areia média 7%. As espessuras são de 10m, e o coeficiente de permeabilidade (K) 

varia entre 10-3 e 10-2cm/s (NISHIYAMA, 1991).  

O valor médio do índice de erodilidade (𝐸40), constatado a partir da análise das 

amostras do ponto C14 foi da ordem de 56,07; o índice de absorção de água (𝑆) 1,42 e a perda 

de massa por imersão (𝑃) 1,15%. Tal comportamento remete a baixa erodibilidade (𝐸40 > 1). 

 

2.4.6 Retrabalhado Arenoso IV 

 

Os materiais retrabalhados Arenoso IV ocupam em 12,87km² (5,29%) da bacia, 

ocorrendo associados às áreas de escarpas abruptas da região nordeste da área estudada. 

Constituem verdadeiros depósitos coluviais, posicionados no segmento basal das cuestas 

arenítico-basálticas, recobrindo parcialmente as litologias da Formação Botucatu, inclusive, 

essa formação geológica, localizada em áreas à montante, contribuem como fonte de material 

arenoso que o compõe. 

Essa unidade de materiais inconsolidados possuem espessuras da ordem de 10 a 

20m (Figura 9A). As altitudes compreendem desde 780 a 880m, ocorrendo em declividades 



22 
 

que variam de 5 a 30%, as inclinações superiores a 30%, são verificadas, inclusive, na base de 

morros testemunhos, quando a faixa de influência do relevo é interrompida bruscamente pelas 

escarpas (Figura 9B).  

Ressalta-se que tais rampas de colúvio são geralmente uniformes, representadas 

por segmentos do relevo de textura relativamente lisa, interrompidas ocasionalmente, por meio 

de entalhe, de canais de drenagem de até terceira ordem.  

 

Figura 9 - Coleta de amostras de solo para execução do ensaio de erodibilidade em talude com 

espessura significativa (A); presença do material Retrabalhado Arenoso IV no segmento basal de 

morro testemunho (B). Localização: ponto C08 (A) e ponto C09 (B) (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 

 

Granulometricamente, a fração areia sobressai sobre as outras classes texturais: 

argila 10%, silte 4%, areia fina 76%, areia média 6%, areia grossa 3% e pedregulho 1%. 

Mineralogicamente, a fração argila é composta pela caulinita e a areia por quartzo. O coeficiente 

de permeabilidade (K) situa-se entre 10-3 e 10-2cm/s (NISHIYAMA, 1991).  

O ensaio de erodibilidade realizado a partir de amostras de solo coletadas no 

ponto W08 apresentou os seguintes resultados em termos médios: índice de absorção de água 
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(𝑆) 3,07; a perda de massa por imersão (𝑃) 65,85% e o índice de erodibilidade (𝐸40) 1,9. Tal 

comportamento remete a baixa erodibilidade (𝐸40 > 1). 

 

2.4.7 Retrabalhado Misto 

 

Receberam essa donominação os materiais inconsolidados que apresentavam 

significativa quantidade de areia na composição textural embora estejam encimados aos 

residuais da Formação Serra Geral e intrusivas associadas. Essa singularidade proporciona uma 

distribuição granulométrica heterogênea a esta classe, marcada pela mistura de partículas finas 

oriundas da decomposição de rochas básicas, associadas a frações arenosas provenientes de 

materiais adjacentes, como é o caso dos residuais da Formação Botucatu e/ou materiais 

arenosos retrabalhados (NISHIYAMA, 1991). 

Deve ser ressaltada a presença ocasional de stone lines compostas por seixos de 

quartzo, o que permite avaliar a contribuição externa de materiais transportados. Tais feições 

deposicionais remetem a fluxos de sedimentos grosseiros transportados pelo escoamento 

superficial, em decorrência de climas tropicais pretéritos com estiagem prolongada e chuvas 

torrenciais (Figura 10). 

Tal classe de materiais ocupam uma superfície de 16,22km² representando 

6,67% da bacia. Ocorrem predominantemente na região sudoeste da bacia, embora ocupe uma 

porção na região central, em cotas altimétricas da ordem de 740 a 850m, ocupando 

dominantemente, terrenos com inclinações inferiores a 15%, embora alcance 30% em pontos 

isolados. 

Quanto a granolometria, a fração argila é representada por 25%, silte 2%, areia 

fina 42%, areia média 6% e areia grossa 25%. Mineralogicamente, a fração areia é composta 

por quartzo, magnetita e ilmenita e a argila pela caulinita e gibsita. O coeficiente de 

permeabilidade variam de 10-4 e 10-2cm/s., e a espessura apresenta variação de 10 a 20m 

(NISHIYAMA, 1991).  

O índice de erodibilidade médio (𝐸40), obtido a partir da análise das amostras de 

solo coletadas no ponto C10 e C18, é da ordem de 4,51; o índice de absorção de água (𝑆) 2,78 

e a perda de massa por imersão (𝑃) 55,55%; tratando-se de materiais inconsolidados que 

apresentam baixa erodibilidade (𝐸40 > 1). 
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Figura 10 – Talude utilizado para coleta de amostras de solo apresentando Material Retrabalhado 

Misto sobrejacente ao material Residual da Formação Serra Geral e intrusivas básicas asssociadas. A 

ruptura das classes de materiais é marcada pela presença stone lines a qual agregou sedimentos 

grosseiros de formato arredondado ou subarredondado. Localização: ponto C10 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 

 

 

2.4.8 Concreções Lateríticas 

 

A ocorrência desses materiais está limitada as porções topograficamente mais 

elevadas da bacia (entre 950 e 1020m), ocupando as superfícies de cimeira nordeste do 

manancial, cuja área totaliza 5,14km² (2,13%). Altitudinalmente estão assentados sobre os 

materiais residuais da Formação Itaqueri, associados a relevo com textura heterogênea, com 

classes de declividades menores que 5% a superiores a 30%, nessa última, mostra-se fortemente 

ondulado. 

A composição granulométrica apresenta comportamento diferente dos demais 

materiais inconsolidados presentes na bacia: a porção superior é formada por nódulos 

ferruginosos esféricos milimétricos a centimétricos, pouco cimentados e desagregáveis (Figura 

11); em nível inferior, mostra-se com aspecto maciço com elevada resistência quanto à 

desagregação. A espessura do pacote é de aproximadamente 10m (NISHIYAMA, 1991). 
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Figura 11 - Camada superficial apresentando material concrecionário desagregável. Localização: 

ponto C11 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 

 

Segundo Oliveira e Prado (1984), a unidade pedológica que corresponde a 

unidade de material inconsolidado em apreço é o Podzólico Vermelho-Amarelo 

(ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELO) (Unidade Santa Clara), cujo material de origem 

são fáceis conglomeráticas da Formação Itaqueri. As classes texturais estão distribuídas da 

seguinte forma: argila 60%, silte 10%, areia fina 10% e areia grossa 20%.  

A partir da análise das amostras de solo coletadas no ponto C11, verificou-se 

que essa classe de material inconsolidado apresenta baixa erodibilidade (𝐸40 > 1), apresentando 

valor do índice de erodibilidade (𝐸40) médio da ordem de 7,16; o índice de absorção de água 

(𝑆) 1,04 e a perda de massa por imersão (𝑃) 7,05%; tratando-se de materiais inconsolidados que 

apresentam baixa erodibilidade (𝐸40 > 1). 

  

2.4.9 Retrabalhados Orgânicos e Aluvionares 

 

Esta unidade de materiais inconsolidados e retrabalhados ocupam, de maneira 

alongada e por vezes alargada, as planícies de inundação e depósitos de terraços aluviais dos 
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principais cursos d’água que drenam o manancial como é o caso das planícies dos Córregos do 

Monjolinho, São João ou São José, Córrego do Conde; e dos ribeirões Laranja Azeda e do 

Feijão; inseridas sobre a Formação Botucatu. 

Essa representação de solos hidromórficos ocupa uma superfície de 16,16km² 

(6,64%) e são constituídos por camadas de material arenoso com espessuras que podem 

alcançar 10m (NISHIYAMA, 1991), oriundos da contribuição do desgaste das litologias de 

matriz arenosas adjacentes. Normalmente essas camadas são ricas em matéria orgânica, 

possuindo coloração de preta a cinza claro. 

Ensaios de laboratório realizados a partir da análise das amostras de solo 

coletadas no ponto C12, visando a obtenção do índice de erodibilidade resultaram nos seguintes 

valores: índice de absorção de água (𝑆) 0,43 e a perda de massa por imersão (𝑃) 0,4% e o índice 

de erodibilidade (𝐸40) 41,2; comportamento que remete a solos com baixa erodibilidade (𝐸40 > 

1). 

 

2.5 HIDROGEOLOGIA 

 

No Estado de São Paulo, a água subterrânea distribui-se em diferentes unidades 

aquíferas (Figura 12) de acordo com as características dos tipos de rochas, o que 

consequentemente, determinará o meio e a forma de circulação da água, refletindo na sua 

produtividade.  

Dentre os aquíferos sedimentares, aqueles que permitem extrações maiores, em 

ordem decrescente, são: Guarani, Taubaté e Bauru; os que apresentam menores potenciais são: 

São Paulo, Tubarão, Litorâneo e Furnas. Dos aquíferos fraturados, os de maior potencial são o 

Serra Geral seguido do Cristalino ou Pré-Cambriano (ROCHA et al., 2006). 

Em escala local, a bacia do Ribeirão do Feijão encontra-se sobre unidades 

aquíferas rasas e profundas de grande relevância, o Aquífero Botucatu, o Aquífero Serra Geral, 

o Aquífero Itaqueri e o Aquífero Aluvionar. O arenito Botucatu quando silicificado comporta-

se como aquiclude. 
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Figura 12 - Principais unidades aquíferas do Estado de São Paulo e posicionamento da área estudada. 

 
Fonte: adaptado de Peixoto (2010). 

 

O Aquífero Botucatu comporta-se como sedimentar, poroso e livre abrangendo 

146,64km² (60,3%) da bacia. Parte de sua área é recoberta por derrames básicos da Formação 

Serra Geral, o que o torna confinado nessas áreas. Este aquífero é composto por arenitos eólicos, 

bem selecionados, de granulação fina a média o que caracteriza a unidade aquífera como de 

alto potencial armazenador e circulador de água. 

Sobrejacente a essa unidade aquífera, a configuração geomorfológica é 

composta por áreas de baixas declividades (entre 0 e 5%), onde ocorrem solos arenosos e de 

permeabilidade elevada (10-3 a 10-2cm/s), sendo locais que as águas subterrâneas são 

abundantemente recarregadas. Por outro lado, tais características físicas podem permitir que 

poluentes, como agroquímicos, atinjam o manancial subterrâneo, o que demonstra a alta 

vulnerabilidade a fontes contaminantes pontuais e difusas. 

O Aquífero Serra Geral apresenta-se fraturado e comporta-se como parcialmente 

livre, aflorando em 35,35km² (14,54%) da bacia. É formado de basaltos e diabásios, originados 

a partir de intensa atividade vulcânica no Jurássico/Cretáceo. Localmente, os solos oriundos 
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dessa litologia possuem os mais baixos coeficientes de permeabilidade, chegando a 10-6cm/s, e 

ocupam áreas com relevo acidentado (declividades >20%), sendo desfavoráveis à recarga dos 

aquíferos.  

O Aquífero Itaqueri, composto de arenitos de origem flúvio-lacustres, mal 

selecionados, de granulometria fina, com ocorrência de argila, siltitos e lentes conglomeráticas; 

comporta-se como poroso e livre, recobrindo o Aquífero Serra Geral ficando posicionado nas 

regiões de cimeira, no reverso das cuestas arenítico-basálticas.  

A Unidade Aquífera Aluvionar encontra-se próxima à superfície ocupando parte 

do relevo da bacia que está topograficamente no mesmo nível das planícies aluviais. Comporta-

se como sedimentar, porosa e livre, permitindo fácil acesso e baixo custo para explotação. 

 

2.6 GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

 

Dentro da concepção da divisão taxonômica do relevo levando em consideração 

os conceitos de morfoestruturas e morfoesculturas, Ross (2016) definiu as Macroformas do 

Relevo da América do Sul a partir das macroestruturas geológicas continental. Neste caso, em 

termos de 1° táxon, a área estudada está localizada nas Morfoestruturas das Bacias 

Sedimentares Paleo-mesozóicas, área compreendida no 2° táxon pelos Planaltos e Chapadas da 

Bacia do Paraná. 

Em termos de agrupamentos morfoclimáticos e fitogeográficos continentais, a 

área estudada localiza-se no Domínio Tropical Atlântico, posicionada entre dois domínios 

morfoclimáticos, a saber: o domínio dos Mares de Morros, reduto das regiões serranas do Brasil 

de sudeste (áreas de clima tropical e subtropicais úmido - zona da Mata Atlântica sul-oriental) 

e o domínio dos Chapadões Florestados do Brasil (área tropical subquente de regime 

pluviométrico restrito a duas estações – zonas dos cerrados e de florestas de galeria) 

(AB’SÁBER; 1977, 2003). 

Pela divisão geomorfológica do Estado de São Paulo realizada por Almeida 

(1964), a área estudada faz parte da província geomorfológica “Cuestas Basálticas”. As cuestas 

representam a borda dos derrames basálticos, apresentando-se como porções mais elevadas do 



29 
 

terreno do que áreas adjacentes devido ao pequeno ângulo de mergulho regional das camadas 

para noroeste, à resistência e grande espessura dos derrames. 

De acordo com Ponçano et al. (1981), em escala de 1:1000.000, a bacia está 

localizada na Província Cuestas Basálticas, onde predominam relevos de degradação, em 

planaltos dissecados. O modelado é constituído por Relevo Colinoso (predomínio de baixas 

declividades, até 15%, e amplitudes locais inferiores a 100m) e Relevo de Morros (predominam 

declividades médias a altas, acima de 15%, e amplitudes de 100 a 300 metros). 

No Relevo Colinoso se destacam as subclasses Colinas Amplas e Colinas 

Médias. Nas Colinas Amplas há dominância de interflúvios com área superior a 4km², topos 

extensos e aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos, drenagem de baixa densidade, 

padrão subdendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas e presença eventual 

de lagoas perenes ou intermitentes. Nas Colinas Médias, predominam interflúvios com áreas de 

1 a 4km², topos aplainados, vertentes com perfis convexos a retilíneos, drenagem de média a 

baixa densidade, padrão subdendrítico, vales abertos a fechados, planícies aluviais interiores 

restritas e presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes. 

No Relevo de Morros se destaca a subclasse Morros Arredondados os quais 

possuem topos arredondados e localmente achatados, vertentes ravinadas com perfis convexos 

a retilíneos. Exposições locais de rocha. Presença de espigões curtos locais. Drenagem de média 

densidade, padrão dendrítico a subdendrítico, vales fechados.  

 Segundo Ross & Moroz (1997), em escala 1:500.000, a bacia situa-se na 

Unidade Morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Paraná, sendo dividida em duas Unidades 

Morfoesculturais: o Planalto Centro Ocidental, com modelados dominantes formado por 

colinas amplas e baixas e topos convexos; e o Planalto Residual de São Carlos, situado no 

reverso das Cuestas, predominando colinas com topos aplainados ou convexos. 

 

2.7 GEOMORFOLOGIA LOCAL 

 

A bacia hidrográfica do Ribeirão do Feijão é extremamente beneficiada pelo 

cenário natural. O manancial combina um relevo de horizonte truncado a nordeste por cuestas 

arerínito-basálticas e alguns morros testemunhos que antecipam a ruptura do relevo ante as 



30 
 

colinas arenosas amplas e suaves, com topos convexos baixos que dominam a paisagem. As 

superfícies de cimeira, posicionadas no reverso das cuestas, exibem modelado de topos altos e 

convexos. 

Deste modo, chama à atenção, a presença de quatro níveis de relevo escalonados 

topograficamente de maneira distinta induzidos pelo processo denudacional diferencial: os 

plainos de cimeira oriundos do inteperismo da Formação Itaqueri (entre 1.030 e 870m), as 

escarpas cuestiformes arenítico-basálticas sustentadas pelos basaltos da Formação Serra Geral 

e pelo arenito Botucatu silicificado (entre 870 e 820m), as colinas convexadas amplas e suaves 

dispostas sobre a Formação Botucatu (entre 820 e 680m) e as áreas de agradação, representadas 

pelas planícies de inundação dos rios principais, as quais encontram-se posicionadas sobre a 

Formação Botucatu, em classes de declividades inferiores a 2%, sendo constituídas por 

sedimentos aluvionares (Figura 13).  

 

Figura 13 – Flanco nordeste da bacia exibindo silueta das cuestas arenítico-basálticas, próximas as 

nascentes mais distantes da foz do ribeirão do Feijão. Localização: ponto C19 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 
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2.8 CLIMA  

 

Em escala continental, o Estado de São Paulo encontra-se numa condição 

climática peculiar, pois está posicionado numa zona de conflito entre os sistemas tropicais e 

intertropicais (MONTEIRO, 1973). O Estado está localizado na transição do Brasil meridional, 

com característica úmida, e o Brasil central, com períodos secos e úmidos bem definidos. Nesse 

caso, a presença do Trópico de Capricórnio sobre a cidade de São Paulo marca uma faixa de 

transição com o embate entre o sistema atmosférico tropical, que se estende do Equador ao 

trópico, e o sistema austral que domina a parte sul do continente (BARBOSA, 2009).  

Regionalmente, Mendonça e Danni-Oliveira (2007) classificam o clima como 

Tropical Úmido-Seco, também conhecido como Tropical do Brasil Central sem Seca. Este tipo 

climático apresenta chuva em todos os meses do ano, com maior concentração no verão e 

redução no inverno. Há grande influência dos sistemas atmosféricos oceânicos tropicais e 

polares, o que justifica a grande pluviosidade e as variações térmicas ao longo do ano. 

Em escala local, seguindo a clássica classificação climática de Köppen, o clima 

de São Carlos está no limiar entre as classificações Cwa.i e Aw.i., caracterizado pelo clima 

tropical com verão úmido e inverno seco. Para enquadrar nessa classificação, são utilizadas as 

seguintes informações: temperatura média do mês mais frio (18,1°C), temperatura média do 

mês mais quente (23,1°C), precipitação do mês mais seco (24,1mm), precipitação do mês mais 

úmido (285,95mm) e precipitação total (1.520,59mm) (TOLENTINO, 2007). 

Segundo Tolentino (2007), a razão da pluviosidade na região de São Carlos 

apresentar um ligeiro aumento no inverno é devido ao efeito orográfico do Planalto de São 

Carlos. Por esse motivo, a região apresenta um clima peculiar, no qual os invernos não são tão 

secos como os verificados em regiões mais ao norte do Estado de São Paulo.  

Os meses de maior volume de precipitação ocorrem de outubro a março com 

média de 1.158mm (73%), sendo janeiro o mês mais chuvoso (285mm). Nesse caso, ocorre o 

predomínio da Massa Equatorial Continental a qual traz consigo a estação chuvosa, com 

temperaturas elevadas, alta porcentagem de umidade e precipitações abundantes, determinadas 

pela formação de robustas cumulonimbus (Figura 14). 
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Figura 14 - Totais pluviométricos e temperatura média mensais na bacia do Ribeirão do Feijão 

segundo as normais climatológicas - 1986 a 2015.

 

Fonte: BRASIL - ANA (2016). 

 

O mínimo de precipitações ocorrem de abril a setembro (311mm), o que 

representa 27% do total anual. Esse período é caracterizado por precipitações escassas e 

temperaturas mais baixas. Predominam, nessa estação, as massas Tropical Atlântica e Polar 

Atlântica. 

Com relação aos ventos, os mais frequentes na região são os de nordeste (30%) 

e de SE (20%) (TOLENTINO, 2007), que constituem os alísios trazidos respectivamente pela 

Massa Equatorial Atlântica (mEa) e pela Massa Tropical Atlântica (mTa) (Figura 15). 

  

Figura 15 - Anemograma de frequência dos ventos na região de São Carlos. 

 

Fonte: Tolentino (2007). 
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2.9 VEGETAÇÃO 

 

Em escala continental, a área de estudo está inserida em dois domínios 

fitogeográficos, a saber: o domínio das Matas Tropicais e Subtropicais Decíduas e Mesofíticas 

do Brasil oriental e meridional, em parte com alta proporção de espécies sempre verdes; e a 

fisionomia dos Campos Cerrados, Chaparrais e savanas semelhantes do Brasil central, na forma 

de manchas isoladas (HUECK, 1972). 

Nos dias atuais, a vegetação nativa na área estudada encontra-se bastante 

fragmentada, principalmente, devido à interferência das atividades humanas. O pinheiro nativo 

[Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze], que aparentemente se encontrava em manchas no 

interior da floresta semidecídua na cota mínima de 850m, praticamente desapareceu (Soares et 

al., 2003). Nos dias atuais, a floresta semidecídua e a de galeria são as fisionomias 

predominantes, seguidas do cerrado. Também é possível observar a presença de áreas de 

regeneração que se desenvolveram em áreas outrora ocupadas com atividades agropecuárias.  

Os padrões de vegetação que ocorrem no interior do manancial são 

sensivelmente diferenciados. Em parte, isso se deve a condição climática pretérita, conforme 

exemplificado por Ab’Sáber (2003) o qual ressalta que os cerrados dessa região pertencem a 

um patrimônio biológico arcaico, comportando como um rupestre-bioma, adensado depois da 

última grande fase seca da Época Pleistocenica (13 a 18 mil anos).  

Além disso, segundo Oliveira e Prado (1984), a ocorrência de diferentes tipos 

pedológicos determinará o padrão vegetacional presente. Dessa forma, a presença dos cerrados 

está condicionada a ocorrência de solos arenosos, muito profundos, muito permeáveis e de 

baixo potencial nutricional. Nesse caso, na bacia, predominam os Neossolos Quatzarênicos, os 

quais possuem baixa fertilidade e acidez elevada (Figura 16). 

Nesse mesmo tipo de solo, quando o lençol freático ocorre próximo à superfície, 

geralmente propicia o aparecimento do prado úmido, onde predomina a vegetação herbácea. 
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Figura 16 - Fisionomia de cerrado assentada em solos arenosos residuais da Formação Botucatu, 

apresentando árvores tortuosas e de pequeno porte. Localização: ponto C20 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 

 

As florestas semidecíduas ocupam, notavelmente, áreas de solos ricos, de textura 

argilosa, oriundos da decomposição de rochas eruptivas basálticas. Combinado aos fatores 

pedológicos, a floresta semidecídua cresceu de maneira mais adensada na base (pés de serra), 

das escarpas das cuestas arenítico-basálticas, e por vezes desde o seu topo, ocupando 

dominantemente o front voltado para o sul-sudoeste da bacia (Figura 17).  

 

Figura 17 - Presença de fragmentos de floresta semidecídua ocupando os fronts das cuestas arenítico-

basálticas. A mata de galeria ocorre junto aos cursos d’água em terrenos altitudinalmente inferiores. 

Localização: ponto C21 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 
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Nesse caso, tal fisionomia florestal é alimentada por condições climáticas 

favoráveis, pois recebem um acréscimo de umidade trazida pelos ventos sulinos. Durante o 

verão, a fonte da umidade é proveniente do avanço da Massa Tropical Atlântica (mTa), que 

contribui para a formação de chuvas orográficas (ou chuvas de relevo), e durante o inverno, a 

Massa Polar Atlântica (mPa) ao penetrar no Brasil, provoca chuvas acompanhadas do 

decréscimo na temperatura.  

Esse front disposto em franja e voltado para o sul-sudeste recebe menor 

incidência de raios solares sobre o solo, formando um microclima especialmente úmido no 

interior da mata semidecídua que possibilita a permanente formação de serapilheira e horizonte 

A no solo.  

Infelizmente, restam poucas áreas de florestas de galeria do tipo tropical (Figura 

18) que outrora margeavam os rios. Estas deram lugar a culturas como a cana-de-açúcar, citrus 

e a criação de gado.  

 

Figura 18 - Remanescente de floresta ripariana apresentando árvores de grande porte. 

Localização: ponto C02 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 
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A paisagem primitiva sofreu grandes transformações. Observa-se in loco que a 

vegetação primitiva foi dizimada, principalmente pelo avanço da pecuária, seguida da cultura 

canavieira, citrus e silvicultura, sobrando apenas reservas de florestas naturais nos espaços onde 

a topografia impossibilita o uso agrário, ou em áreas que por motivo de lei, como as áreas de 

APP’s e de reservas legais foi necessária a preservação.  

Desse modo, é possível observar in loco a substituição dos ecossistemas 

primariamente florestados por agrossistemas extensivos e intensivos, como é o caso das 

florestas de Eucalyptus e de pinus cultivadas de forma simétrica, completando o quadro 

fitogeográfico da bacia com massas de vegetação arbórea de tom verde escuro (Figura 19).  

 

Figura 19 - Área de silvicultura (Pinus). Localização: observação a partir do ponto C22 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 

 

2.10 COBERTURA E USO DO SOLO 

 

Em termos de ocupação do solo pelas atividades antrópicas, verificou-se que a 

pecuária é a atividade mais intensa e é praticada de maneira extensiva; seguida da cultura 

canavieira, silvicultura, citricultura, áreas de chácaras, entre outras. A cobertura arbórea é 

representada pelas áreas de floresta semidecídua e pelo cerrado. As áreas de prados úmidos 

contam com uma fisionomia predominantemente herbácea (Figura 20).  

Figura 20 - Classes de cobertura e uso do solo. *% da área, ** área em km²; ***Mineração - minerais 

não metálicos (0,09% - 0,22km²), ferrovia (0,08% - 0,19km²), piscicultura (0,07% - 0,17km²), terminal 
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intermodal (0,06% - 0,15km²), postos de combustível (0,05% - 0,13km²), motéis (0,03% - 0,07km²), 

Estufas – plasticultura (0,01% - 0,03km²). 

 
Fonte: autor. 

 

A utilização do solo mostra uma estreita relação com suas características físicas 

e químicas. Nesse caso, tipos pedológicos que possuem textura arenosa e baixa capacidade 

nutricional, são utilizados dominantemente pra fins de pastagens (Figura 21A), seguido da 

silvicultura (Eucalyptus e de Pinus) (Figura 21B).  

O cultivo da cana-de-açúcar ocorre predominantemente na porção sudoeste da 

bacia, ocupando glebas de solos residuais ou retrabalhados originados dos sedimentos finos da 

Formação Serra Geral e de intrusivas básicas correlatas (Figura 22). Secundariamente, o cultivo 

canavieiro vem sendo desenvolvido em solos com matriz arenosa oriundos da Formação 

Botucatu e da Formação Itaqueri.  
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Figura 21 - Presença da atividade pecuária (A) e da silvicultura - Eucalyptus (B) em áreas de 

ocorrência de solos arenosos residuais da Formação Botucatu. Localização: A - ponto W23; B - ponto 

C24 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 
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Figura 22 - Ocorrência do cultivo da cana associado a solos argilosos residuais da Formação Serra 

geral e intrusivas básicas correlatas. Localização: ponto C25 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 
 

A atividade pecuária ocupa de forma extensiva grande parte das planícies 

aluvionares. Essas planícies de inundação e terraços fluviais são ricas em matéria orgânica e a 

presença de umidade na subsuperfície, faz com que a vegetação herbácea natural ou o pasto 

plantado permaneçam verdes, inclusive no período de estiagem (Figura 23).  

 

Figura 23 - Pastagem ocupando planícies arenosas associadas à Formação Botucatu. Localização: 

ponto C26 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 
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A pecuária também ocupa sobremaneira, os interflúvios em nível altitudinal 

superior, no reverso das cuestas, onde há ocorrência da Formação Itaqueri (Figura 24).  

 

Figura 24 - Ocorrência de pastagem em níveis de cimeira posicionadas no reverso das cuestas. 

Localização: ponto C27 (Apêndice 1). 

 
Fonte: autor. 

 

In loco, a paisagem natural mais deteriorada encontra-se onde começa o espaço 

periurbano. Nessas áreas de interface, o avanço da urbanização, atividades comerciárias e 

industriais, mediada, inclusive, por uma rodovia de integração do Estado de São Paulo (SP310), 

acrescentam problemas para o manancial na forma de poluição difusa e pontual. 

Como exemplo disso, na região norte e noroeste do manancial e periférica à 

cidade de São Carlos, interposto entre o distrito industrial Miguel Abdenur e a SP310, apesar 

da existência da Lei municipal n° 13.944, que estabelece à criação das Áreas de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais do Município de São Carlos - APREM-SC; um grupo de 

trabalhadores ditos braçais e “sem terra”, ocupam e disputam espaço com nascentes e drenagens 

de primeira ordem, procurando garantir um pedaço de terra para o futuro, ou por meio da 

especulação imobiliária, conquistar o terreno e depois vender com lucro. 

Neste local, um padrão rústico de ocupação parece estar em vias de ser 

acrescentado à área urbanizada, primariamente passando por bairros de chácaras, com baixo 
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padrão de urbanização e sanitário. Assim, o caos se dá na forma de ocupação desregrada e sem 

o planejamento adequado, principalmente por se verificar a presença de solos arenosos e muito 

friáveis, como os residuais da Formação Botucatu.  

Como resultado da ocupação, é comum a presença de sulcamentos e 

ravinamentos graves em consequência do progressivo desmate e pela concomitante presença 

da atividade pecuária. 

Tal perturbação socioambiental parece passar despercebida aos olhos dos 

gestores municipais (executivo, legislativo e judiciário), pois não acarretam nenhuma tomada 

de decisão por parte dessas pessoas no sentido de se fazer cumprir a Lei da APREM, conforme 

descrito por Costa et al. (2015). Como agravante, nas margens da rodovia SP310 constroem-se 

galpões para alojar atividades comerciais ou industriais à rebelia da lei. 

Deste modo, não se pode falar da riqueza da paisagem do manancial do Ribeirão 

do Feijão sem relacionar com os interesses econômicos de poucos e o interesse ecológico da 

população de São Carlos, que depende do manancial para obtenção de água para o consumo.   

 

2.11  ASPECTOS LEGAIS 

 

O manancial do Ribeirão do Feijão está localizado, quase que em sua 

integralidade, na Área de Proteção Ambiental (APA) de Corumbataí criada pelo Decreto 

Estadual n°20.960, de 8 de junho de 1983 a qual visa proteger ecossistemas aquáticos (rios, 

pântano e represas) e terrestres da região central do Estado de São Paulo, abrangendo glebas de 

terras dos municípios de São Carlos, Itirapina, Brotas, Rio Claro e Corumbataí (Figura 25). 

Pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a APA 

Corumbataí enquadra-se como Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais.  

A grande contribuição das APA’s no processo de disciplinar a ocupação do 

território, reside na possibilidade de estabelecimento de normas restritivas para a utilização de 

uma propriedade privada.  
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Figura 25 - Área abrangida pela Área de Proteção Ambiental (APA) de Corumbataí e pela Área de 

Proteção e Recuperação dos Mananciais do Município de São Carlos (APREM-SC).  

 

 

Diante dessa possibilidade, verificou-se que o município de São Carlos 

implantou uma legislação própria que visa disciplinar o uso do solo nas bacias que atuam como 

fontes de água para o abastecimento urbano.  

Desse modo, por meio da Lei municipal n° 13.944 de 12 de dezembro de 2006, 

que estabelece à criação das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Município de 

São Carlos - APREM-SC, a bacia do Ribeirão Feijão, dentro do município de São Carlos é 

destinada ao cumprimento da função social e ambiental de proteção, preservação e conservação 

do abastecimento de água com qualidade. 

Como diferencial, essa lei municipal prevê a obrigatoriedade do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) para os empreendimentos, a imposição de penalidades por infrações 

e a revisão das atividades efetiva e potencialmente poluidoras.  
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As Áreas de Preservação Permanentes (APP’s) também são mais protetivas do 

que o previsto na legislação federal, como por exemplo, a obrigatoriedade de proteger uma 

faixa marginal de 50m em qualquer curso d’água, a proteção de 70m para as nascentes, largura 

mínima de 50m ao redor de lagos, uma faixa de 100m nas bordas das cuestas.  

Nessas áreas de preservação não é permitido: o uso e o armazenamento de 

produtos que possam colocar em risco a qualidade da água, a utilização de agrotóxicos, a 

utilização de agroquímicos sem a orientação de profissional capacitado, o lançamento de 

efluentes diretamente nos corpos d’água sem prévio tratamento de estábulos, granjas e currais, 

práticas agrosilvopastoris que aceleram o processo erosivo e a queimada da vegetação. 

Com relação às edificações, fica condicionada à implantação de poço absorvente 

para as águas pluviais incidentes no lote bem como a adoção do coeficiente de ocupação, de 

permeabilidade e de cobertura vegetal. 
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3 POTENTIAL FOR AQUIFER CONTAMINATION OF 

ANTHROPOGENIC ACTIVITY IN THE RECHARGE AREA OF THE 

GUARANI AQUIFER SYSTEM, IN SOUTHEAST BRAZIL 

 

3.1  ABSTRACT 

 

Understanding the response of physical environment to anthropogenic activities assists land use 

planning aimed at protecting water resources, which prevents society from incurring major 

economic and social costs. This paper aimed to identify the potential contamination of 

groundwater by human activity at an outcropping area of Guarani Aquifer, the most important 

hydrogeological unit in South America.  The methodology used was based on a multi-criteria 

analysis using decision matrices to analyze, in a GIS environment and in an integrated manner, 

the types of rocks, aquifer units, types of soils, steepness, slope shape, and land cover and use. 

Overall, medium to very high potential for groundwater contamination predominates in the 

study area (15.95% of the area was classified as medium potential, 19.81% as high potential, 

and 33.47% as very high), amounting to 69.23%. Given that the natural conditions and 

anthropogenic activities performed in the area of study are reflected in many other peri-urban 

wellheads, as well as that of the Guarani Aquifer outcropping are, the decision matrices 

designed can be applied and serve as an agile tool to define the recharge areas to be protected 

on a preliminary basis.  

   

Keywords: Groundwater contamination, Land use planning, Thematic cartography, GIS. 

 

 

3.2 INTRODUCTION 

 

Groundwater quality degradation has become a global concern (WHO, 2008; 

GLEESON et al., 2012; CUSTODIO, 2014; UN WATER, 2011; WWAP, 2015). Lack 

of/inefficient wastewater collection and treatment systems, sewer and septic systems’ leakage, 

have been recognised as the main sources of pollution due to anthropogenic activities 

(RUDDIMAN, 2013; PALMA et al. 2015) and are related to urban areas without proper 

sanitation, including leaking sewerage systems and septic tanks (POWELL et al., 2003), new 

pollutants from medications, and personal hygiene products (OSENBRUCK et al., 2007); 

agricultural activity (BUVANESHWARI et al., 2017); effluent ponds; mining (SABADINI et 

al., 2017); and the petrochemical (MORAN et al., 2005), metallurgical, chemical, and tanning 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716324482
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industries, as well as industrial waste storage and disposal processes and petrol stations 

(JOHANSSON and HIRATA, 2004; IRITANI et al., 2013) contribute to increase of water 

contamination. Globally,  nitrate (NO3), (VARNIER et al., 2010; HUSSAIN et al., 2017) and 

urban sanitation system (ASADI et al., 2016) have been recognized as the main pollutant and 

contaminator of  aquifers, respectively. 

In face of this scenarios, Lerner and Harris (2009) warn that the intrinsic 

relationship between groundwater and land coverage and use, is not well understood by the 

majority of people, particularly politicians, engineers and administrators who lack proper 

knowledge of the attributes and mechanisms of the physical environment. This is because 

aquifers outcrop over a vast area, and groundwater cannot be seen.  

On a global scale, one of the greatest challenges for cities is to create real 

alternatives to the soil use process, where the groundwater pollution is not exacerbated. Having 

said this, cities in Brazil have faced great challenges for, it has been observed that development 

of cities’ infrastructure has happened in a disorderly manner (ROLNIK, 2009). In peri-urban 

areas, watershed used as wellhead are susceptible to occupation by anthropic activity without 

proper planning, such as urbanization, industrialization, and farming (COSTA et al., 2012; 

COSTA et al., 2015b; SPERANDELLI et al., 2013). As a consequence, these activities change 

the volume and quality of groundwater, which compromises the ecosystem services rendered 

by these basins. 

Different methodologies have been developed in order to determine the intrinsic 

vulnerability of groundwater according to particular physical attributes of a given area, but they 

hardly ever address the impact of human activity.              

DRASTIC (ALLER et al., 1987) is one of the methods used worldwide is to 

systematize and determine pollutant's potential to reach the saturated zone. For such, it makes 

use of weighs attributed to seven geoenvironmental attributes (water depth, recharge in 

mm/year, type of material of the aquifer environment, type of soil, declivity, influence of the 

unsaturated zone of the soil, and the aquifer's hydraulic conductivity in cm/seg.). AVI (Aquifer 

Vulnerability Index) is another method (VAN STEMPVOORT et al., 1993), which measures 

vulnerability of groundwater based on the thickness of each sedimentary layer above the 

saturated zone of the aquifer and their hydraulic conductivity. The GOD method (FOSTER et 

al., 2002) uses for the natural vulnerability analysis the hydraulic confinement of groundwater 

in the aquifer under study, the coverage strata (vadose zone or confining layer) in terms of 
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hydrogeological characteristic and the degree of consolidation, which determine its capacity to 

mitigate the pollutant and the depth to the water table.  

 Costa et al. (2015a) proved that, the multi-criteria analysis is an effective 

approach when applied to management and planning of space within a given context, such as 

identification of areas with potential for contamination in aquifers. Multi-criteria analysis 

defined by Boroushaki and Malczewski (2010), as a process in which geographic data and the 

judgment of decision-makers are integrated and transformed into relevant and useful 

information for environmental decision-making. Thus, both Geographic Information System 

(GIS) and multi-criteria analysis, can complement each other. In this paper, the analysis was 

carried out in a GIS environment, involving cross-referencing of the attributes of physical, 

biotic and anthropic environments. 

Since groundwater bodies are closely linked to soil coverage and landuse, this 

paper aimed to verify, the areas with greater potential for contamination of groundwater in face 

of anthropogenic activity in Feijão River watershed on a scale of 1:50,000, (southeast Brazil).  

The applied case study has an area of 243.16km² and directly recharges Guarani 

Aquifer System (GAS) which is the most important hydrogeological unit in South America. 

The outcropping regions (only 10% of the system) are the strategic supports for the GAS and 

are worthy of attention in order to understand and assess how recharge process takes place. 

Feijão River watershed is used as a source of groundwater, since 72 deep wells 

currently under operation were identified as predominantly used for urban, industrial and 

agricultural water supply (CPRM, 2016).   

 

3.3 LOCATION AND PHYSIOGRAPHY OF THE STUDY AREA 

 

Feijão River watershed is located in the central region of the state of São Paulo, 

approximately 230km from the city of São Paulo and between geographic coordinates of 

22°02'4”S, 47°54'14”W and 22°13'14"S, 47°42'46”W. The basin encompasses part of São 

Carlos (221,950 inhabitants, 51% of the area), Itirapina (15,524 inhabitants, 27% of the area) 

and Analândia (4,293 inhabitants, 22% of the area) municipalities (BRAZIL - IBGE, 2016) 

(Figure 26). 
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Figure 26 – Positioning and aquifers units map of the study area. 

 
Source: author. 

 

The drainage pattern is dendritic (CHRISTOFOLETTI, 1974) and streams are 

of up to 5th order (STRAHLER, 1952). 

In terms of continental hydrogeology, the GAS (1,087,880km²) encompasses 

territory in Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay. The GAS is characterized by the presence 

of rocks with good to excellent hydraulic conductivity (REBOUÇAS and AMORE, 2002). In 

Brazil, the GAS is constituted by the Mesozoic continental sandstones of Botucatu and 

Piramboia Formations, conformed between Cretaceous basaltic rocks (Serra Geral Formation 
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and surroundings). Recharge occurs predominantly in areas where sandstones are in direct 

contact with the surface. Recharge of the GAS through basalt joints is considered as of low 

expression (CONGRESSO AQUÍFERO GUARANI, 2009).   

In the study area, three aquifer units are found: Sedimentary Aquifers (composed 

of Botucatu, Itaqueri and Aluvionar Formations), Fractured Aquifers (composed of Serra Geral 

Formation and Basic Intrusives) and Aquicludes (composed of silicified sandstones associated 

with Botucatu Formation) (Figure 26 and Appendix 9). 

On a continental geological scale, the area is within the Phanerozoic Coverage 

geological domain (Including the sub-Andean province), in geotectonic compartmentalization 

Craton Paraná, in the Structural Province of Paraná (HASUI, 2012).  

The geology of the basin was characterized based on the works of Zuquette 

(1981), SÃO PAULO - Geological Institute of São Paulo (1984) and Nishiyama (1991) in the 

scale 1:50.000 (Table 1). 

 

Table 1 - Geological units. 

Units *Period Characteristics 

Quaternary  Quaternary 

Represented by broad plains that occur along the valley floor of Feijão River and its 
tributaries. They are constituted by alluvial and colluvial sediments of sandy texture 
due to the contribution of adjacent lithologies. The presence of organic matter on 
superficial layers is common. 

 
Itaqueri 

Formation  
Tertiary 

Composed of non-cemented sandstones, with fine to coarse grain sizes, with clayey 
and/or silty matrix, conglomeratic sandstones, argillites and conglomerates.  It is 
represented by post-Basaltic sedimentary coverage settled over the lithologies of 
Serra Geral and Botucatu formations. It occupies the summit surfaces on the back of 
the cuestas, reaching about 60m in thickness. 

 Serra Geral 
Formation and 
Basic Intrusives 

Cretaceous 

It consists of sequences of basaltic lavas spills and diabase dikes and sills, intensely 
fractured, of dense appearance and aphanitic texture. It is settled onto the 
sandstones of Botucatu Formation, with a maximum thickness of 80 meters. 

 Silicified 
Sandstones of 

Botucatu 
Formation 

Cretaceous 
Jurassic 

They underlie the basalt of Serra Geral Formation. They support vertical escarpments 
in the form of Cuestas with topographic differences between 60 and 120 meters. 
According to (Paraguassu, 1972), silicification of Botucatu sandstones is a process 
resulting from precipitation of silica from groundwater. 
 
 

Botucatu 
Formation 

Mainly constituted by aeolian sandstones attributed to deposits in desert 
environments, with fine to medium grain size, well-rounded particles and essentially 
Quartz composition (80%), thickness varies between 20 and 280 meters.  It presents 
a large amount of interconnected pores and high capacity to store and supply water. 
According to Iritani and Ezaki (2012),  it is the main former of Guarani Aquifer. 

Source: Zuquette (1981), Geological Institute of São Paulo (1984) and Nishiyama (1991), *Brazil – CPRM (2006). 

 

Soils represent residual or transported deposits resulting from weathering of 

sandstones, argillites, basalts and basic migmatites, and differ as to geotechnical characteristics 
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such as thickness, texture, mineralogical composition and permeability. The different units of 

these materials have been defined and mapped by Nishiyama (1991) (Table 2). 

  

Table 2 - Geotechnical characterization of soil types. 

Soils 
Area 

km² - (%) 
Thickness 
(meters) 

* Average granulometry (%) Permeability 
(cm/s) Cl Si Fs Ms Cs Gr 

R
es

id
u

ai
s 

Botucatu Formation 
99.85 

(41.06) 
2 to 20 7 5 77 10 1 - 10-3 a 10-2 

Serra Geral Formation 
and basic intrusive  

15.6 
(6.19) 

2 to 10 36 35 24 4 1 - 10-6 a 10-3 

Itaqueri Formation 
(Sandy)  

19.89 
(8.18) 

10 to 20 35 20 38 6 1 - 10-6 a 10-2 

Se
d

im
en

ts
 

Sandy I 
46.58 

(19.16) 
10 to 20 13 4 66 16 1 - 10-3 a 10-2 

Sandy III 
11.39 
(4.68) 

10 38 14 41 7 - - 10-3 a 10-2 

Sandy IV 
12.87 
(5.29) 

10 to 20 10 4 76 6 3 1 10-3 a 10-2 

Mixed 
16.22 
(6.67) 

10 to 20 25 2 42 6 25 - 10-4 a 10-2 

Lateritic 
concretions** 

5.14 
(2.13) 

10 60 10 10 - 20 - - 

Alluvial sediment 
16.16 
(6.64) 

0 to 10 Sandy 10-4 a 10-3 

*Cl = Clay, Si = Silt, FS = Fine sand, MS = Medium sand, CS = Coarse sand, G = Gravel. ** According to pedological units 

(OLIVEIRA and PRADO, 1985).  Source: Nishiyama (1991) 

 

In terms of geomorphology, according to SÃO PAULO - IPT (1981), the basin 

is located in Cuesta Basalt Province, where degradation reliefs predominate and in dissected 

plateaus. The modeling is constituted by Hilly Relief (with predominance of low slopes, of up 

to 15%, and local amplitudes below 100 meters) and Mountainous Relief (predominance of 

medium to high slopes, over 15%, and local amplitudes of 100 to 300 meters). 

According to Koeppen's climate classification, the dominant climate of the 

region is Cwa, characterized by tropical climate of altitude, rains in the summer and drought in 

winter and average temperature of 22°C (CEPAGRI, 2016). The region is highly influenced by 

tropical and polar oceanic atmospheric systems, which justifies the heavy rainfall and 

temperature variations throughout the year. This climatic type presents rain in all months of the 

year, with higher concentration in the summer and reduction in the winter (MENDONÇA and 

DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

The current vegetation is very heterogeneous, partly due to climatic and the soil 

conditions but mainly due to human interference. It mainly consists of sanana (sparsely arboreal 
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savanna, short-shrub savanna, and wet meadows), semideciduous and riparian forests, and 

regeneration areas (SOARES et al., 2003). 

 

3.4 MATERIALS AND METHOD 

 

The Table 3 presents the geoenvironmental attributes applied in this work.  

 

Table 3 - Geoenvironmental attributes. 

Data Description Source Scale 

Hydrography 
Rivers and 

Artificial reservoir 
Topography charts (BRAZIL - IBGE, 1971) 

GeoEye image of 2011 -Resolution 0,5m (ESRI, 2011) 

 
1:50.000 

Relief 

Steepness 
Topography charts (BRAZIL - IBGE, 1971): 

São Carlos - SF-23-Y-A-I-1 
Corumbataí - SF-23-Y-A-I-2 

             Slope shape 
                  TOPODATA  
                 (BRAZIL - INPE, 2016) 

Geological 
formations 

Geological 
maps 

Zuquette (1981) 
Nishiyama (1991) 

SÃO PAULO - Geological Institute of São Paulo (1984) 

Soils Cover materials Nishiyama (1991) 
Land cover and land 

use  
Class of land use 

GeoEye satellite images of 2011 – 
Resolution 0,5m (ESRI, 2011) 

- 

Wells Location BRAZIL - CPRM (2016) - 

Contaminated areas 
Automotive industry 

Gas station 
Deactiveated dump 

SÃO PAULO - CETESB (2014) - 

Source: author.  

 

In order to perform the map algebra, the information plans were in matrix format, 

with the same cell size, in the same map projection and geodedic reference system. The 

information plans have been georeferenced to the geodedic reference system SIRGAS2000 

(BRAZIL - IBGE, 2005), Universal Transverse Mercator Projection (UTM), in Zone 23S.  

ArcGIS® 10.2 (ESRI, 2013) was used for spatial treatment of the information plans (Figure 27). 
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Figure 27 - Rocks, soils, relief and land use/land cover spatial distribution.  

 
Source: author.  
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3.4.1 Chart of aquifers units 

 

The Guarani Aquifer, due to their geological formations, are one of the primary 

attributes of the physical environment that have been considered in order to identify the areas 

with the greatest potential of groundwater contamination in this study.  

The map of aquifer units (Figure 26) was designed from the analysis of 

geological maps on a scale of 1:50,000, from lithostratigraphic profiles of deep wells (Table 3) 

and also from in loco visits with the purpose of verifying and validating the map (as described 

in Cançado et al. (2014). To do this, geological formations’ map was reclassified according to 

the hydrological, hydrogeological and permeability behavior, attributing its respective aquifer 

unit or aquiclude. The aquifers were classified as to the porosity of storage stones (porous or 

fractured) and as to the hydraulic characteristics, into unconfined or confined.  

In the case of fractured aquifers, factors such as high fracturing of rocks and the 

presence of fissures were taken into consideration for classification. With regard to the 

sandstones, quartz composition of the rock was considered, as well as grain size, porosity and 

interconnectivity of pores. The aquiclude was mapped along with the silicified sandstones in 

areas of the Botucatu Formation at the edges of the cuesta-shaped escarpments.  

 

3.4.2 Multicriteria analysis 

 

This study has used multi-criteria analysis in order to identify the areas where 

discharge of pollutants onto the surface could cause adverse effects on groundwater. Multi-

criteria analysis has been carried out on the basis of decision matrices and integrated evaluation 

of the criteria and through a multidisciplinary team of specialists. This method allowed work to 

be carried out with data describing the heterogeneity of natural systems. 

The use of decision matrices provided the assessment of the behavior of each 

class of a geoenvironmental attribute in relation to another class of a distinct attribute, where 

values were attributed to the intersection of class. Such values - or weights - ranged from 1 to 

5 (very low, low, medium, high, and very high) and refer to the contamination potential of the 

groundwater.  
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In a GIS environment, the geoenvironmental attributes were cross-referenced 

two at a time, in the form of information plans (aquifer units, soils, steepness, slope shape and 

land cover and use) (COSTA et al., 2015a). Weighted Sum tool, available on ArcGIS® 10.2, 

was used for this purpose. In this case, values of two information plans were added, afterward, 

intersected cells were reclassified with weighs ranging from 1 to 5, and were attributed in the 

decision matrices. 

The construction mechanics for the decision matrices and the procedures to 

extract spatial information in a GIS environment is illustrated in Figura 28. This is an example 

of the first cross-reference performed (types of soil x aquifer units). 

The decision matrices that supported the remaining cross-referencing are shown 

in Table 4. 

The aquifer units retract the retardation and purification ability of the substratum 

in relation to a potentially pollutant discharge, i.e. the characteristics of the aquifer material, 

such as connectivity of empty spaces and degree of confinement, will determine the 

hydrodynamic dispersion of a potential pollutant.  In the case study, a hierarchy was established 

to attribute weights to the quadrants between the aquifer units and the soil type.  The 

sedimentary, porous and unconfined aquifers (Aluvionar, Botucatu e Itaqueri), for having 

higher transmissivity and, therefore, lower pollutant mitigation capacity, were given higher 

weights, followed by fractured aquifers (Serra Geral and basic intrusives) and aquiclude, 

respectively. 

Soils refrain potential pollutant's percolation from reaching groundwater, 

conditioned by its granulometric, hydraulic conductivity and thickness characteristics. These 

characteristics define the ease with which water percolates through the pores or soil layers until 

it reaches the aquifer or saturated zone. Thus, standard values were established based on texture, 

permeability and thickness attributes, where sandy and less thick soils were given lower values 

to the detriment of soils with greater thickness and more fines. 
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Figura 28 - Flowchart of the method used for analysis of contamination potential of aquifers and 

Crossing 1: soil units (texture and permeability) x Aquifer units decision matrices. 

 

Source: author.  
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Table 4 - Decision matrices: Crossing 2 - Soil (thickness) x Result 1; Crossing 3 - Steepness x Result 

2; Crossing 4 - slope shape x Result 3; Crossing 5 - Land cover and land use x Result 4. 

CROSSING 2  
Result 1  

Very Low - 1 Low - 2 Medium - 3 High - 4 Very High - 5 

So
ils

  

(T
h

ic
kn

es
s)

  <1m 4 4 5 5 5 

 2m 3 3 4 5 5 

 5m 2 2 3 4 5 

 10m 1 1 2 3 4 

 20m 1 1 1 2 2 

CROSSING 3 
Result 2 

Very Low - 1 Low - 2 Medium - 
3 

High - 4 Very High - 5 

St
ee

p
n

e
ss

 0 - 2% 2 3 4 5 5 

2 - 5% 2 3 4 5 5 

5 - 10% 1 2 3 4 5 

10 - 20% 1 1 2 4 4 

> 20% 1 1 2 3 3 

CROSSING 4 
Result 3  

Very Low - 1 Low - 2 Medium - 3 High - 4 Very High - 5 

Sl
o

p
e 

sh
ap

e 
 

(H
o

ri
zo

n
ta

l/
ve

rt
ic

al
) 

Covergent Concave 2 3 4 5 5 

Covergent Retilinear 2 3 4 5 5 

Covergent Convex 2 3 4 5 5 

Planar Concave 2 3 4 5 5 

Planar Retilinear 1 2 3 4 5 

Planar Convex 2 3 4 5 5 

Divergent Concave 1 2 3 4 5 

Divergent Retilinear 1 2 3 4 5 

Divergent Convex 2 3 4 5 5 

CROSSING 5 
Result 4 

Very Low - 1 Low - 2 Medium - 3 High - 4 Very High - 5 

La
n

d
 c

o
ve

r 
an

d
 la

n
d

 u
se

 

A
n

th
ro

p
ic

 a
re

as
 

A
gr

ic
u

lt
u

re
 a

n
d

 li
ve

st
o

ck
  Sugar cane 3 4 5 5 5 

Forestry 2 3 3 4 5 

Citrus (Orange) 3 4 5 5 5 

Pasture 2 2 3 4 5 

Small rural properties 2 3 4 5 5 

Horticulture (greenhouse) 2 3 4 5 5 

Pig and poultry farming 3 3 4 5 5 

Exposed soil 2 3 4 5 5 

Easement transmission line 
(herbaceous physiognomy - 

predominantly pasture) 

2 2 3 4 5 

U
rb

an
  

Main roads 4 4 5 5 5 

Railroad  3 3 4 5 5 

Gas station 4 4 5 5 5 

Motels 2 3 3 4 5 

Intermodal terminal 3 3 4 5 5 

Urbanised area 3 4 4 5 5 

Urbanised area - country house 4 4 5 5 5 

Industrial plants 4 5 5 5 5 

Mining – non-metallic minerals 2 3 3 4 5 

V
eg

et
at

io
n

 
ar

ea
s 

Wet field (predominantly pasture - 
sandy alluvial deposits) 

2 3 3 4 5 

Cerrado (arboreal savanna) 1 2 3 4 5 

Semideciduous and riparian forest 1 2 3 4 5 

W
at

er
 

Fish farming 3 3 4 5 5 

Artificial reservoir  2 3 3 4 5 

Source: author.  

 

http://www.linguee.com/english-portuguese/translation/agriculture.html
http://www.linguee.com/english-portuguese/translation/industrial+complex.html
http://www.linguee.com/english-portuguese/translation/artificial+reservoir.html
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Considering that the Earth surface is too irregular to produce uniform infiltration, 

relief characteristics, such as steepness and slope shape, define the hydraulic gradient and the 

flow direction, which ultimately influences the pollutants’ direction. Thus, these attributes 

affect the ability of a pollutant applied on the surface to flow or remain on the surface, being 

infiltrated with time.  

In this case, in steeper slopes with greater surface runoffs, reduction of the 

weights applied to the groundwater contamination was adopted. On the other hand, flat areas 

with steepness ranging from 0 to 2% or up to 5%, which favor water infiltration, contributed to 

an increase in weights. The field curvature determines the sections with surfaces that 

predominantly concentrate surface water (concave), which favor infiltration, and hence were 

given higher weights. By contrast, lower weights were attributed to convex segments of the 

field, since they contribute to the dispersion of water and/or pollutants. 

Human interference changes the groundwater properties according to the 

different types of land cover and use. Foster et al. (2002) studied potential anthropogenic 

activities which contribute in groundwater quality degradation. This study analyzed the 

correlation between groundwater contaminants and human activity using distribution of 

weights.  

Thus, potentially groundwater contaminators such as gas stations, industrial 

plants, highways, urbanized areas and agricultural activities, such as citriculture and sugarcane, 

which resort to indiscriminate use of agrochemicals, have received higher weights, to the 

detriment of less harmful activities, such as grazing and reforestation. The areas of Cerrado 

(arboreal savanna), Semi-deciduous and Riparian Forest have been considered as negligible 

potential for contamination. 

 

3.5 RESULTS AND DISCUSSION 

 

GAS recharge area coincides with important agricultural, urban and industrial 

areas in Brazil. To avoid any contamination in this area, measures for pollutant reduction is 

required (BORGUETTI et al., 2004). 
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Failache (2014) looked into the infiltration capacity in the basin and verified that 

rainfall lasting over 60 minutes and intensity of 0.5mm/min. does not generate surface runoff, 

thus infiltrating the entire volume precipitated. The soil that presented the greatest recharge 

potential were the Residuals from Botucatu Formation and the sedimentary Sandy I, particularly 

when associated with reforestation, forests and newly planted sugarcane. The materials 

presenting lower recharge potential and greater possibility of generating surface runoff was the 

Residual from Serra Geral. Therefore, it is observed that the basin acts as a direct recharge area 

of the GAS due to its unconfined porous aquifer. 

The analysis of Figure 29 indicated the significant presence of the areas with 

medium, high and very high class of contamination potential. They require attention due to the 

risks posed by the interrelation between activities performed on the surface and subsurface of 

the physical and biological environment.  

Figure 29 demonstrates that each contamination class has specific characteristics 

and contributions arisen from interrelations between their physical, biotic and anthropic  

environments. Understanding the relationship among geoenvironmental attributes and the 

groundwater contamination is crucial. In the study area, this occurs as described below (Table 

5). 

 

3.5.1 Very low contamination potential  

 

It is distributed throughout the entire basin, notably in the eastern and 

northeastern regions, occupying a small area of approximately 0.05km², which represents only 

0.02% of the study area. A large portion of this area (53.5%) is subordinated to the Serra Geral 

Aquifer and basic intrusives (basalt with very fine to medium grain size, extremely dense) 

acting as fractured and unconfined; Botucatu Aquifer (sedimentary, porous and unconfined); or 

to the aquiclude, formed by the silicified sandstones of Botucatu Formation, which has as 

characteristic an inability to store and transmit water. 

In the area with very low potential of contamination, predominate of residual 

soils from Serra Geral Formation in 27.8% of the area and Mixed sediments (21.4%) with 

clayey matrix. According to Faliche (2014), these materials present lower infiltration potential.  
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Figure 29 - Spatial distribution of aquifers contamination potential obtained in response to decision 

matrices. 

 
Source: author. 

 

Table 5 - Contribution of attributes in relation to aquifer contamination potential. 
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Geoenvironmental attributes 

Contamination potential (%) 

 Very 
Low 

Low Medium High Very High 

La
n

d
 c

o
ve

r 
an

d
 la

n
d

 u
se

 
Sugar cane 23,39 0,74 14,65 16,28 30,39 
Forestry 5,58 2,8 30,52 23 5,23 

Citrus (Orange) 12,88 0,25 1,48 6,34 17,87 

Pasture 48,5 
 

89,58 40,08 21,77 15,54 

Small rural properties 0,43 0,03 0,32 0,37 0,23 

Horticulture (greenhouse) 0,43 0,02 0,01 0 0,03 

Pig and poultry farming 0 0,09 0,29 0,79 0,31 

Exposed soil 5,15 2,8 8,07 24,02 9,81 

Easement transmission line  0,64 3,32 2,01 1,87 0,33 

Main roads 0,64 0,08 0,11 0,56 1,83 

Railroad 0,21 0,07 0,1 0,09 0,12 

Gas station 0 0 0,01 0 0,15 

Motels 0 0,01 0,13 0,03 0 

Intermodal terminal 0 0 0,01 0,09 0,13 

Urbanised area 0 0,01 0,02 0,36 0,24 

Urbanised area - country house 0,21 0,06 0,07 2,26 5,76 

Industrial plants 0 0 0,02 0,03 2,23 

Mining – non-metallic minerals 1,07 0,05 0,43 0 0,05 

Wet field  0,86 0,04 1,29 1,65 8,86 

Fish farming 0 0 0 0 0,21 

Artificial reservoir 0,01 0,05 0,38 0,49 0,68 

A
q

u
if

er
 

u
n

it
s 

Botucatu 26,57 30,33 57,54 67,61 64,22 
Silicified sandstone of Botucatu 
Formation 

5,92 3,36 1,66 0,29 0,11 

Itaqueri 13,99 15,67 17,19 18,36 17,89 

Serra Geral and Basic Intrusive 53,5 50,57 22,98 12,37 5,18 

Aluvionar 0,02 0,07 0,63 1,37 12,6 

So
ils

 

Botucatu Formation 19,03 15,74 38,45 43,04 40,64 
Serra Geral Formation and Basic 

Intrusive  

27,81 20 10,73 3,66 1,95 

Itaqueri Formation 

(Sandy)  

2,44 6,31 8,76 8,16 8,53 

Sandy I 1,21 19,16 21,99 24,45 17,4 

Sandy III 1,37 2,95 4,69 6,95 6,2 

Sandy IV 14,95 2,28 1,5 4,44 7,26 

Mixed 21,64 24,02 10,51 7,09 3,56 

Lateritic concretions 

 

11,53 9,48 3,27 1,85 0,4 

Alluvial sediment 0,02 0,06 0,1 0,36 14,06 

Th
ic

kn
es

s 

 <1m 0,02 0,03 0,06 0,1 8,02 
 2m 1,17 1,38 2,35 2,43 3,56 

 5m 1,16 2,59 1,49 0,74 0,3 

 10m 46,19 40,91 29,84 34,65 55,97 

 20m 51,46 55,09 66,26 62,08 32,15 

Total 100 100 100 100 100 

St
ee

p
n

e
ss

 0 - 2% 0 4,04 16,81 22,71 37,81 
2 - 5% 0,86 6,92 28,83 39,4 41,49 

5 - 10% 43,01 53,54 35,62 27,12 14,48 

10 - 20% 54,41 31,58 16,4 8,84 5,12 

> 20% 1,72 3,92 2,34 1,93 1,1 

Sl
o

p
 s

h
ap

e
 

Covergent Concave 1,07 6,22 6,52 8,69 11,09 

Covergent Retilinear 2,14 8,38 8,75 22,39 29,57 

Covergent Convex 0 1,72 1,98 2,32 1,97 

Planar Concave 2,35 2,22 1,94 2,34 3,56 

Planar Retilinear 26,71 28,01 25,37 17,21 14,84 

Planar Convex 0 2,12 2,5 2,70 2,49 

Divergent Concave 31,41 6,02 3,15 2,93 2,68 

Divergent Retilinear 34,61 38,13 40,31 30,98 24,87 

Divergent Convex 1,71 7,18 9,48 10,44 8,93 

Source: author. 

http://www.linguee.com/english-portuguese/translation/industrial+complex.html
http://www.linguee.com/english-portuguese/translation/artificial+reservoir.html
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Almost 97.4% of the area is related to steepnees class of 5 to 10% and slopes 

shapes with horizontal divergent and planar profiles, as a result of intense dissection. As to land 

cover and use, there was a predominant presence of potentially polluting uses of groundwater, 

such as sugarcane (23.3%), citrus cultivation (12.8%) and mining. In this case, though 

potentially polluting, such uses are compatible with the physical environment, what minimizing 

the potential for contamination. 

 

3.5.2 Low contamination potential 

  

Predominantly distributed along the east, north and northeast of the basin (where 

50.5% of the area in this class is associated with the unconfined fractured Serra Geral Aquifer) 

followed by the unconfined sedimentary aquifers of Botucatu (30.33%) and Itaqueri (15.67%).  

The contributing soil types are Mixed sedimentary (24%), Sandy I (19.1%) and 

Residual Botucatu (15.7%). These soils tipys such sandy textured, high permeability 

coefficients (10-4 a 10-2cm/s) and thickness which varies in the order of 10 and 20m and 

represent 96% of potential area. 

Also, steepness class (that range between 5 and 20%), which encompass 85.1% 

of this class of potential, being mainly associated to the slope shapes of divergent/rectilinear 

and planar/rectilinear slopes, favoring hydraulic dispersion by attenuation of possible 

contaminant discharges applied to the surface.  

The land cover and use is markedly represented by pasture. Hereupon, it was 

verified that configuration of the physical environment's attributes and presence of a culture 

that does not pose high potential risks to groundwater contamination, were paramount for the 

low potential of contamination. 
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3.5.3 Medium contamination potential  

 

By analyzing the results of medium contamination potential class, it was verified 

that these areas are spread throughout the basin (38.7km² which represents 15.9% of the study 

area).  

In these areas, the Botucatu Aquifer (porous and unconfined) predominates. It is 

composed of fine, medium, well-selected spherical and equidimensional sandstones, without 

clayey matrix. It presents in 57% of this contamination class, followed by the unconfined 

fractured aquifer of Serra Geral, present in 22.9%.  

With regard to the contribution of soil types, these are mainly composed of 

residuals with sandy texture of Botucatu Formation, which cover 38.4% of the class, followed 

by the Sandy I type (21.9%), both with high permeability coefficients ranging from 10-3 to 10-

2cm/s.  

Spatially, such soil types are derived from the chemical conditioning of Botucatu 

Formation, which carved a dissected modeling characterized by low steepness (up to 10%). 

However, these slope class are dominantly distributed on slopes shapes with divergent profiles 

(rectilinear and convex), acting as hydraulic dissipators and favoring formation of thick soils 

(10 to 20m).  

Concerning land cover and use, the predominance of pastures comprising 40% 

of the medium potential area, reforestation (30.5%), and sugarcane (14.6%) was verified. 

According to Failache (2014), the highest infiltration rates in the basin were verified in the 

reforestation and sugarcane crop areas at the beginning of the cycle, in accordance with sandy 

soils. Considering the extensive area of the basin occupied by sugarcane crops and the amount 

of agrochemicals used, this area of potential is worthy of attention. 

Concomitantly, mining areas (non-metallic minerals) are included in this class 

of contamination potential, which, although small, are known to cause negative impacts on 

groundwater in terms of contamination. In this case, it is worth mentioning that the area 

authorized for opening of new working sites represents future negative impacts due to the 

possibility of vegetation removal.  
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3.5.4 High contamination potential  

 

It covers 48.1km², which represents approximately 19.8% of the basin area.  

67.61% of this class is distributed along the unconfined porous aquifer of Botucatu, whereas 

18.36% correspond to Itaqueri Aquifer. 

The Botucatu Aquifer consists mainly of fine to medium-grained sandstones, 

and Itaqueri Aquifer, of fine to coarse-grained. Therefore, both have large amounts of 

interconnected pores with good capacity to store and transmit water.  

The residual soils of Botucatu Formation predominate over 43% of the very high 

potential area, followed by the Sandy I soil type. These soils are sandy and well drained 

(permeability coefficients ranging from 10-3 to 10-2cm/s), which facilitates percolation of water 

and potential pollutants.  

The predominant steepness is low, varying from 0 to 5% ( a condition that allows 

essentially vertical hydraulic flow in the unsaturated zone) However, they are distributed in 

well-developed soils, with thicknesses of the order of 10 to 20m, which contributes to slow 

down the speed of the contaminant. On the other hand, the convergent (concave and rectilinear) 

profile of the slopes shapes favored escalation of the potential for groundwater contamination.  

The soils exposed for preparation for sugarcane cultivation are distributed in 

24% of the area, followed by pasture, with 21.7%, sugarcane cultivation (16.2%), citriculture 

(6.3%), farms and urbanized areas.  

In addition to the risks posed by citriculture and sugarcane, it is important to 

emphasize that farming landuse include the use of septic tanks and other forms of waste disposal 

which directly discharge into the environment. This condition exacerbates the groundwater 

contamination potential. 

 

3.5.5 Very high contamination potential 

  

Very high potentials predominated in the study area, covering approximately 

81.4km², which represents 33.47% of the basin.  
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Sedimentary aquifer units composed of sandy matrix, present large number of 

interconnected pores, good storage and transmissivity capacity. Botucatu (64.2% of the area), 

Itaqueri (17.8%) and Aluvionar (12.6%) are the outstanding aquifers.  

On such aquifer units, there are soils with good hydraulic conductivity (10-3 to 

10-2cm/s), among them the Botucatu Formation residual, which covers 40.6% of the potential 

area, followed by the sedimentary Sandy I type, and Aluvionar (10-4 to 10-3cm/s). These 

pedological types predominantly occupy areas with dissected and flat relief composed of mildly 

rolling hills, with steepness of the order of 0 to 5% concomitant to the shape of slopes with 

rectilinear vertical segmentation. Thicknesses smaller than 1m and 2m related to alluvial soils, 

also contributed to the very high potential.  

Upon evaluating the relationship between land cover and use and the very high 

contamination potential, a great contribution of potentially polluting activities was verified, 

such as crops of sugarcane (30.3%), citrus (17.8% ), pasture (15.5%), exposed soil prepared for 

sugarcane cultivation (9.8%), pasture in wetlands (8.8%), farms (5.7%), industrial plants 

(2.2%), highways (1.8%), and gas stations (0.1%).  

 

3.5.6 Driving forces 

 

According to Spadotto et al. (2004), among agricultural activities, sugarcane and 

citrus are the ones which make frequent, and often incorrect, use of agrochemicals and represent 

potential sources of contamination of agricultural soils, surface water and groundwater.  

These activities occupy extensive areas and due to the amount of agrochemicals 

used by sugarcane and citriculture, it is necessary to establish municipal laws in order to plan 

for land use in the outcropping areas of Botucatu Formation.  

It was observed that the contaminated areas (gas stations, deactivated dumpsite 

and automotive industry) are spatialized in the very high potential class, raising the risks of 

groundwater contamination (Figure 29 and Table 5). For a long time, gas stations used iron 

tanks buried underground. Over the years, these reservoirs have been subject to corrosion due 

to the material used for manufacture, the stored fuel itself, and soil humidity. In many cases, 

this led to leaks and consequent soil and groundwater contamination.  
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Foster et al. (2002) consider that wells can act as sources of groundwater 

contamination, since they may present design and construction flaws that cause the injection of 

dangerous substances into the aquifers. In the study area, it was verified that, out of 72 wells in 

operation, 86% are located in areas with high and very high contamination potential, which 

generates the possibility of one-off contaminations, mainly because these wells are 

concentrated in farm areas using septic tanks to dispose of effluents. 

Although Brazil is at the forefront of legislation with respect to water resources, 

this does not mean that they are protected.  

However, on a federal level, there is no environmental management instrument 

directly aimed at protecting the GAS recharge areas. In the state of São Paulo, legislation 

provides that the recharge areas to be protected will be determined based on hydrogeological 

studies, upon hearing the municipalities and other organizations concerned.  

In this case, in the absence of federal or state law which defines the areas of 

protection for recharge, the master plans of the municipalities located in the GAS outcropping 

regions play an important role in complementing the legislation. Thus, for as long as a specific 

law is not established for the GAS outcropping areas, their protection will be restricted to 

municipal legislation (COSTA et al., 2015c; MORAES et al., 2016). 

The municipality of São Carlos, SP, has its own legislation that aims to control 

land use in areas of springs, and thereby to protect them. However, the GAS recharge areas near 

the surface are not contemplated, and specific regulation and standards for deployment of 

human activity in these areas, have not been established. Therefore, it is suggested that 

territorial planning to be carried out on a more refined scale. 

Concurrent with the scenario laid out, it was verified in São Carlos municipality, 

between 1989 and 2009, an increase of 684.2% in groundwater exploitation (COSTA et al., 

2013). By means of overexploitation, Perroni and Wendland (2008) observed a lowering of 

0.9m/year in the piezometric levels of deep wells, mainly caused by excessive pumping of the 

Guarani Aquifer.  
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3.6 CONCLUSIONS 

 

69.23% of the study area has groundwater contamination potential. This 

potential varies at a range of  15.95% (medium) to 33.47% (very high). 

The areas with the highest potentials are located on the sedimentary, porous and 

partly unconfined aquifers - of Botucatu, Itaqueri, and Aluvionar. These aquifer units are 

composed of lithologies with sandy particle size, a large number of interconnected pores, and 

good storage and transmissivity capacity. Over such aquifer units are soils with sandy texture 

characteristic and good hydraulic conductivity, predominantly occupying flat areas or relief 

composed of mildly rolling hills.  

Thus, it was verified that such configuration of attributes of the physical 

environment enhances vertical flow of water and contributes to the percolation of potential 

pollutants, pointing to the need for these areas to be addressed by specific guidelines. 

The guidelines that should be implemented to protect groundwater should give 

special attention to the urban areas, which has a high potential for contamination and which is 

the portion of the basin in which most of the wells are located, particularly recharge areas. The 

drilling of wells in this area has to be controlled by strict management guidelines.  

The Deactivated Dump presents inadequate conditions, located in the regions 

with the highest potential for contamination. Depending on the volume of improperly disposed 

waste there is the formation of leachate, which can reach the aquifer units. 

In areas where the conditions of the physical environment imply higher 

contamination potentials, some agricultural crops are worthy of attention as they occupy large 

areas in the basin and due to the amount of agrochemicals used - such as the case of sugarcane, 

including soils exposed in preparation for its cultivation, and citriculture, which together cover 

79.73km², representing 32.79% of the study area. 

Considering Brazilian regulations, the most appropriate legal instruments are 

environmental licensing mechanisms which are directed to the protection of groundwater 

resources, such as Environmental Impact Assessment, Neighborhood Impact Studies and 

specific recommendations in the Master Plan of the city. 
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These initiatives should also be implemented in sanitary sewage and waste 

disposal projects, and also special attention should be given to the projects of industrial districts. 

The southeastern region of Brazil is the most populous and economically 

developed region of the country. The natural conditions and anthropic activity observed in the 

study area are reproduced in many other peri-urban and direct-recharge wellheads of the 

Guarani Aquifer. In these areas, the decision matrices can be replicated and serve as an agile 

instrument to monitor the relationship between human activity and groundwater contamination. 

This will contribute to territorial and hydrographic planning and also dismissing society from 

economic and environmental barriers. 
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4 SURFACE RUNOFF AND ACCELERATED EROSION IN PERI-

URBAN WELLHEAD AREA IN SOUTHEASTERN BRAZIL 

 

4.1 ABSTRACT 

 

Degradation of Hydrologic conditions of adversely impact water resources quality and quantity. 

This can generate social and economic liabilities, including for users outside the basin area.  

Therefore, studies focusing on surface runoff and accelerated erosion processes will be needed 

to enable interventions by which degradation-induced challenges could be tackled. In the 

present study, surface runoff and accelerated erosion potentials of Feijão River basin were 

presented in charts at 1:50,000 scale. Feijão River basin is 243.16km² area and is used as the 

main water resource for the city of São Carlos, Brazil. Geoenvironmental attributes such as 

rock, climate, relief, soil, water bodies and land cover and use, were integrated assessed in SIG 

environment, using the multi-criteria analysis and weighted sum tool. Results show that a large 

part of the area (86.12% of the basin) exhibits low surface runoff potential and median 

accelerated erosion potential. The accelerated erosive processes are triggered by changes in soil 

cover, showing direct relationship with original vegetation removal and anthropogenic 

activities implantation. In this case, as well as most of Brazilian southeastern areas, extensive 

grazing followed by sugar cane cultivation were the main driving forces, acting as triggers for 

accelerated erosive processes at the water source area.   

   

 

Keywords: Geoenvironmental, GIS, Quaternary, Geomorphology, Ecosystem Services. 

 

4.2 INTRODUCTION  

 

There is no terrestrial ecosystem free of human influence. Around a third to half 

of the surface of the globe has been transformed by anthropic actions (VITOUSEK et al., 1997). 

Notably, both in developed and developing countries the production of goods and services has 

centered on the exploitation of natural resources without considering regenerative capabilities 

(RAVENGA, 2005). This development model leads to a decline in natural ecosystem 

conditions (RAPPORT and MAFFI, 2010).  

Anthropogenic activities such as cattle grazing, urbanization and 

industrialization without due planning or adoption of technical criteria, are those which most 

compromise ecosystem services (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; 
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EIGENBROD et al., 2009), especially water supplies (MONTES and RUIZ, 2008; WWAP, 

2015) in wellheads areas (COSTA et al., 2015; MACHADO et al., 2016). 

In terms of soil resources, surface runoff and accelerated erosion processes are 

probably the main agents for degradation, resulting in the greatest economic, social and 

environmental liabilities (BAYON et al., 2012; VENTE et al., 2013; VRIELING et al., 2014; 

REUSSER et al., 2015).  

 Globally, it is estimated that 70% of soils are degraded from the physical, 

chemical and biological point of view (FAO, 2011). To gain an idea of the scope of the problem, 

in the United States, soil erosion has an annual cost of between US$ 30 billion (URI and LEWIS 

1998) and US$ 44 billion (PIMENTEL et al., 1995). In the United Kingdom, this cost is 

estimated at £ 90 million (GREAT BRITAIN - ENVIRONMENT AGENCY, 2002).   

Even though globally, hydric erosion compromises soils, and the greatest risk 

factors are found in tropical regions (MORGAN, 2005).  In Brazil, were soil is intensively used 

for agricultural and livestock activities, it is estimated that around 500 million tons of soil are 

lost annually (BERTONI and lombardi neto, 2012). 

The triggering mechanisms of erosive processes are specific for each location, 

varying according to the predisposing conditions subordinated to the set of natural conditions 

(LOLLO and SENA, 2013), such as precipitation, rocky substratum; chemical, physical, and 

morphological properties of soil particles; the density of drainage, features favorable to artificial 

storage and vegetal cover and soil use (LAL, 1990, VALENTIN, 2005; GUERRA et al., 2014; 

ZHOU et al., 2016). 

According to Bertoni and Lombardi Neto (2012), the surface runoff is generally 

the most significant agent of transport when erosion is caused by rain, being the main trigger 

for accelerated erosive processes.  

In headwaters of catchments areas, runoff induces soil erosion, carrying soil 

nutrients, agrochemicals, and accelerates the eutrophication of water bodies (TUNDISI and 

MATSUMURA-TUNDISI, 2010; GALHARTE et al., 2014). Suspended soil particles increase 

turbidity and the cost of water treatment, due to filter installation needs. These sediments also 

cause silting, reducing flow capacity of the canal and the useful life of reservoirs (URI and 

LEWIS, 1998). 
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Internationally, quantitative models for soil erosion are applied as an indirect 

manner and are normally utilized as a diagnostic tool for the natural environment study for 

taking land management decisions. Amongst these methods, it is worth pointing out parametric 

ones such as USLE (WISCHMEIER and SMITH, 1978) and RUSLE (RENARD et al., 1997), 

conceptual ones such as SWAT (NEITSCH, 2010) and those with a physical base such as 

PESERA (KIRKBY et al., 2004), and EUROSEN (MORGAN et al., 1998). 

However, these models have significant limitations for erosion consequences 

assessment (MORGAN, 2005; BOARDMAN, 2006; COULTHARD et al., 2012 and VENTE 

et al., 2013). Most of the models are limited to laminar erosion studies, and doesn’t represent 

an efficient tool for areas with large potential of accelerated erosive processes developing. 

Beside this, the majority of the models do not take into account slope morphology variations, 

adopting rectilinear profiles as the standard condition. Authors also highlighted that it is 

necessary to use calibration of these models to tropical environments, given that the majority 

of models were projected to simulate erosion that occurs in regions with the temperate climate. 

Considering this, the present study assessed surface runoff and accelerated 

erosion processes in the Feijão River basin, the main surface water source for the city of São 

Carlos, SP, extending Pejon (1992) methodological proposal of, seeking to contribute for 

territorial planning of the basin, which would undoubtedly have a positive impact on water 

resources upstream from the catchment. 

Once natural basin conditions are quite similar of large areas of the Paraná Basin, 

the most of the information obtained in this research is capable of being used in other peri-urban 

wellheads areas with equivalent environmental conditions. 

 

4.3 GEOENVIRONMENTAL CHARACTERIZATION OF THE STUDY AREA 

 

The Feijão River basin is located in the peri-urban zone of São Carlos (225,681 

hab.) (SÃO PAULO - SEADE, 2016), in the central region of the state of São Paulo, 

approximately 230km distant from the city of São Paulo. The basin accounts for approximately 

27% of the water supply to the city of São Carlos (COSTA et al., 2013). The area also provides 
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subterranean sources of water from 72 wells distributed across the basin (BRAZIL - CPRM, 

2016). 

Residual soils and sediment units result from sandstones, basalt and diabase 

weathering, with differentiated geotechnical characteristics such as thickness, texture, mineral 

composition and permeability. Units were defined and mapped by Nishiyama (1991) (Figure 

30). 

 

Figure 30. Study Area – location and soil types identified in the Feijão River basin. 

 
Source: according to Nishiyama (1991). 
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In South America, the basin is found in the sub Andean province, in the 

geotechnical compartmentalization Cráton Paraná, in the Structural Province of Paraná 

(HASUI, 2012). The Sedimentary Basin of Paraná constitutes an upright synclinal complex 

intracratonic fossa, with an accumulation of sedimentary and volcanic rocks (MILANI et al., 

1998). The geological characterization (ZUQUETTE, 1981, NISHIYAMA, 1991; CPRM, 

2006) and the geotechnical characteristics available for soil units found in the basin are shown 

on Table 6.  

 

Table 6. Lithostratigraphic Units and soil types identified in the study area. 

G
eo

lo
gy

 

Units Period Characteristics 

Quaternary Quaternary 

Represented by broad plains that occur along the valley floor of Feijão River and its 
tributaries. They are constituted by alluvial and colluvial sediments of sandy texture 
due to the contribution of adjacent lithologies. The presence of organic matter on 
superficial layers is common. 

Itaqueri  
Formation 

Tertiary 

Composed of non-cemented sandstones, with fine to coarse grain sizes, with clayey 
and/or silty matrix, conglomeratic sandstones, argillites and conglomerates.  It is 
represented by post-basaltic sedimentary coverage settled over the lithologies of 
Serra Geral and Botucatu formations. It occupies the summit surfaces on the back 
of the cuestas, reaching about 60m in thickness.  
. 
 

Serra Geral 
Formation and 
basic intrusives 

rocks 

Cretaceous 

It consists of sequences of basaltic lavas spills and diabase dikes and sills, intensely 
fractured, of dense appearance and aphanitic texture. It is settled onto the 
sandstones of Botucatu Formation, with a maximum thickness of 80 meters. 
 
 Silicified 

Sandstones of 
Botucatu 

Formation 
Cretaceous 

Jurassic 

They underlie the basalt of Serra Geral Formation. They support vertical 
escarpments in the form of Cuestas with topographic differences between 60 and 
120 meters. According to Paraguassu (1972), silicification of Botucatu sandstones 
is a process resulting from precipitation of silica from groundwater. 
 

Botucatu 
Formation 

Mainly constituted by aeolian sandstones attributed to deposits in desert 
environments, with fine to medium grain size, well-rounded particles and 
essentially Quartz composition (80%), thickness varies between 20 and 280 meters.  
It presents a large amount of interconnected pores and high capacity to store and 
supply water. According to Iritani and Ezaki (2012), it is the main former of Guarani 
Aquifer. 

So
ils

 

 Thickness 
(meters) 

**Average granulometry (%) K 
 (cm/s) Cl Si Fs Ms Cs G 

R
es

id
u

al
s 

Botucatu Formation 2 to 20 7 5 77 10 1 - 10-3 to 10-2 

Serra Geral Formation 
and Basic Intrusive 

2 to 10 36 35 24 4 1 - 10-6 to 10-3 

Itaqueri Formation 
(Sandy) 

10 to 20 35 20 38 6 1 - 10-6 to 10-2 

Se
d

im
en

ts
 

Sandy I 10 to 20 13 4 66 16 1 - 

10-3 to 10-2 Sandy III 10 38 14 41 7 - - 

Sandy IV 10 to 20 10 4 76 6 3 1 

Mixed 10 to 20 25 2 42 6 25 - 10-4 to 10-2 

***Lateritic concretions 10 60 10 10 - 20 - - 

Alluvial sediment 0 to 10 Sandy 10-4 to 10-3 

    *Cl = Clay, Si = Silt, Fs = Fine sand, Ms = Medium sand, Cs = Coarse sand, G = Gravel; K = Permeability coefficients.  Source: 

(NISHIYAMA, 1991); **According to pedological units (OLIVEIRA and PRADO, 1985).  

Source: according to Zuquette (1981), Nishiyama (1991) and BRAZIL – CPRM (2006). 
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The drainage network has a sinuous character and its extension is approximately 

248km. The watercourses are up to the 5th order (STRAHLER, 1952), the drainage pattern is 

dendritic (CHRISTOFOLETTI, 1974). 

According to the Köppen climatic classification, the area is midway between the 

classification Cwa and Aw, characterized by a tropical climate with a humid summer and dry 

winter, with average temperatures for the hottest month being above 22°C (TOLENTINO, 

2007). The climate of the region is also described as tropical in central Brazil without drought, 

and having a strong influence from the two tropical and polar atmospheric oceanic systems, 

explaining the high rainfall and thermal variation (MENDONÇA and DANNI-OLIVEIRA, 

2007). 

The current vegetation is highly diverse due to climatic and soil conditions and 

human interference. It consists of Cerrado (Sparsely vegetated savanna, small shrubs and wet 

field), as well as semi deciduous Forests and riparian areas, and regeneration areas (SOARES 

et al., 2003).  

In regional geomorphological context, the basin is located in the Provincial 

Basalt Cuestas, where degradation reliefs predominate, in dissected plateaus. The model is 

made up of Hilly Reliefs (declivities of up to 15%, and amplitudes of less than 100 meters) and 

Mountainous Reliefs (median to tall declivities, above 15%, and local amplitudes of 100 to 300 

meters) (PONÇANO, 1981).  

In the Hilly Relief, Wide Hills are most prominent: there is a dominance of 

interfluvial areas with an area greater than 4km², extensive and flat peaks and slopes with 

rectilinear to convex profiles. There is also low density drainage, and open valleys with narrow 

interior alluvial plains. Median Hills: interfluvial areas predominate with areas of 1 to 4km², 

flattened tops, with slopes with convex to rectilinear profiles. They have low intensity drainage 

with open to closed valleys with narrow interior alluvial plains. 

In the Mountainous Reliefs, the subclass of Rounded Hills stands out, which 

possess rounded tops that are locally flattened and ravined slopes with convex to rectilinear 

profiles. There is local exposure of the rocks as well as the presence of short local spikes. 

Drainage is medium density, with a dendritic and sub-dendritic pattern, and closed valleys.  
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4.4 MATERIALS AND METHOD 

 

For the organization of the digital geo-referenced data bank, primary and 

secondary data was utilized (Table 7). 

 

Table 7. Materials utilized. 

Geoenvironmental 
attributes 

Description Source Scale 

Geology 
Geological 

maps 

Zuquette (1981) 
Nishiyama (1991) 

São Paulo State - IG (1984) 

1:50.000 

Soils Cover materials Nishiyama (1991) 

Relief 

Steepness 
Topography charts (BRAZIL - IBGE, 1971): 

São Carlos - SF-23-Y-A-I-1 
Corumbataí - SF-23-Y-A-I-2 

Slope shape 
TOPODATA  

(BRASIL - INPE, 2016) 
Valeriano (2008) 

Hydrography 
Rivers and 

Artificial reservoir 

Topography charts (BRAZIL - IBGE, 1971) 
GeoEye image of 2011 – 

Resolution 0,5m (ESRI, 2011) 

Land cover and land use 
Vegetation and  

land use 
GeoEye satellite images of 2011  

Resolution 0,5m (ESRI, 2011) 
- 

Climate 
Average annual rainfall  

1986-2015 
Hidro Web 

(BRAZIL - ANA, 2016) 
- 

Source: author. 

 

The analytic process involving map algebra in an SIG environment demanded 

the preparation of information plans stored in geo-referenced, matrix structures with the same 

cell size (10 x 10m). Cartographic data treatment was carried out using ArcGIS® 10.2.2 

software (ESRI, 2013).  Universal Transverse Mercator (UTM) Projection and the Brazilian 

geodesic referencing system SIRGAS2000 (BRAZIL - IBGE, 2005) were used for the 

georeferencing of the information plans in the 23S Zone (Figure 31). 

Pejon’s methodology (1992) were adopted to map the potential of surface runoff 

and accelerated erosion processes in basins. This methodology effectively mirrors the 

characteristics, functions and dynamics of regional physical processes of the Brazilian southeast 

due to the  inclusion of a wide range of geosystem components and also calibration for different  

natural conditions  
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Figure 31. Information plans. 

 
Source: author 
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In this study, to be able to advance methodologically in terms of the original 

proposal, hydrological parameters of precipitation, slope, shape, and land cover and use were 

collected and analyzed in order to understand the surface runoff and accelerated erosion 

processes. 

The approach consisted of several steps: 1) surface runoff chart construction, 2) 

erodibility index calculation, 3) inventory of geodynamic processes (rill and gully), 4) 

accelerated erosion potential chart production, and 5) geodynamic processes representation on 

surface runoff and accelerated erosion charts (Figure Figura 32). 

The methodology has been developed based on the multi-criteria analysis using 

map algebra in a GIS environment. According to McInnes et al. (2016), the analysis of multi-

criteria decisions provides a structured, auditable and transparent entity that helps to inform and 

add rigor to multiple decisions.  

Each geoenvironmental attribute as steepness, slope shape, geology, solos 

(genesis, texture, thickness, permeability and erodibility) rainfall, drainage density, features 

favorable to superficial storage and land use and cover, was mapped as a layer in raster format 

in the data bank. Weighting was attributed to each attribute, indicating the degree of influence 

in processes of surface runoff and accelerated erosion. The weights were determined based on 

the experience and knowledge of a team of interdisciplinary specialists.  

Once the values were attributed to all the classes of the layers, the integration of 

the thematic maps was carried out using the Weighted Sum tool in SIG. Therefore, surface 

runoff and accelerated erosion potential were classified as Very Low, Low, Medium, High and 

Very High  and based on their occurrence  

Table 8 and Table 9 synthesize weighting attribution. 

Steepness has a direct influence on the speed of potential energy’s 

transformation to kinetic energy, and therefore, on the speed of the water mass in movement 

leading to surface runoff (FLORENZANO, 2008). Therefore, greater weighting was given to 

classes with more elevated steepness, given that the greater the steepness, the greater the speed 

and consequently, the greater the volume of sediment.   
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Figura 32. Methodology flowchart used in this study. 

 
Fig. 3 Methodology flowchart used in this study 

 

    



85 
 

85 
 

Table 8. Schematic model and analytic treatment of the controlling geoenvironmental attributes for surface runoff processes. 

RUNOFF POTENTIAL 
 

 
Runoff class 

          Very low                   Low                      Medium                        High  Very high 

           1      2      3      4          5          6               7                 8                  9            10 

                 60-84        85-109    110-134 135-159 160-184 185-209        210-234 235-259   260-284 285-312 

Steepness 
<2% 

             *(6) 
2.1 to 5% 

(10) 
5.1 to 10% 

(14) 
10.1 to 15% 

(18) 
15.1 to 20% 

(24) 
20.1 to 30% 

(30) 
>30.1% 

(36) 

Slope shape 
**H- Covergent 

  V- Concave 
  (3) 

Covergent 
Retilinear  

(6) 

Covergent 
Convex  

(12) 

Planar 
Concave 

(16) 

Planar 
Retilinear 

(20) 

Planar 
Convex  

(28) 

Divergente 
Concave 

(36) 

Divergente 
Retilinear 

(42) 

Divergente 
Convex 

(54) 

Geology 
Quaternary  

(Sandy texture) 
(4) 

Botucatu (pure sandstones attributed to 
deposits in desert environments, with fine to 

medium grain size, well-rounded particles and 
essentially Quartz composition) 

(10) 

Itaqueri (non-cemented sandstones, with 
fine to coarse grain sizes, with clayey and/or 

silty matrix, conglomeratic sandstones, 
argillites and conglomerates)  

(16) 

Silicified Sandstones 
of Botucatu 
Formation  

(20) 

Serra Geral and  
Associated Intrusives 

(dikes and sill of the diabase) 
(30) 

So
ils

 

Genesis 
 

and 
 

Texture 

 Alluvial 
sediment 

Botucatu 
Formation  

Sandy IV  Sandy I  Mixed 
Itaqueri 

Formation  
Sandy III  

Lateritic 
concretions 

Serra Geral Formation 
and Associated 

Intrusives  

Sandy 
(2) 

Sandy, clay + 
silt ≤15%, fine 

sand >70% 
(5)  

Sandy, clay + 
silt ≤15%, fine 

sand >60% 
(8) 

Média, argila + 
silte ≥15%,  

argila <35%, fine 
sand >60% 

(10) 

Medium, clay + 
silt ≥15%,  

clay <35%, fine 
sand >40% 

(14) 

 Medium, clay + 
silt ≥15%,  

clay <35%, fine 
sand 12 to 61%  

(18) 

Medium, 
clay + silt 

≥15%,  
clay <38%, 

(20) 

Clayey,  
clay (35 to 

60%), silt (3 
to 6%) 

(28) 

 Clayey, clay (35 to 
60%), silt (20 to 50%)  

(30) 

Thickness 
(meters) 

20 
(10) 

10 
(15) 

5 
(20) 

2 
(25) 

<1 
(30) 

Permeability 
10⁻2 to 10⁻3 

(5) 
10-2 to 10-4 

(6) 
10⁻3 to 10-4 

(7) 
10-2 to 10-6 

(8) 
10-3 to 10-6 

(12) 

Rainfall 
     1,414.1 to 1,458.7 

    (10) 
1,458.8 to 1,503.3 

(20) 
1,503.4 to 1,547.9 

(30) 

Drainage density 
(watercourse/km) 

                                 Less than 2 
                                            (10) 

                                                        2 to 5 
                                                         (20) 

                           More than 5 
                                 (30) 

Features favorable to 
superficial storage 

Lagoon, small depressions  
(large quantity)             

(10) 

                     Lagoon, small depressions  
                                (small quantity) 
                                         (20) 

Not present 
     (30) 

Land use and  
land cover 

 
Fish farming 

Artificial 
reservoir  

(1) 

Arboreal savanna, 
Semideciduous and 

riparian forest 
Wet field  

(2) 

Pasture 
Transmission line 

Small rural properties  
(3) 

Country house 
Forestry  

(10) 

 
 

  Sugar cane 
       (13) 

Citrus 
(15) 

Mining  
Railroad  

(20) 

Exposed soil, urbanised area, 

Industrial plants, Gas station, roads, 

Motels, Intermodal terminal, 
Horticulture, Pig and poultry farming 

(30) 

*( ) = Weight; ** H = Horizontal, V = Vertical. Source: adapted from Pejon (1992). 

http://www.linguee.com/english-portuguese/translation/industrial+complex.html
http://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/weight.html
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Table 9. Process utilized in the elaboration of the chart for accelerated erosion potential. 

POTENTIAL EROSION RISK 

 

Potential erosion risk class 
Very low Low Medium High Very high 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total points of each class 15-25 26-36 37-47 48-58 59-69 70-80 81-91 92-102 103-113 114-124 

Runoff potential 
1 

*(5) 
2 

(8) 
3 

(10) 
4 

(13) 
5 

(15) 
6 

(20) 
7 

(25) 
8 

(30) 
9 

(35) 
10 

(40) 

   
   

 S
o

ils
 

Erodibility 
Non-erodible 

 (5) 
Erodible 

 (20) 

Texture 
Alluvial sediment 

(1) 

Clayey Silt, 
Clay (35 to 60%), 
 silt (20 to 50%): 

Serra Geral Formation and 
Associated Intrusives  

(5) 

Clayey  
clay (35 to 60%),  
silte (3 to 6%): 

Lateritic concretions 
(10) 

 

Medium 
clay + silt ≥15%, clay <35,5%: 

Itaqueri Formation  
Sandy III 

(15) 

Sandy 
Clay and silt <30%: 

Mixed 
(20) 

 

Sandy  
Clay and silt <20%: 

Botucatu Formation 
Sandy I, IV 

(30) 

 
Depth 

 (meters) 
<1 
(5) 

1,1 to 2 
(10) 

2,1 to 5 
(20) 

>5 
(30) 

  *( ) = Weight. Source: adapted from Pejon (1992). 

 

 

 

 

 

- + 

http://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/weight.html
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Surface runoff, increases from the concave to the convex forms, passing through the 

linear, which present greater stability (GUERRA and CUNHA, 2003). In this case, lower weighting 

was attributed to the convergent/concave segments of the slope, since they showed inefficient 

removal of the sediment, mainly at the base of the slopes where the depositing and infiltration of 

water is favored. On the other hand, the convex segments of the slope received the greatest 

weighting, since they show greater divergence from the hydrological flow, contributing to runoff 

and denudation. 

The contribution of the geology to surface runoff is related to the degree of cohesion 

of the rocks, that is to say, the intensity of the connection between the minerals that constitute them 

(PEJON, 1992). In this case, lower weighting was attributed to sandstone sedimentary rocks since 

they are the most porous, and given their essentially quartz composition they possess less cohesion. 

On the other hand, cohesive rocks, such as silicified sandstone of Botucatu Formation and basalt 

received lower weighting, since they favor the surface runoff of water over the surface of the earth 

to the detriment of infiltration.  

The physical properties, principally structure, texture and permeability, typify the 

behavior of each soil in equivalent conditions of relief, rainfall and soil cover and use (BERTONI 

and LOMBARDI NETO, 2012). In this condition, surface runoff of fine particle soils with lower 

permeability coefficients were considered more favorable. 

  Due to the slight variation in precipitation throughout the area and the fact of there 

not being a totally dry season during the year (MENDONÇA and DANNI-OLIVEIRA, 2007), 

rainfall data was divided into three class with equal intervals. Regions showing greater precipitation 

volumes received greater weighing. 

The number of canals per kilometer is important in evaluation of runoff process, 

given that, the faster the water reaches the canals, the greater the surface runoff potential will be 

(PEJON, 1992). In this study, the basin area was divided into 58 sub-basins, with the greatest 

weighting being attributed to sub-basins that presented 5 or more perennial canals per linear 

kilometer, since each slope would have, on average, 100 meters of length. In detriment, sub-basins 

with 2 or fewer canals per kilometer received less weighting, since the length of the slope can reach 
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500 meters. Each sub-basin was analyzed using two transects in perpendicular directions, adopting 

the one which presented the highest value.  

Vegetation covering assumes the role of slowing the impact of the pluvial waters on 

the soil from the increase of the infiltration capacity (FLORENZANO, 2008). In areas with a high 

density of covering, surface runoff and erosion can occur at lower levels (GUERRA and CUNHA, 

2003). 

  Therefore, the anthropogenic activities, which increase surface runoff and, as in 

areas of exposed soils, urbanized areas, highways and agricultural activity such as citriculture and 

sugar cane, received greater values. On the other hand, Cerrado, semi deciduous forests and riparian 

zones received lower weighting, followed by pastures and forestry plantations.  

For the calculation of the erodibility index (E_40), which integrated the assessment 

model for Potential for Accelerated Erosion, laboratory tests to determine water absorption indexes 

were realized (S) as well as that of the loss of mass by immersion (P), according to the methodology 

proposed by Nogami and Villibor (1979) and adapted to regional conditions by Pejon (1992).  

A graph of water absorption during time (t) by unit of area of the base of the test 

body (q) was used to calculate the absorption index (S). The square root of the time of the test (√t). 

The index S is the coefficient of the right angle, according to Equation 1: 

 

𝑆 =
𝑞

√𝑡
                                                                         (1) 

 

After the realization of the water absorption assay (S), the assay for loss of mass by 

immersion (P) was performed. In this case, the percentage of dislodged soil (%P) is the ratio 

between the dislodged mass and the initial soil mass (Equation 2): 

 

%𝑃 =
(𝑚𝑖 −  𝑚𝑓)

𝑚𝑖
∗ 100                                                          (2) 
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Where mi is the initial soil mass, mf is the final soil mass.  

For the calculation of the erodibility index (𝐸40), Equation 3 was used:   

 

(𝐸40) =
(40 ∗ 𝑆)

𝑃
                                                                    (3) 

 

Where 𝑆  is the water absorption index and 𝑃  is the index for mass lost by 

immersion.  

If 𝐸40 < 1, it was considered that the material possesses high erodibility. If (𝐸40) > 

1, the material is classified as having low erodibility. 

 The quaternary geodynamic processes were mapped based on the interpretation of 

high resolution spatial satellite images (GeoEye satellite images of 2011, resolution 0,5m) and of 

validation and supervision in loco. Geodynamic processes of up to 50cm width and depth were 

considered to be rills. Above 50cm of width and depth were considered to be gullies (SÃO PAULO 

- IPT, 1989). 

The map with the quaternary geodynamic processes was superimposed on the 

surface runoff and accelerated erosion potential charts aiming to assess the spatial correlation 

between geographic data. 

 

4.5 RESULTS AND DISCUSSION 

 

In Table 10, the results of the laboratory assays to determine the index of erodibility 

(𝐸40) of the non-consolidated materials is presented, which is made up of the water absorption 

index (𝑆) and that loss of mass by immersion (𝑃).  
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Table 10. Results of erodibility test. 

  Erodibility test  

Soils Sample Thickness (m) S* S(�̅�) P(%) P(%)(�̅�) E40 E40 (�̅�) 

R
es

id
u

al
s 

Botucatu Formation 
5A 0.4 2.51 

3.03 
7.2 

26.65 
13.92 

8.51 
5B 0.8 3.56 46.1 3.09 

Serra Geral Formation 
and Basic Intrusive 

11A 1.4 2.59 
2.48 

57.4 
63.9 

1.8 
1.58 

11B 1.8 2.37 70.4 1.35 

Itaqueri Formation 
(Sandy) 

10A 0.7 2.63 
2.45 

4.9 
11.9 

21.66 
13.23 

10B 1.1 2.26 18.9 4.79 

 

Sandy I 

1A 2.2 0.24 

1.77 

10.8 

6.08 

0.87 

32.7 

 1B 3 1.93 8.7 8.84 

Se
d

im
en

ts
 

4A 0.5 2.47 3.8 26.29 

4B 1 2.45 1 94.79 

Sandy III 
8A 0.2 1.94 

1.42 
0.9 

1.15 
86.32 

56.07 
8B 0.6 0.9 1.4 25.81 

Sandy IV 
6A 1.1 3.07 

3.07 
56.9 

65.85 
2.16 

1.9 
6B 2.1 3.06 74.8 1.64 

Mixed 

2A 0.5 1.78 

2.78 

5.8 

55.55 

12.34 

4.51 
2B 1 3.42 47.7 2.87 

3A 1 3.03 83.6 1.45 

3B 1.5 2.9 85.1 1.36 

Lateritic concretions 
9A 1.4 1.13 

1.04 
4.4 

7.05 
10.37 

7.16 
9B 1.5 0.95 9.7 3.94 

Alluvial 
7A 0.4 0.45 

0.43 
0.5 

0.4 
33.32 

41.2 
7B 0.4 0.4 0.3 49.07 

*S = water absorption index, P = mass loss in immersion, E = Erodibility Index. Source: author. 

 

A total of 22 samples was verified, with 21 considered non-erodible (𝐸40 > 1), and 

only one sample as erodible (𝐸40 < 1). Therefore, the units of non-consolidated materials were 

classified as being of low erodibility. It is underlined that they are principally porous, sandy 

materials, which come apart easily when in contact with water, which explains some cases of high 

indices of loss of mass by immersion (𝑃). 

 

4.5.1. Surface runoff potential 

Based on the methodology adopted, the nine hierarchical levels obtained as the 

results for potential surface runoff are presented in Figure 33, combined with the localization of 

400 geodynamic processes (rills and gullies) mapped in the study area.  
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Figure 33. Surface runoff potential chart and spatialization of accelerated erosive processes active in the 

Feijão River watershed. 

 
 Source: author 
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The basin did not present large proportions with high potential for surface runoff. 

Together, classes 2, 3, 4 and 5 made up 89.79% of the area. This significant percentage of low to 

medium surface runoff potential is intrinsically related to the morpho-structural and lithological 

characteristics of the Paraná Basin, primarily made up of sandstone rocks covered by soils with a 

sandy texture in areas with low steepness. 

Additionally, it was verified that the class of potential surface runoff varied in the 

area with outcrops of the same lithology, due to the difference in terms of other geoenvironmental 

attributes.  

In the area with the Botucatu Formation extended (essentially quartz sandstones 

with well-rounded grains, high porosity and very friable) in the form of extensive sedimentary 

surfaces (Figure 30), lower indexes of surface runoff were found (class 1 to 4). In these areas, sandy 

soils predominated (fine sand >60%), deep (from 10 to 20 meters) and with high permeability 

coefficients (10-3 to 10-2cm/s) (Table 6). There was homogeneity in the relief, which is flat 

(steepness <2%) or lightly undulating (steepness <10%), disposed in elongated interfluvial areas 

and diverging slopes (rectilinear and convex). 

Recovering this geological formation units, land uses and covering, are related 

mainly to profitable agricultural activities, such as cattle grazing, forestry plantations, sugar cane 

and citrus, as well as areas made up of semi deciduous and riparian forests, Cerrado and wet fields. 

These land use and covering favor infiltration, given that vegetation slows the speed of hydraulic 

flow, increasing retention and reducing flash flooding peaks.  

Such a combination of geoecological attributes, observed in a great extent of basins, 

means that surface runoff in the direction of the canals is reduced. Therefore, the capacity of 

capturing and infiltration originating from the precipitation is intensified. In loco, it is found that 

the lower density of drainage canals that run through the Botucatu Formation, sustain the existence 

of an elevated capacity for infiltration. 

On the other hand, the worst scenario that can occur due to these residual sandy soils 

from the Botucatu Formation is the total removal of vegetation, leaving the earth uncovered. 

Considering the total annual rainfall of the area (≅1,500mm), the exposed sandy soil (16.57km²), 

mainly in the preparation phase for the cultivation of sugar cane, intensifies surface runoff, and 
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consequently processes of accelerated erosion. Additionally, it increases the risk of  water resources 

quality deterioration through surface runoff and pollutants washoff  into the drainage network. 

Over Botucatu Formation Units, Quaternary alluvial deposits occur, dumped into an 

elongated and at times spread out manner on the regions at the bottom of the valleys of the main 

water courses, constituting the inundation plains of the rivers. These plains (steepness <2%) are 

mainly surrounded by convergent slopes (concave and rectilinear) and were, throughout the years, 

covered by sandy sediments, due to the contribution of adjacent geology. Due to such physical 

characteristics, these alluvial areas present low surface runoff potential (classes 1 to 4), favoring 

the accumulation and spreading of water.  

It is necessary to point out that, in situ, on these alluvial plains a humid zone form, 

in which the water presents itself almost superficially, including during the driest part of the year. 

Given this, though the phreatic surface can undergo variation throughout drought periods, these 

areas remain green, being feed under the surface by the slow release of infiltrated rainwater in 

topographically more elevated areas.    

In the areas of Itaqueri Formation occurrence (non-cemented arenite of a fine to 

coarse particles, sandstone conglomerates), which occupy the more elevated portions of the basin, 

on the back of the arenitic-basaltic cuestas (N-NE), a predominance of very low to medium (2 to 

5) surface runoff classes were found. Such an area shows conditions favorable to infiltration, given 

that median textured well developed soils predominate, with a thickness of the order of 10 meters, 

class of steepness of less than 15% and permeability coefficients that vary from 10-6 to 10-2cm/s.  

In these summit zones the presence of numerous springs can be observed. This 

occurs due to the rainwater infiltration into the soil. The inclined surface of the summit meets 

resistance from the rocky bulk and from this point, a part of the water infiltrates and the other part 

moves laterally in the contact area of soil/rock, emerging in lower altitudes in the emerging forms. 

Subsequently, the first order canals are formed, which run along the elevated levels on the slopes.  
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In contrast to this scenario, the areas of Itaqueri Formation located in the extreme 

NE of the study area, in more accentuated classes of steepness (>15%), favor surface runoff and 

presented more elevated indexes (classes 5 to 8).  

For the areas where low permeability rocks were encountered, such as the Serra 

Geral Formation and associated basic intrusives (basalt and diabase dikes and sills), higher values 

for potential surface runoff were identified, varying from medium to high (class 5 to 9). 

In the areas constituted by high to very high classes and therefore, that presented 

limiting conditions for infiltration, it was found that the soils possessed the lowest permeability 

coefficients, reaching 10-6cm/s, are thinner (from 2 to 5 meters) and have finer textures (clay 

between 35 and 60% and silt between 20 and 50%). In these areas, steepness classes greater than 

15% predominate and divergent slopes shapes (rectilinear and convex), which do not favor 

infiltration. In terms of land cover and use, a dominance of the cultivation of sugar cane followed 

by pasture was observed. Such a scenario impacts on numerous accelerated erosive processes such 

as rills and gullies, concentrated in the center north region of the basin. 

Surface runoff potential was seen to be low to medium (class 4 and 5) in areas where 

the silicified sandstone associated with the Botucatu Formation (flanking escarpments of the 

sandstone Cuestas) emerged. Despite being observed in areas with a steepness above 30%, also 

explaining the lesser thickness of the laid soils (<2m), this result was conditioned mainly by the 

presence of semi deciduous forests, which lined the margins of the slopes in topographical spaces 

practically impossible to be occupied by human activity.   

In these areas, the forest played the role of slowing the impact of the pluvial water 

mass, resulting in a reduction of the speed of the flow and in an increase in infiltration capacity, 

mainly when they reach the lower concave continuation of the slopes, occupied by sandy soils, 

arranged in the form of colluvial ramps. 

A strong spatial correlation was found between the erosive processes mapped (124 

rills and 3 gullies) (Figure 4) and the higher classes of potential for surface runoff (classes from 5 

to 8, from medium to high), when  the accelerated erosive processes identified on the map of 

potential surface runoff overplayed, located mainly in topographically more elevated areas (in NE 

portion of the studied area). The main factor of this concentration of accelerated erosive processes 
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in this region is the degree of steepness (>15%) and to soil use of pastures overlaid on Itaqueri 

Formation. 

On the other hand, a large quantity of accelerated erosive processes (251 rills and 

15 gullies), were found to be located in areas with very low to low surface runoff potential (2, 3 

and 4) interspersed throughout an extensive section in the NE-SW direction of the basin. In this 

case, the influence of surface runoff on erosive potential was not decisive, showing itself to be 

more associated with physical characteristics, such as the weak degree of cohesion of the Botucatu 

Formation, the erodibility of overlaid residual soils, as well as soil use principally destined for 

pastureland and sugar cane. 

 

4.5.2. Accelerated erosion potential 

 

The study area mainly showed medium potential for development of accelerated 

erosion, found throughout the extensive areas with classes 5 and 6 together occupying 86.12% of 

the basin. Additionally, the comparison of the Accelerated Erosion Potential Chart with the mapped 

geodynamic processes (rills and gullies) showed satisfactory results, with good spatial correlation 

(Figure 34). 

The lower accelerated erosion potential (classes 1 and 2 in Fig 5) occurred in areas 

occupied by the Quaternary alluvial deposits, which presented low water absorption (S) and low 

value for loss of mass by immersion, just 0.4% (P). It is worth noting that the quantity of organic 

material was seen to be visibly elevated.    

In situ, in these areas of wet fields, corridors of herbaceous species form provide 

conditions for use destined to extensive livestock activities. According to Trimble and Mendel 

(1995), such anthropogenic activities function as a trigger for accelerated erosive processes, even 

in situations with low potential for surface runoff, due to the trampling and consequent compaction 

of the soil provoked by the livestock. In these areas points of 14 rills were mapped. 
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Figure 34. Chart of potential for accelerated erosion and Quaternary geodynamic processes spatialized in 

the Feijão River basin.  

 
Source: author. 
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Class 3 and 4 represent low potential to develop accelerated erosive processes, being 

associated with areas covered by native vegetation and clay soils (clay between 35 and 60% and 

silt between 20 and 50%), derived from lithology with a matrix composed by fine material, as is 

the case with the Serra Geral Formation and correlated basic intrusive.  

In this case, despite the unity of non-consolidated material presented and the 

elevated loss of mass by immersion (Px ̅ = 63.9%) the presence of arboreal vegetation and soils 

with a fine soil particles hampered the disaggregation and surface runoff of the soil particles, 

controlling in a natural way the incision of the soils. Even given this, 55 rills and 5 gullies were 

mapped in non-forested locations.  

Erosion acceleration potential of Class 5 is located on the surfaces of summits in the 

back of the cuestas, where soils with an average texture are found (clay + silt ≥15%, clay <35.5%), 

residue from the Itaqueri Formation. In the SW from the basin is an area where clayey/silty soils 

are found (clay between 35 and 60%, silt between 20 and 50%) from the Serra Geral Formation 

and associated basic intrusive. 124 rills and 7 gullies were mapped in this class, mainly associated 

with pastureland, sugar cane and areas of exposed soil during the preparation phase for sugar cane 

cultivation.  

The regions with greatest potential for accelerated erosion (class 6 and 7) were 

mapped along a NW/SE and NE/SW direction from the study area, where 188 rills and 7 gullies 

were found. This is explained by the presence of sandy textured soils (<20% of fine) and thick (>5 

meters), originating from the alteration in situ of the Botucatu Formation (primarily quartz 

sandstone with well rounded grains, high porosity and highly friable). As an aggravating factor, 

the overlaid use and soil covering is constituted predominately by pastureland followed by sugar 

cane, forest plantations and exposed soil (preparation for the cultivation of sugar cane). 
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4.5.3. Driving forces 

 

Table 11 clarifies the more specific relationships between processes of accelerated 

erosion and the geoenvironmental attributes. This comparative analysis is important in assessment 

of the current state of the geodynamic processes in the study area.  

The extensive livestock showed itself to be a direct driving force, acting as a trigger 

for accelerated erosive processes in the wellhead areas, representing 81.2% of the rill processes 

and 94.7% of the gullies. 

Despite these forms of incision normally occurring in the sections of greatest 

steepness and of little altered profiles (BERTONI and LOMBARDI NETO, 2012), in the study 

area, these predominated in the steepness class from 0 to 10%, in well developed soils (between 10 

and 20 meters) and of elevated permeability (10-3 a 10-2cm/s). 

A large number of accelerated erosive processes were verified (47.3% of the rills 

and 42.1% of the gullies) in the portion with the highest potential for accelerated erosion, where 

the Botucatu Formation emerges. In this case, the geodynamic processes develop owing to the silts 

being of a sandy texture and being extensively used for livestock.  

Evidence of more intense concentrated action from erosive processes (32.8% rills 

and 36.8% gullies) were found together with the Itaqueri Formation, the region in which medium 

potential for accelerated erosion predominates, in the NE of the basin. These processes are 

conditioned by the sandy texture of the soil, greater steepness of the land and the greater potential 

for surface runoff. It is worth noting that, in this area, the greatest number of springs and first order 

canals in the basin were observed. In this case, the eroded soils in the form of particulate material, 

tend to enter into and sediment these water bodies, so vital for the maintenance of water quantity 

and quality of the headwaters of a catchment, thereby degrading them. 
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Table 11. Geoenvironmental attributes related to the development of accelerated erosive processes.  

 
Geoenvironmental attributes 

Geodynamics processes 

         Rill   Gully 

La
n

d
 c

o
ve

r 
an

d
 la

n
d

 u
se

 Pasture 309 81.2 18 94.7 

Deactivated dump - currently 
pasture 

23 6 1 5.3 

Sugar cane 26 6.8   

Citrus (Orange) 6 1.6   

Forestry 7 1.8   

Exposed soil 3 0.8   

Urbanised area 5 1.3   

Cerrado (arboreal savanna) 2 0.5   

TOTAL 381 100% 19 100% 

G
eo

lo
gy

 

Botucatu 180 47.3 8 42.1 
Silicified sandstone of Botucatu 
Formation 

11 2.9 1 5.3 

Itaqueri 125 32.8 7 36.8 

Serra Geral and Basic Intrusive 52 13.6 3 15.8 

Quaternary 13 3.4   

TOTAL 381 100% 19 100% 

So
ils

 

Botucatu Formation 133 34.9 9 47.3 
Serra Geral Formation and Basic 

Intrusive  

24 6.3   

Itaqueri Formation 

(Sandy)  

83 21.8 6 31.6 

Sandy I 30 7.9   

Sandy III 3 0.8   

Sandy IV 48 12.6 3 15.8 

Mixed 10 2.6   

Lateritic concretions 

 

37 9.7 1 5.3 

Alluvial sediment 13 3.4   

TOTAL 381 100% 19 100% 

Th
ic

kn
es

s 

 <1m 13 3.4   
 2m 38 10 5 26.3 

 5m 17 4.5   

 10m 220 57.7 12 63.2 

 20m 93 24.4 2 10.5 

TOTAL 381 100% 19 100% 

St
ee

p
n

e
ss

 

0 - 2% 98 25.7 5 26.4 
2 - 5% 52 13.6 2 10.5 

5 - 10% 74 19.4 2 10.5 

10 - 15% 54 14.2 2 10.5 

15 - 20% 51 13.4 4 21.1 

20 - 30% 30 7.9 2 10.5 

>30% 22 5.8 2 10.5 

TOTAL 381 100% 19 100% 

Sl
o

p
 s

h
ap

e
 

Covergent Concave 88 23.1 8 42.1 
Covergent Retilinear 76 19.9   

Covergent Convex 14 3.7 1 5.3 

Planar Concave 34 8.9 5 26.2 

Planar Retilinear 38 10 1 5.3 

Planar Convex 11 2.9 1 5.3 

Divergent Concave 31 8.1 1 5.3 

Divergent Retilinear 51 13.4 2 10.5 

Divergent Convex 38 10   

TOTAL 381 100% 19 100% 

 
Souce: author. 

http://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/currently.html
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In these cases, both in the outcropping of the Botucatu Formation and in that of the 

Itaqueri Formation, it was verified that accelerated erosive processes are intensified when 

pastureland, destined for extensive livestock grazing occupies the convergent/concave segments 

(23.1% of the rills and 42.1% of the gullies) and convergent/rectilinear (19.9% of the rills) of the 

slopes. 

The most harmful effects of livestock grazing on the landscape are well defined by 

Trimble and Mendel (1995). According to these authors, livestock is an important agent for 

geomorphological change. In the steepest areas of the land, the livestock move upward, exerting a 

great quantity of force (≅250kPa) on the soil, resulting compaction and reducing infiltration, 

further increasing surface runoff and accelerating the erosive processes.  

The implications of livestock grazing make themselves present, even in the areas of 

wet fields of the basin in low steepness. In this case, the marginal alluvial deposits of the water 

courses (Quaternary) are susceptible to developing rills, since they give access to water sources for 

watering the livestock.  

Soils with temporary cultivation such as sugar are more vulnerable to erosion than 

soils with perennial or semi perennial plants (BERTONI and LOMBARDI NETO, 2012). In the 

cultivation of sugar cane the intensive use of heavy agricultural machinery and piping on a large 

scale for irrigation, leads to compaction and clogging of the soil pores reducing infiltration, which 

consequently increases surface runoff and accelerated erosion as highlighted by Dorici et al., 

(2016).  

In the study area, 26 rills (6.8%) were mapped in areas destined for the cultivation 

of sugar cane. The predominance of these processes in areas that did not present conservationist 

practices for soil management, such as contour lines and terracing was observed. The simple 

adoption of conservationist practices could provide a reduction of surface surface runoff, a factor, 

which would lead to a clear reduction in the supply of sediments and affluent to Feijão River. 

Only in the area of the deactivated dump (Figure 34), was the occurrence of 23 rills 

recorded (6%) and of a gully of large dimensions reported. In loco such processes are explained by 

the undoing of the relief with the aim of compacting the rubbish from the past and to the current 
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land cover and use, destined for the breeding of buffalo. When moving about, these heavy animals 

exert great vertical force on the soil, maximizing the development of accelerated erosive processes.  

 

4.5.4. Territorial planning strategies, which positively impact the hydric resources 

 

In this study, significant recent geodynamic processes were identified in an area of 

peri-urban headwaters of a catchment located in the southeast region of Brazil. Therefore, it is 

important for us to suggest some basic guidelines to conciliate economic development and the 

preservation of ecosystem services provided by the basin, especially the surface and subterranean 

provision of good quality water. 

 In the summit areas, where the Itaqueri Formation occurs,  should be 

prevented the presence of livestock at all the sources of the water courses 

arranged in the form of with the form of an amphitheater, mainly in the 

convergent/concave segments, with the aim of avoiding trampling and 

compaction and consequently the triggering of erosive processes.  

 It is necessary to reconstitute the natural vegetation areas in the interfluves, 

mainly on the surface of the summit in the areas where bigger surface runoff 

was found. Thus, vertical water flow can be intensifyed, feeding the springs 

and aquifers downstream.  

 Advocate for the protection of wet field areas of up ten meters of width to 

become obligatory, with the objective of their serving as natural filters 

destined to contain the sedimentation originating from more elevated zones, 

mainly when there is sugar cane cultivation. It is expected that such measures 

will also mitigate the diffuse pollution carried together with the surface 

runoff.  

 There is a need for the creation of priority zoning for the recuperation of 

degraded areas.  
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 Not heeding the guidelines proposed can intensify the development of 

accelerated erosive processes and lead to negative consequences for water 

storage.  

 

4.6  CONCLUSIONS  

 

A large part of the studied area presented low potential for surface runoff. In terms 

of the potential risk of accelerated erosion, it was found that 86.12% of the basin surface showed 

medium potential, found due to the extensive class 5 and 6 areas. 

These results were unsurprising and showed that accelerated erosive processes are 

triggered due to changes to the natural condition of soil cover, that is to say, present a direct relation 

with the removal of primitive vegetation cover and an implantation of anthropogenic activities.  

In this case, extensive livestock grazing was found to be the main driving force for 

accelerated erosive processes, since 81.2% of the rills and 94.7% of the gullies occurred in their 

domain. Following this was the presence of sugar cane and the deactivated dump of São Carlos. 

Therefore, with the use of a low cost simplified method, this study showed the 

possibility of mapping the areas where water flow tends to run across the surface of the land and 

favor erosive processes, and the areas where water flow tends to infiltrate, feeding the surface water 

bodies and providing the replenishment of the hydro-ecological units in the basin, amongst which 

is the Guarani Aquifer, which is of continental importance. 

The approach adopted in the present study is capable of being extended and of being 

utilized, mainly in other wellheads with equivalent natural conditions in vast areas of the Brazilian 

southeast or in situations whereby needs to plan anthropic activities.  
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5 COMPARTIMENTAÇÃO DAS FORMAS DO RELEVO EM ÁREA DE 

MANANCIAL PERIURBANO NA BORDA NE DA BACIA 

SEDIMENTAR DO PARANÁ  

 

5.1 RESUMO 

 

Estudos geomorfológicos em bacias hidrográficas são abundantes, porém, poucos são voltados pra 

bacias periurbanas em que a produção de água é um serviço ecossistêmico relevante e de interesse 

público. Na bacia hidrográfica do Ribeirão do Feijão (243,16km²), a qual foi esculpida em terrenos 

sedimentares da Bacia Sedimentar do Paraná, um grande volume de água pode deixar de infiltrar e 

recarregar aquíferos e nascentes, em decorrência de significativa degradação ambiental oriunda do 

uso incorreto do solo. Pela legislação local vigente, a bacia é adotada como unidade de 

planejamento territorial voltada a conservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

No entanto, na perspectiva do planejamento territorial, é patente a necessidade de estudos que 

compartimentem a bacia em unidades menores para que se possa verificar áreas de maior alteração 

das condições morfogênicas naturais. O objetivo deste trabalho é estabelecer a compartimentação 

geomorfológica, em escala de 1:50.000, e a integração de informações geoambientais variadas a 

fim de subsidiar possíveis tomadas de decisão na bacia direcionadas ao planejamento. Foram 

identificados diferentes níveis taxonômicos, no quarto táxon, foram identificadas nove unidades de 

formas do relevo. As maiores alterações nas condições morfogênicas naturais são ilustradas pelas 

ravinas e voçorocas (sexto táxon) que ocorrem no domínio dos Morros Areno-Argilosos de Topos 

Convexos Altos. Tal forma de relevo está posicionada no reverso das cuestas em regiões de maiores 

declividades e solos de matriz areno-argilosa oriundos da Formação Itaqueri. Concomitantemente, 

é nesta forma do relevo que estão concentradas o maior número de nascentes, o que expressa a 

prioridade de contingenciamento dos processos erosivos acelerados nesta área.    

 

Palavras chave: Bacia hidrográfica, Formas do Relevo, Geoprocessamento, Serviços 

Ecossistêmicos, São Carlos. 
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5.2 ABSTRACT 

 

Several are the geomorphologic studies in water basins; however, few are aimed at peri-urban 

basins where the water production is a relevant ecosystem service of public interest. In Ribeirão do 

Feijão basin (243.16km²), sculpted in sedimentary terrains of the Paraná Sedimentary Basin, a 

considerable volume of water can infiltrate impairing the recharge of the aquifer and water springs, 

due to extensive environmental degradation caused by incorrect land use. The local legislation 

regards the basin as a territorial planning unit and establishes the obligation to preserve water 

resources. However, from the perspective of land planning, studies where the basin is split in 

smaller units are essential to verify areas where the alteration in natural morphogenic conditions is 

significant. This study is aimed at establishing a geomorphological subdivision, in a scale of 

1:50.000, and the integration of varied geoenvironmental information in order to subsidize possible 

decision making processes in the basin. To do so, different taxonomic levels were identified. In the 

fourth taxon, nine terrain units were identified. The greatest alterations in the natural morphogenic 

conditions are illustrated by the ravines and gullies (sixth taxon), which occurs in the domain of 

Sandy-clay Hills of High Convex Summits. Such landform is positioned at the downside of the 

cuestas in regions of higher declivity and sandy-clay soils from the Itaqueri Formation. 

Concomitantly, it is in this landform that we find the highest number of springs, expressing the 

priority of contingency of accelerated erosive processes in the area.  

 

Keywords: Watershed, Relief Forms, Geoprocessing, Ecosystem Services, São Carlos. 

 

5.3 INTRODUÇÃO 

 

Um planejamento territorial adequado exige a aquisição de conhecimentos básicos 

a respeito do meio físico em que se realizam as atividades humanas responsáveis pelo 

desenvolvimento sócioeconômico. Entre tais conhecimentos, coloca-se a compartimentação 

geomorfológica (PONÇANO, 1981). Entretanto, o mapeamento geomorfológico não deve estar 

centrado somente na descrição das formas superficiais e representá-las cartograficamente, deve 
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também trazer a compreensão dos processos morfogenéticos e suas implicações ambientais 

(BISHOP et al., 2012). 

O relevo assume papel fundamental em se tratando de planejamento territorial e uso 

adequado do solo (CASTALDI e CHIOCCHINI, 2012, MENDONÇA et al., 2016), pois, ao se 

constituir de forma e depósitos de materiais produzidos em sua gênese, pode ser altamente instável 

face aos processos da natureza e pela ação antrópica (ROSS, 2006). Não obstante, as atividades 

humanas necessitam espaços territoriais cada vez maiores para serem implementadas os quais são 

definidos pelas formas do relevo.  

Atuando simultaneamente e reciprocamente, os atributos dos meios físico e biótico 

se manifestam no ambiente por meio de feições morfológicas superficiais, que por sua vez, irão 

servir de sustentáculo para os variados tipos de usos antrópicos do solo. Em escala de bacias 

hidrográficas, os espaços territoriais com morfologias homogêneas indicam processos e 

comportamentos hidráulicos peculiares em função da presença concomitante de tipos de rochas, 

solos e demais atributos ambientais.  

Assim, o relevo desempenha um papel essencial por ser um subsistema em 

interação, que contribui por meio de sua organização e características para a dinâmica da água na 

bacia, tanto em superfície como em sub superfície (CERMINARO e OLIVEIRA, 2015). 

Se tratando de planejamento territorial integrado ao hídrico, o mapeamento 

geomorfológico deve servir acima de tudo para o estabelecimento de diretrizes específicas para 

cada uma das formas semelhantes do relevo cartografadas, pois representam de maneira 

concentrada importantes processos de formação da superfície terrestre e refletem distintos graus de 

potencialidades e de fragilidades.  

A bacia do Ribeirão do Feijão é a principal fonte de água superficial da cidade de 

São Carlos – SP (225.681 habitantes) (SÃO PAULO - SEADE, 2017) de onde provém 

aproximadamente 27% (246,3L/s) do abastecimento de água (COSTA et al., 2013). 

Concomitantemente, ocorre em grande parte da bacia afloramento da Formação Botucatu 

(ZUQUETTE, 1981 e NISHIYAMA, 1991), a principal unidade geológica que compõe o Sistema 
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Aquífero Guarani (SAG), a mais importante unidade hidrogeológica da América do Sul. 

Entretanto, o manancial em apreço está localizado na zona periurbana da cidade de São Carlos e o 

equilíbrio natural do ambiente tem sido desestabilizado por meio da constante implantação de 

atividades antrópicas sem o devido planejamento e a adoção de critérios técnicos.  

Se tratando de um estudo realizado em uma bacia em que a produção de água é um 

serviço ecossistêmico relevante e de interesse público, têm-se como objetivo deste trabalho o 

mapeamento das formas do relevo, em escala de 1:50.000, e sua relação com outros processos 

geoambientais como o de escoamento superficial da água, os processos erosivos acelerados e de 

contaminação das águas subterrâneas.  

 

5.4 FISIOGRAFIA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia do Ribeirão do Feijão abrange uma área de 243,16km² estando localizada 

na região central do Estado de São Paulo, entre as coordenadas geográficas 22°02'4” e 22°13'14" 

de latitude sul e 47°42'46” e 47°54'14” de longitude oeste (Figura 35). A bacia engloba parte dos 

municípios de São Carlos, Itirapina e Analândia, o principal centro urbano regional é cidade de São 

Carlos (225.681 habitantes) (SÃO PAULO - SEADE, 2017). 

O Ribeirão do Feijão é tributário do Rio Jacaré-Guaçu, que deságua no Rio Tietê, o 

qual escoa o Estado de São Paulo no sentido sudeste-noroeste, ambos com caráter consequente em 

relação às camadas sedimentares da Bacia do Paraná. Por sua vez, o Rio Tietê desemboca no Rio 

Paraná, e este drena a porção meridional do Brasil, a partir da latitude 16°S.  

A rede de drenagem apresenta aspecto sinuoso, o padrão é o dendrítico 

(CHRISTOFOLETTI, 1974) e a extensão é de 248km. Os cursos d´água de 1ª ordem somam 

137km; 50,2km são de 2ª ordem; 23,3km de 3ª ordem; 30,9km de 4ª ordem e 6,6km de 5ª ordem 

(STRAHLER, 1952).  
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Figura 35. Localização da área estudada e unidades geológicas. 

 
   Fonte: adaptado de Zuquette (1981) e Nishiyama (1991). 

 

Em escala geológica continental, a área estudada localiza-se na Província Estrutural 

do Paraná (SILVA et al., 2003), disposta no flanco nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná. Do 

ponto de vista litoestratigráfico, são encontrados representantes litológicos que vão da Era 

Paleozóica até a Cenozóica conforme definem Zuquette (1981) e Nishiyama (1991) (Tabela 12). 
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Tabela 12. Unidades geológicas. 
UNIDADES *PERÍODO CARACTERÍSTICAS 

Quaternário Quaternário 
São representados por amplas planícies que ocorrem ao longo dos fundos de vale do 
Ribeirão do Feijão e afluentes. São constituídas por sedimentos aluvionares e coluvionares 
de textura arenosa devido à contribuição das litologias adjacentes.  

Formação 

Itaqueri  
Terciário 

É composta por arenitos não cimentados, de granulometria fina até grosseira, com matriz 
argilosa e/ou siltosa, arenitos conglomeráticos, argilitos e conglomerados. É representada 
por cobertura sedimentar pós-basáltica encontrando-se assentados sobre as litologias das 
formações Serra Geral e Botucatu. Ocupa as superfícies de cimeira no reverso das cuestas 
atingindo cerca de 60m de espessura. 

 
Formação Serra 

Geral e Intrusivas 
básicas 

Cretáceo 

Constitui-se de sequências de derrames de lavas basálticas e diques e sills de diabásio, 
apresentando intensamente fraturados, aspecto denso e textura afanítica. Encontra-se 
assentada sobre os arenitos da Formação Botucatu, com espessura máxima de 80 metros. 

 
Formação 
Botucatu 

Cretáceo 
Jurássico 

Constituída predominantemente por arenitos eólicos atribuídos a depósitos em ambiente 
desértico, com granulação fina a média, partículas bem arredondadas e composição 
essencialmente quartzosa (80%), a espessura varia entre 20 e 280 metros. Apresenta 
grande quantidade de poros interconectados e uma elevada capacidade de armazenar e 
fornecer água. Segundo Iritani e Ezaki (2012) é o principal formador do Aquífero Guarani. 

Arenitos 
silificados da 

Formação 
Botucatu 

Encontram-se subjacente ao basalto da Formação Serra Geral. Sustentam escarpas verticais 
na forma de Cuestas com desníveis topográficos entre 60 e 120 metros. Segundo 
(Paraguassu, 1972) a silicificação dos arenitos Botucatu é um processo resultante da 
precipitação de sílica a partir da água subterrânea. 

 

 

   Fonte: Zuquette (1981), Nishiyama (1991), *Brasil – CPRM (2006). 

 

Os solos representam os depósitos residuais ou que tenham sofrido transporte, 

resultante do intemperismo de arenitos, argilitos, basaltos e magmatitos básicos, sendo 

diferenciados quanto às características geotécnicas como: espessura, textura, composição 

mineralógica e permeabilidade (NISHIYAMA, 1991) (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Características geotécnicas dos solos. 

                 SOLOS ESPESSURA 
(metros) 

GRANULOMETRIA MÉDIA (%) k 
 (cm/s) *Ar Si Af Am Ag G 

R
ES

ID
U

A
IS

 Formação Botucatu 2 a 20 7 5 77 10 1 - 10-3 a 10-2 

Formação Serra Geral e 
intrusivas básicas 

2 a 10 36 35 24 4 1 - 10-6 a 10-3 

Formação Itaqueri 10 a 20 35 20 38 6 1 - 10-6 a 10-2 

R
ET

R
A

B
A

LH
A

D
O

S 

Arenoso I 10 a 20 13 4 66 16 1 - 

10-3 a 10-2 Arenoso III 10 38 14 41 7 - - 

Arenoso IV 10 a 20 10 4 76 6 3 1 

Misto 10 a 20 25 2 42 6 25 - 10-4 a 10-2 

**Concreções Lateríticas 10 60 10 10 - 20 - - 

Sedimentos aluviais 0 a 10 Arenoso 10-4 a 10-3 

*Ar = argila, Si = Silte, Af = areia fina, Am = areia média, Ag = areia grossa, G = pedregulho; k = coeficiente de 

permeabilidade.  Fonte: (NISHIYAMA, 1991), **De acordo com unidades pedológicas (OLIVEIRA e PRADO, 1984). 
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Segundo a classificação climática de Köppen, o clima local encontra-se no limiar 

entre as classificações Cwa.i e Aw.i., caracterizado pelo clima tropical com verão úmido e inverno 

seco (TOLENTINO, 2007). Regionalmente, Mendonça e Danni-Oliveira (2007) classificam o 

clima como Tropical Úmido-Seco, também conhecido como Tropical do Brasil Central sem Seca.  

A floresta tropical semidecídua e a de galeria são as fisionomias predominantes, 

seguidas do cerrado (cerrado sensu stricto, capoeiras e campos úmidos) (Soares et al., 2003). 

Também é possível observar a presença de áreas de florestas regeneradas que se desenvolveram 

em áreas outrora ocupadas com atividades agropecuárias. Nos dias atuais, a vegetação nativa 

encontra-se bastante fragmentada, principalmente, devido à interferência das atividades humanas, 

as áreas antes florestadas com vegetação nativa deram lugar a cana-de-açúcar, citricultura, pecuária 

e silvicultura. 

 

5.5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste estudo, a compartimentação do modelado em níveis taxonômicos passou pela 

identificação das diferentes dimensões do relevo, das feições maiores para as menores, chegando 

ao nível de segmentos das vertentes e dos processos geodinâmicos. Os procedimentos 

metodológicos fundamentaram-se na proposta de classificação taxonômica das formas do relevo 

apresentada por Ross (1992).  

O software de geoprocessamento ArcGIS® 10.4.1 (ESRI, 2016) foi utilizado para a 

montagem e manipulação do banco de dados digital. Neste estudo, foram utilizadas fontes 

primárias e secundárias (Tabela 14).  

  A abordagem empregada consistiu em várias etapas: 1) compilação de dados 

existentes para a área de estudo e seleção dos atributos geoambientais, 2) manipulação e produção 

de cartogramas em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 3) interpretação 

individualizada e integrada dos planos de informação e extração de conclusões, 4) validação dos 

produtos de laboratório por meio de trabalhos de campo (Figura 36). 
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Tabela 14. Documentos cartográficos utilizados. 

 

 

O mapa temático de cobertura e uso do solo foi elaborado por meio de classificação 

e digitalização manual em tela a partir de imagens do satélite GeoEye com resolução espacial de 

0,5m. O Modelo Digital do Terreno (MDT), as classes de declividades e o relevo sombreado foram 

elaborados a partir de informações extraídas das cartas topográficas (curva de nível, pontos 

altimétricos e rede de drenagem).  

Por se tratar de uma área de manancial periurbano, uma nova concepção de 

abordagem geomorfológica integrada foi introduzida por este trabalho, sendo realizada a discussão 

dos potenciais de: escoamento superficial, de erosão acelerada e de contaminação de aquíferos, os 

quais foram obtidos no formato digital (shapefile) a partir dos trabalhos realizados na bacia por 

Costa et al. (no prelo a, b).  

 

ATRIBUTOS GEOAMBIENTAIS DESCRIÇÃO FONTES ESCALA 

Rochas 
Mapas 

geológicos 

Zuquette (1981), Nishiyama (1991), 
Folha Geológica de Corumbataí  (SÃO 

PAULO – IG, 1984), Costa et al. (no prelo a) 

1:50.000 

Solos Materiais inconsolidados Nishiyama (1991) 

Relevo 

Formas deTerreno TOPODATA 
(BRASIL - INPE, 2017) Hillshade 

Declividades 
Folhas Topográficas (BRASIL - IBGE, 1971): 

São Carlos - SF-23-Y-A-I-1 
Corumbataí - SF-23-Y-A-I-2 Elementos 

hídricos 
Rios, lagos e 

reservatórios artificiais 

Imagens do satélite  
GeoEye de 2011  

(ESRI, 2011) 

Resolução 
de 0,5m 

Cobertura 
e uso do solo 

Cobertura vegetal  
e atividades antrópicas 

Processos 
geodinâmicos 

Ravinas 
Voçorocas 

P
o

te
n

ci
ai

s 

Escoamento 
superficial 

Escoamento da 
água na superfície 

Costa  et al.  (no prelo b) 

1:50.000 
Erosão 

acelerada 
Processos  

Erosivos lineares 

Contaminação 
de aquíferos 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

Costa  et al.  (no prelo a) 
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Figura 36. Fluxograma da metodologia empregada. Ao fundo a imagem de um morro testemunho 

localizado na área de estudo. 

 
Fonte: autor 

 



118 
 

Os planos de informação são apresentados na Figura 37. Para o georreferenciamento 

na Zona 23S, adotou-se o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000) 

(IBGE, 2005) e projeção Universal Transversa de Mercator (UTM). 

 

5.5.1 Critérios utilizados na caracterização das unidades do relevo 

 

A técnica de sobreposição de mapas em ambiente tridimensional foi a principal 

ferramenta que auxiliou no reconhecimento e na espacialização das feições superficiais. O padrão 

textural do modelado foi apurado com o uso do relevo sombreado. Neste caso, as áreas de maior 

sombreamento indicaram relevo mais alto, representado por áreas de morros e vertentes escarpadas, 

e as sombras menores, as áreas de colinas. Nas áreas de relevo muito plano, como as planícies de 

inundação, não havia a presença de sombras. 

As planícies caracterizavam-se pela predominância de declividades de 0 a 2% e 

correlação espacial com solos aluvionares. As colinas estão dispostas em terrenos suavemente 

ondulado em que preponderam declividades de 10%. Nos Morros as declividades são mais 

acentuadas (até 30%). O relevo cuestiforme é marcado por declividades que superam os 30% 

dispostas em vertentes abruptas. Nas vertentes escarpadas as inclinações superam os 20%.  

Com relação a geologia, levou-se em consideração fatores que notadamente estão 

associados a sustentação do relevo e refletem na expressão de alteração de suas formas, como a 

tectônica, o lito-estrutural e o grau de coesão das rochas. Neste caso, rochas básicas da Formação 

Serra Geral são mais resistentes a denudação se comparadas aos arenitos da Formação Botucatu e 

Itaqueri.  

Possíveis entalhamentos, concordantes da rede de drenagem, foram verificados a 

partir da análise do posicionamento e orientação das falhas geológicas. O comportamento 

hidrogeológico e a classificação quanto à porosidade das rochas armazenadoras (intergranular ou 

fraturadas) e quanto às características hidráulicas, em livres ou confinados foi realizado com base 

no trabalho de Costa et al. (no prelo a).  
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Figura 37. Planos de informação.

 
Fonte: autor. 
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Os materiais inconsolidados foram analisados levando em consideração 

características como a gênese, espessura, textura e a permeabilidade de cada tipo de solo. Essas 

características refletem uma certa correspondência entre as feições superficiais e o manto de 

alteração das litologias subjacentes. Segundo Ponçano et al. (1981), os depósitos coluvionares 

arenosos espessos estão notadamente associados a relevos colinosos e suaves, por outro lado, solos 

com elevada presença de finos estão associados a relevo de morros e escarpado. Solos superficiais 

pouco desenvolvidos geralmente se fazem presentes em vertentes escarpadas, com inclinação que 

superam os 30%.  

Quanto a morfometria, as formas de relevo foram quantificadas em função da Matriz 

de Índices de Dissecação do Relevo apresentada por Ross (1992) (Tabela 15). Em escala de 

vertente, os processos geodinâmicos do Holoceno foram cartografados com base na interpretação 

de imagens de satélite e posterior validação in loco. Foi considerado como ravinas os processos 

geodinâmicos de até 50cm de largura e profundidade. Acima de 50cm de largura e profundidade 

foram consideradas voçorocas (SÃO PAULO - IPT, 1989). 

O posicionamento dos perfis morfológico-estrutural foi escolhido de modo a 

abranger todas as formas de relevo. Tais perfis, foram elaborados a partir da análise de transectos 

espacializados em ambiente 3D. Os trabalhos de campo permitiram a validação in loco dos 

produtos elaborados em laboratório.  

 

Tabela 15. Intensidade de dissecação do relevo (Ross, 1992). 

MATRIZ DOS ÍNDICES DE DISSECAÇÃO DO RELEVO 

Graus de entalhamento  
dos vales 

Dimensão Interfluvial Média 

Muito grande (1) Grande (2) Média (3) Pequena (4) Muito pequena (5) 

>1500 m 1500 a 700 m 700 a 300 m 300 a 100 m <100 m 

Muito Fraco (1) (<10 m) 11 12 13 14 15 

Fraco (2) (10 a 20 m) 21 22 23 24 25 

Médio (3) (20 a 40 m) 31 32 33 34 35 

Forte (4) (40 a 80 m) 41 42 43 44 45 

Muito Forte (5) (>80 m) 51 52 53 54 55 
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5.6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em termos de posicionamento morfoestrutural continental, a área estudada está 

inserida integralmente na Bacia Sedimentar do Paraná. Esta morfoestrutura comporta-se como uma 

complexa fossa intracratônica sinclinal soerguida, com acumulação de rochas sedimentares e 

vulcânicas, encravada no dorso do escudo pré-cambriano, o qual é composto por rochas ígneas e 

metamórficas (AB’SÁBER, 1949 e 1954; ALMEIDA, 1964 e MILANI et al., 2007) (Figura 38). 

A unidade morfoescultural Planalto Ocidental Paulista se estende para noroeste a 

partir de um ressalto topográfico balizado pelas cuestas arenítico-basálticas as quais formam um 

grande alinhamento (norte-sudoeste) na região central do Estado de São Paulo (ROSS, 1985; ROSS 

e MOROZ, 1997). O relevo dessa morfoescultura é representado por uma sucessão de campos 

levemente ondulados, de modelado extremamente suavizado, com predomínio de colinas amplas e 

baixas com topos convexados a aplanados; muito favorável às atividades agrícolas (PONÇANO et 

al., 1981) (Figura 39).  

Como resultado do processo de circundesnudação pós-cretácea ocorrido na borda 

oriental da Bacia Sedimentar do Paraná, (AB’SÁBER, 1949), o Planalto Ocidental Paulista se 

mostra fragmentado (ROSS e MOROZ, 1997) sendo possível delimitar duas unidades 

morfológicas na bacia do Ribeirão do Feijão, o Planalto Residual de São Carlos e o Planalto Centro 

Ocidental. 

 

5.6.1 Planalto Residual de São Carlos  

 

Tal sub-unidade morfoescultural estende-se por 98,8km² (40,6% da área) 

circundando as bordas oeste, noroeste, norte e nordeste da bacia, distribuído numa faixa que pode 

variar entre 1,3 e 7km de largura em altitudes da ordem de 740 a 1.030m.  O contato entre o Planalto 

Residual de São Carlos e o Planalto Centro Ocidental, em nível topográfico inferior, é marcado por 

vertentes escarpadas onde as declividades podem superar 30%. No relevo denudacional são 

constatadas dimensões interfluviais desde Muito Grande a Pequena e vales com entalhamento 

Muito Forte (Dc51, Dc52, Dc 53 e 54).  
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Figura 38. Bloco diagrama da Bacia Sedimentar do Paraná (A). Bacia do Paraná abrangendo a bacia do 

Ribeirão do Feijão (B). Secção Geológica Catanduva – São Carlos (C). Perfil geológico da bacia (D). 

 
Fonte: adaptado de: Ab'Sáber (1954) (A), São Paulo - DAEE (1974) (C), Nishiyama (1991) (D). 
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Figura 39. Morfoestrutura da Bacia Sedimentar do Paraná na qual está contido a morfoescultura Planalto 

Ocidental Paulista (A). Planalto Ocidental Paulista abrangendo a região centro-ocidental do Estado de São 

Paulo, inclusive a área estudada (B). Relevo sombreado destacando a área estudada e o contato entre o 

Planalto Ocidental Paulista, em nível altimétrico superior, e a Depressão Periférica Paulista, marcado 

pelos fronts das cuestas (C). 

 
Fonte: adaptado de Ross e Moroz (1997) (B); Brasil – INPE (2017) (C). 

 

Nas regiões de cimeira, o Planalto Residual de São Carlos é composto por cobertura 

sedimentar Cretácea/Terciária da Formação Itaqueri e corresponde ao interflúvio Tietê (sul)/Mogi-

Guaçu (norte). Em nível estratigráfico inferior, é sustentado por rochas básicas correlatas a 

Formação Serra Geral e arenitos por vezes silicificados, da Formação Botucatu.  
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5.6.2 Planalto Centro Ocidental 

 

Em escala regional, essa subunidade morfoescultural trata-se de um patamar 

intermediário ocupando nível topográfico inferior se comparado ao Planalto Residual de São Carlos 

circundante, porém superior ao da Depressão Periférica Paulista. Na área estudada, distribui-se por 

144,36km² (59,4% da área) ocupando um eixo noroeste-sudoeste distribuído em altitudes que 

variam entre 680 e 740m, sendo que as vertentes apresentam declividades inferiores a 5%.  

Geologicamente, é embasado pelos arenitos da Formação Botucatu a qual repercute 

em verdadeiros plainos de erosão, contrastando bruscamente com o padrão na forma de morros do 

Planalto Residual de São Carlos. Nessa unidade predomina o relevo denudacional, cujo modelado 

constitui-se basicamente em colinas amplas e baixas com topos convexados (Dc), intercaladas ao 

relevo agradacional com amplas planícies fluviais. Os terrenos apresentam dimensão interfluvial 

de Muito Grande a Média, e vales com entalhamento Muito Forte (Dc51, Dc52 e Dc 53). 

 

5.6.3 Formas do relevo  

 

O mapeamento geomorfológico da bacia do Ribeirão do Feijão possibilitou 

identificar, em escala de 1:50.000, nove de formas de relevo específicas para a bacia (Figura 40). 

Conforme pode ser verificado no Quadro 2, características dos meios físico, biótico e antrópico 

foram integradas às análises das formas do relevo como maneira de definir o modo como cada 

feição superficial responde às intervenções humanas. 

 

5.6.3.1 Cuestas Arenitico-Basálticas  

 

As escapas cuestiformes ocorrem em altitudes da ordem de 830 a 960m. As 

declividades podem ser superiores a 60%, expostas em vertentes abruptas voltados para o S e O, 

flanqueando o bordo interior do Planalto Residual de São Carlos.  
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Figura 40. Mapa geomorfológico da bacia do Ribeirão do Feijão. 

 
Fonte: autor.
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Quadro 2. Principais características geomorfológicas das unidades taxonômicas mapeadas. 

1° Taxon 2° Taxon 3° Taxon 4° Taxon 5° Taxon 6° Taxon Meio físico 
Meio biótico e 

antrópico 
Potenciais 

Morfoes-
trutura 

Morfoescultura Unidades 
morfoló-

gicas 
Formas do relevo 

*Formas  

de 
terreno 

Processos 
geodinâmicos 

Declividade 
(%) 

Altimetria 
(m) 

Geologia Solo 

 
Cobertura e uso do 
solo predominantes 

Escoamento 
superficial 

Erosão 
acelerada 

Contaminação 
das águas 

subterrâneas Unidade 
Sub-

unidades 

Bacia 
sedimen-

tar do 
Paraná 

Planalto 
Ociden-

tal 
Paulista 

Planalto 
Residual 
de São 
Carlos 

Escarpas 

Cuestas  
Arenítico-Basálticas 
(Dc52, Dc53, Dc54) 

4,95 
Km² 
2% 

DX 
CC  
DC 
CX 

Ravinas 
(11 - 2,9%) 
Voçoroca 
(1 - 5,3%) 

Superior  
a 30% 

830 a 960 

Arenito da 
Formação 
Botucatu 

silicificado 

Residual da Formação 
Botucatu 

Floresta tropical 
semidecídua 

Pastagem Baixo a 
Médio 

 

Baixo a 
Médio 

 

Muito baixo 
 

Vertentes e Escarpas 
Basálticas  

(Dc52, Dc53, Dc54) 

7,28 
km² 
3% 

CC 
 DX 
 PX 
 DC 

Ravinas 
(13 - 3,4%) 
Voçorocas 
(6 - 31,6%) 

Superior  
a 20% 

810 a 930 
Fm Serra Geral e 
intrusivas básicas 

associadas 

Residuais das Fm Serra 
Geral e Itaqueri, 

Retrabalhado Arenoso 
IV 

Floresta tropical 
semidecídua, 

Pastagem, Solo 
exposto, Chácaras 

Morros 

Morros Areno-
Argilosos de Topos 

Convexos Altos 
(Dc52, Dc53, Dc54) 

17,34
Km² 

7,13% 

DX 
CC 
CX 
DR 

Ravinas 
(125 – 32,8%) 

Voçorocas 
(4 - 21,1%) 

De 0 a  
superiores  

a 30% 
860-1.030  Fm Serra Geral e 

intrusivas básicas 
associadas 

Formação Itaqueri  
 

Residuais das Fm Serra 
Geral e Itaqueri 

Concreções lateríticas 

Floresta tropical, 
semidecídua, 

Pastagem, Cana e 
Solo exposto 

Baixo a 
Médio 

Médio 
 

Baixo a  
Muito Alto 

Morros Areno-
Argilosos de Topos 
Convexos Médios 

(Dc51, Dc52, Dc53) 

46,66
Km² 

19,2% 

DR 
PR 
CR 
DX 

Ravinas 
(58 - 15,2%) 
Voçorocas 
(2 - 10,5%) 

0 a 15%  680-975  

Residuais das Fm.  
Serra Geral e Itaqueri, 
Retrabalhados Misto e 

Arenoso III 

Cana, Pastagem 
Floresta tropical 

semidecídua, Solo 
exposto, Chácaras 

Baixo a 
 Alto 

Médio a  
Muito Alto 

Colinas 

Colinas Arenosas de 
Topos Convexos 

Altos (Dc51, Dc52) 

95,8 
km² 

39,4% 

DR 
CR 
PR 

Ravinas 
(91 - 23,9%) 
Voçorocas 
(3 - 15,7%) 0 a 10% 

 

680-850  

Formação 
Botucatu 

 

Residual da Fm 
Botucatu 

Retrabalhado  
Arenoso I 

Pastagem, Cana, Solo 
exposto, Cerrado 

Silvicultura 

Muito Baixo 
a Baixo 

 

Médio 
 

Médio a  
Muito Alto 

 

Planalto 
Centro 

Ocidental 

Colinas Arenosas de 
Topos Convexos 

Baixos (Dc51, Dc53) 

44,08
km² 

18,08
% 

DR 
CR 
PR 

Ravinas 
(57 – 15%) 
Voçorocas 
(2 - 10,5%) 

720-840  

Residual da Fm 
Botucatu 

Retrabalhado  
Arenoso I e IV 

Pastagem, 
Silvicultura, Cerrado, 

Floresta tropical 
semidecídua 

Colinas Arenosas de 
Topos Convexos 

Médios (Dc52, Dc53) 

7,55 
Km² 
3,19 

% 

DR 
CC 
DC 
CR 

Ravinas 
(7 - 1,8%) 
Voçoroca 
(1 - 5,3%) 

0 a 15%  780-850  

Residual da Fm 
Botucatu 

Retrabalhados 
 Arenoso IV 

Citricultura, 
Pastagem, Floresta 

tropical semidecídua 

Agrada-
cionais 

Planícies Fluviais 
(Apf) 

15,9 
km² 
6,54 

% 

Planares 
Ravinas 

(16 – 4,2%) 

0 a 2% 

680 a 840  

Fm Botucatu 
Depósitos 

aluvionares do 
Quaternário  

Sedimentos 
aluvionares oriundos 

das fm Botucatu, Serra 
Geral e Itaqueri. 

Campos úmidos 
(Vegetação 

herbácea), Mata de 
galeria, Pastagem 

Muito baixo 
Muito 
Baixo 

Muito Alto 

   
Terraços Fluviais 

(Atf) 

3,6 
km² 

1,46% 

CC 
CR 
DR 

Ravinas 
(3 – 0,8%) 

680 a 760  
Fm Botucatu, 

depósitos 
aluvionares  

Cana, Mata de 
galeria, Pastagem, 

Campos úmidos  

Muito baixo 
a Baixo 

Baixo a 
Médio 

Alto a Muito 
Alto 

Fonte: autor. *CC=Convergente Côncava, CR=Convergente Retilínea, CX=Convergente Convexa, PC=Planar Côncava, PR=Planar Retilínea, PX=Planar Convexa, 

DC=Divergente Côncava, DR=Divergente Retilínea, DX=Divergente Convexa.  
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Seu front, delineado por paredões com alturas superiores a 100m, possuem 

caráter assimétrico, apresentando perfis horizontais divergentes alternados com convergentes 

nas reentrâncias, onde são abrigados ribeirões obsequentes. Os terrenos apresentam dimensão 

interfluvial que variam de Grande a Pequena e os vales possuem entalhamento Muito Forte 

(Dc52, Dc53, Dc54).  

O modelado na forma de cuesta é resultante do processo erosivo diferencial de 

camadas litoestratigráficas diferentes, entre elas a alternância entre basalto e arenito. Nas 

camadas superiores, as escarpas são recobertas por cobertura sedimentar cretácea da Formação 

Itaqueri, na porção mediana, o contato se faz com os basaltos Formações Serra Geral 

superpostos a arenitos silicificados da Formação Botucatu, os quais completam a sequência até 

a base.  

A evolução dessas escarpas pode ser atribuída a dois processos principais: o 

morfogenético e o deposicional. Nas porções abruptas, dada a elevada declividade, predomina 

a morfogênese, enquanto que na porção basal, ocorrem depósitos cenozóicos na forma de 

rampas de colúvio. Essas rampas são lançadas do sopé das escarpas em direção às Colinas 

Arenosas de Topos Convexos Médios em nível topográfico inferior, demonstrando a maneira 

pela qual foram criadas. 

As florestas tropicais semidecíduas ocupam de maneira adensada as rampas de 

colúvio das escarpas cuestiformes, e por vezes desde o seu topo, ocupando dominantemente seu 

front. No verão, tal fisionomia florestal recebe um acréscimo de umidade trazida pelos ventos 

sulinos provenientes do avanço da Massa Tropical Atlântica (mTa), que contribui para a 

formação de chuvas orográficas. No inverno, a Massa Polar Atlântica (mPa) provoca chuvas 

acompanhadas do decréscimo na temperatura. 

A atividade humana que mais se adapta a este ambiente é a pastagem a qual pode 

ser implementada mesmo em altas declividades. No entanto, conforme apontado por Trimble e 

Mendel (1995), o gado é um importante agente de mudança geomorfológica. Na área em 

apreço, a presença do gado contribui para o desequilíbrio do estado natural dos solos 

compactando-os, reduzindo a infiltração, aumentando o escoamento superficial e, 

consequentemente, acelerando os processos erosivos onde predominam depósitos de materiais 

arenosos na forma de coluviamento (Quadro 1).  
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Com relação a contaminação das águas subterrâneas, as condições físicas, 

bióticas e antrópicas estabelecidas proporcionam um potencial Muito Baixo.   

 

5.6.3.2 Vertentes e Escarpas Basálticas  

 

As colinas do Planalto Centro Ocidental, posicionadas em nível topográfico 

inferior, e os morros do Planalto Residual de São Carlos, em nível topográfico superior, ficam 

separados por uma faixa de relevo dominadas por Vertentes e Escarpas Basálticas as quais são 

sustentadas por rochas básicas da Formação Serra Geral resultantes de derrames ocorridos em 

vários episódios (Figura 41 e Figura 42D). Tal unidade geológica exibe espessura máxima de 

80m (LEINZ, 1949).  

As Vertentes e Escarpas Basálticas ocorrem entre classes altitudinais da ordem 

de 810 a 930m, onde são encontradas declividades que superam 20%. A forma de terreno 

dominante é a convergente na perspectiva horizontal e côncava no perfil vertical, formando 

reentrâncias, seguido da forma divergente/convexa na porção frontal das vertentes. Tais formas 

das vertentes, estão intimamente relacionadas com o sistema de drenagem, o qual conta com 

vários canais de 1ª e 2 ª ordem que promovem o dissecamento e sua esculturação, conduzindo 

a diferentes intensidades de entalhe onde escoam ribeirões consequentes e obsequentes. 

Ao norte da bacia, verifica-se que a drenagem orientada na direção oeste-

sudoeste/leste-nordeste penetrou fundo no Planalto Residual de São Carlos desfazendo sua 

continuidade, provavelmente, concordante ao falhamento orientado na mesma posição. 

Localmente, esses processos parecem moldar e intensificar as escarpas das vertentes 

circundantes.  

O modelado apresenta dimensão interfluvial que variam de Grande a Pequena, 

sendo que os vales possuem entalhamento Muito Forte (Dc52, Dc53, Dc54). O solo superficial 

possui textura argilosa (Residual da Formação Serra Geral) com porcentagens variadas de areia 

oriundos dos sedimentos transportados da Formação Itaqueri à montante e Botucatu 

circundante, sendo observadas espessuras que variam entre 2 e 10m (Nishiyama, 1991), as 

menores espessuras estão relacionadas às regiões com inclinação do relevo mais acentuada e as 

maiores estão posicionadas na porção basal das vertentes. 
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Figura 41. Perfil morfológico-estrutural e níveis taxonômicos. 

 
 

 

A vegetação que se desenvolve nestas áreas é a floresta tropical semidecídua em 

função dos solos argilosos oriundos da decomposição de rochas eruptivas basálticas. O relevo 

acidentado é muito utilizado para fins de pastagem, sendo que no entanto, quando se torna 

menos inclinado, permite a instalação de pequenas propriedades rurais, inclusive chácaras.  

Diante do intenso uso antrópico para fins de pastagem, que por vezes ocupa áreas 

de solos mais arenosos e em declividades mais acentuadas, os processos geodinâmicos mais 

atuantes são as voçorocas, que se instalam em áreas onde o potencial de escoamento superficial 

e de erosão acelerada verificado é Médio. 

Com relação ao potencial de contaminação do aquífero Serra Geral 

(fraturado/livre) (COSTA et al., no prelo a) subjacente, as altas classes de declividades e a 

presença de solos argilosos não favorecem o fluxo vertical da água e a percolação de possíveis 

fluídos contaminantes. 
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Figura 42. Cuestas Arenítico-Basálticas (A), Colinas Arenosas de Topos Convexos Médios 

(B), Morros Areno-Argilosos de Topos Convexos Médios (C), Vertentes e Escarpas Basálticas com 

voçoroca (D), Planícies Fluviais (E) e Colinas Arenosas de Topos Convexos Altos (F). 

 
Fonte: autor. 

 

5.6.3.3 Morros Areno-Argilosos de Topos Convexos Altos  

 

A configuração do relevo, cujo os vales possuem dimensões interfluviais 

reduzidas (Dc53 e Dc54) se comparada com as demais formas de relevo encontradas na bacia, 

e o posicionamento altimétrico correspondentes às áreas mais elevadas, ocupando o flanco 

nordeste no reverso das cuestas arenítico-basálticas (860 a 1.030m), condicionaram a 

individualização dessa forma de relevo. 
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As formas de terreno são dominadas pelo formato divergente convexo 

(horizontal/vertical), seguido do formato convergente côncavo, distribuídas em uma  sucessão 

não uniforme de morros ondulados que acham-se esculpidos nos sedimentos da Formação 

Itaqueri. As declividades variam entre 0 e maiores que 30%. As menores declividades estão 

relacionadas aos fundos de vale e as maiores ocorrem nas vertentes, principalmente as que 

fazem a transição entre essa forma de relevo e as escarpas cuestiformes.  

As características físicas dessa forma de relevo proporcionam a formação de 

numerosas nascentes devido ao fato de que, ao infiltrar-se no solo, a massas d’água provenientes 

das chuvas ≅1.450mm (COSTA et al., no prelo b) encontram resistência no maciço rochoso 

composto pela Formação Serra Geral subjacente, a partir desse ponto, a parte da água que não 

infiltra movimenta horizontalmente no contato com a rocha, ressurgindo em nível topográfico 

inferior na forma nascentes. Posteriormente, os cursos d’água na forma de canais de 1ª e 2ª 

ordem descem as escarpas da cuesta em busca do leito principal do Ribeirão do Feijão. 

O domínio da Formação Itaqueri cujo solos residuais são de textura arenosa, 

associado a áreas de altas declividades, formas de terrenos convexadas e uso do solo 

relacionados a pastagem, cana-de-açúcar e ao solo exposto (em preparo para o cultivo da cana), 

compõem um cenário que favorece a deflagração de processos geodinâmicos, resultando em 

mais de 30% dos ravinamentos e 15% das voçorocas encontradas na bacia.  

Não obstante, as nascentes são vulneráveis ao assoreamento em função dos 

numerosos processos erosivos acelerados verificados na área. Neste caso, torna-se patente 

tentativas de estabilização morfogênica, o que é por vezes, difícil. 

 

5.6.3.4 Morros Areno-Argilosos de Topos Convexos Médios  

 

Ocorrem na borda oeste da bacia, onde são sustentados por rochas básicas da 

Formação Serra Geral e intrusivas correlatas (diques a sills de diabásio) (975m), encontrando-

se truncado por falhas próximo à sua porção basal, no contato com os arenitos da Formação 

Botucatu (680m). Na região norte e central, sua gênese está associada aos arenitos não 

cimentados, de granulometria fina até grosseira, com matriz argilosa/siltosa, arenitos 

conglomeráticos, argilitos e conglomerados da Formação Itaqueri, representada por cobertura 
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sedimentar pós-basáltica a qual ocupa as superfícies de cimeira do Planalto Residual de São 

Carlos, atingindo cerca de 60m de espessura. 

O relevo denudacional é constituído por morros de topos convexos de dimensões 

interfluviais Médias a Muito Grandes, com vales de entalhamento Muito Forte (Dc51, Dc52 e 

Dc53). As declividades alcançam até 15%, distribuídas em encostas com perfis horizontais 

divergentes e verticais retilíneos. 

Os mantos de alteração sofreram desgaste erosivo diferencial em função das 

diferenças litológicas, originando solos de composição mineralógica mais argilosa oriundos da 

Formação Serra Geral. Já os solos Arenosos e Misto são provenientes da litologia sedimentar 

da Formação Itaqueri.  

Diante dessas condicionantes físicas, esta forma do relevo apresenta variação 

quanto ao escoamento superficial, variando de Baixo a Alto, e Médio potencial com relação ao 

desenvolvimento de processos erosivos acelerados. Muitos dos processos geodinâmicos 

identificados estão relacionados ao desmatamento e a não adoção de medidas preventivas 

quando o solo encontra-se exposto, sendo preparado para o cultivo da cana-de-açúcar, e para 

fins de pastagem. 

O potencial de contaminação das águas subterrâneas (Médio a Muito Alto) está 

relacionado principalmente a presença local do aquífero Itaqueri (COSTA, no prelo a) 

(intergranular e livre) associado ao cultivo da cana-de-açúcar. Dentre as atividades agrícolas, a 

cana-de-açúcar e a citricultura são as que fazem o uso frequente, e muitas vezes incorreto, de 

agroquímicos e são fontes potenciais de contaminação dos solos agrícolas, das águas 

superficiais e subterrâneas (SPADOTTO et al., 2004).  

 

5.6.3.5 Colinas Arenosas de Topos Convexos Altos 

  

Em nível taxonômico inferior, essa forma de relevo é abrangida pela unidade 

morfoescultural Planalto Residual de São Carlos na porção noroeste da bacia. Na região sul, 

abrange grande área sob domínio do Planalto Centro Ocidental. Em ambas as situações, 

ocorrem em níveis altimétricos da ordem de 840m, a partir dessa altitude, as vertentes tendem 

a ter um formato alongado, estendendo-se em direção as planícies fluviais a 680m.  
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O relevo denudacional apresenta topos convexados de dimensões interfluviais 

Grande a Muito Grande e grau de entalhamento dos vales Muito Forte (Dc51, Dc52) sendo 

sustentado pela estrutura sedimentar da Formação Botucatu.  

Os solos residuais da Formação Botucatu recobrem esta unidade, apresentando 

elevada porcentagem de areia e espessuras que podem chegar a 20m, segundo estudos 

realizados por Nishiyama (1991). Na perspectiva horizontal, geralmente as formas das vertentes 

apresentam-se como divergentes, e verticalmente, o formato retilíneo sobressai, dispostas em 

terrenos com declividades da ordem de 0 a 10%. 

A associação entre solos arenosos, baixas declividades e altos coeficientes de 

permeabilidade (entre 10-3 e 10-2cm/s) (NISHIYAMA, 1991) determina os baixos índices de 

escoamento superficial verificados na área. No entanto, mediante a presença da cultura 

canavieira, tal configuração do meio físico favorece a infiltração da água e de possíveis 

contaminantes, elevando o potencial de contaminação do aquífero Botucatu (intergranular e 

livre) subjacente (COSTA et al., no prelo a). 

Não obstante, a presença da pastagem em solos arenosos aumenta o potencial de 

deflagração dos processos erosivos acelerados como os ravinamentos.  

 

5.6.3.6 Colinas Arenosas de Topos Convexos Baixos  

 

Este compartimento é caracterizado pela intensa dissecação do relevo, verificado 

pela baixa altimetria, que varia entre 720 e 840m, e a presença de colinas que exibem topos 

convexados e suavizados, cuja as declividades não ultrapassam 10% (em grande parte inferiores 

a 2%).  

Refletindo a amplitude do relevo, esses plainos de erosão apresentam dimensão 

interfluvial Muito Grande e grau de entalhamento dos vales Muito Forte (Dc51), a não ser nas 

regiões das cabeceiras, onde a dimensão interfluvial é Média (Dc53). As formas de terreno 

dominantes são as divergentes com perfil vertical retilíneo. 

A formação geológica subjacente a essa forma de relevo é a Formação Botucatu 

(arenitos eólicos, bem selecionados, partículas bem arredondadasde granulação fina a média, 
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em geral friáveis, com predominância de grãos de quartzo - 80%), onde desenvolvem-se solos 

residuais profundos (até 20m) e bem drenados (10-3 a 10-2cm/s) (NISHIYAMA, 1991).  

O processo de escoamento superficial não é favorecido e sim o de infiltração da 

água. Neste caso, a presença do Aquífero Botucatu (intergranular e livre) (COSTA et al., no 

prelo a) caracterizado pelo alto potencial armazenador e circulador de água, associado a 

configuração morfológica e pedológica dessa forma de relevo, faz com que as águas 

subterrâneas são abundantemente recarregadas neste local.  

Por outro lado, tais características físicas facilitam que possíveis fluídos 

contaminantes atinjam o manancial subterrâneo, demonstrado no alto potencial de 

contaminação das águas subterrâneas verificado para a área.  

Com relação ao uso do solo, verifica-se a presença de áreas remanescentes de 

Cerrado que guardam testemunho de climas áridos do Quaternário (AB’SÁBER, 2003). Tal 

fisionomia também é observada de maneira regenerada, pois se desenvolveram em áreas outrora 

ocupadas com atividades agropecuárias. Segundo Oliveira e Prado (1984), a presença dos 

cerrados está condicionada a ocorrência de solos arenosos, muito profundos, muito permeáveis 

e de baixo potencial nutricional. As matas de galeria são reduzidas e margeiam os cursos 

d’água. 

Nos dias atuais, a atividade humana que mais se desenvolve nessa unidade do 

relevo é a silvicultura, seguida da pastagem. Neste caso, a presença do gado torna-se um 

potencial deflagrador das ravinas. 

 

5.6.3.7 Colinas Arenosas de Topos Convexos Médios  

 

Situa-se na porção nordeste da bacia em altitudes intermediárias (780 a 850m). 

Pode ser entendida como a transição do modelado abrupto, marcado pelas Cuestas Arenítico-

Basálticas em nível altimétrico superior, e as Colinas Arenosas de Topos Alongados na porção 

mais baixa.  

Posicionada no front das cuestas, ocorrem na forma de colinas de espesso 

material arenoso oriundos da Formação Botucatu. O relevo denudacional comporta vales com 

dimensões interfluviais de Grande a Média e graus de entalhamento sempre Muito Forte (Dc52 
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e Dc53). Associados ao relevo cuestiforme, é possível verificar a presença de um morro 

testemunho capeado pela Formação Itaqueri, encontrando-se ladeado por rampas de coluvio de 

material arenoso. 

O potencial de escoamento superficial se mostra baixo, muito em função da 

presença de solos arenosos dispostos em vertentes com formato divergente/retilíneo, seguido 

dos convergentes/côncavos (perfis horizontal/vertical), baixas declividades (0 a 15%) e a 

presença de áreas florestadas e de pastagem. Por outro lado, o potencial de erosão acelerada 

aumenta principalmente em áreas de passagem.  

A presença da citricultura a qual faz uso de agroquímicos regularmente 

(SPADOTTO et al., 2004), sobrejacente ao aquífero Botucatu (intergranular e livre) (COSTA, 

no prelo a), faz com que essas áreas possuam de Médio a Alto potencial de contaminação das 

águas subterrâneas. 

 

5.6.3.8 Planícies Fluviais (Apf)  

 

Ocorrem de maneira alongada e por vezes alargada no interior da bacia, 

ocupando baixios sujeitos à inundações periódicas e fundo de vales dos principais cursos 

d’água. Dominantemente, as dimensões interfluviais são amplas (superior a 1.500m), escoando 

uma rede de drenagem pouco encaixada, interposta entre matas de galeria e prados úmidos.  

Geneticamente, são representadas por camadas superficiais pouco desenvolvidas 

(inferiores a 1m), constituídas por sedimentos não consolidados de textura arenosa e presença 

acentuada de matéria orgânica depositados desde o Período Terciário (NISHIYAMA, 1991).  

Em virtude de sua topografia deprimida associada à baixa declividade (inferior 

a 2%), o escoamento superficial não é favorecido, e sim a acumulação de água e sedimentos. 

Não obstante, nessas planícies pode ser constatada a presença da água quase que 

superficialmente, mantendo sempre verde uma vegetação de fisionomia predominantemente 

herbácea, que é muito utilizada para fins de pastagem.  

Apesar de apresentar baixos potenciais de desenvolvimento de processos 

erosivos acelerados, verifica-se nessas planícies fluviais a presença de ravinamentos 
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dominantemente relacionados a presença do gado o qual pisoteia e deflagra os processos 

erosivos, principalmente à procura de água para dessendentação. 

O potencial Muito Alto de contaminação das águas subterrâneas nessas áreas se 

remete a presença da unidade aquífera Aluvionar, a qual ocorre de forma aflorante e possui alta 

porosidade textural. Neste caso, ao contrário de unidade aquíferas confinadas, essas planícies 

não possuem a capacidade de retardamento e de depuração de uma possível carga de 

contaminante aplicada na superfície, pelo contrário, favorece o contato dos poluentes com as 

águas subterrâneas mais profundas, entre eles o Aquífero Botucatu subjacente. 

5.6.3.9 Terraços Fluviais 

Individualizam-se das planícies fluviais por apresentarem morfologia em nível 

topográfico ligeiramente mais elevado, sob a forma de lombas muito suaves posicionadas nos 

flancos de vales os quais possuem dimensões interfluviais Muito Grandes (superior a 1.500m). 

Nestes patamares é possível verificar formas de terreno que variam de 

convergentes a divergentes na perspectiva horizontal e dominantemente retilíneas, na 

perspectiva vertical. Na região próxima a confluência entre o Ribeirão Laranja-azeda e o 

Ribeirão do Feijão, esses depósitos ocorrem de forma mais alargada, provavelmente motivados 

pelas migrações laterais do canal. Nas proximidades da capitação de água, a acreção lateral é 

favorecida pela baixa velocidade do fluxo e tendência meandriforme do canal principal. 

Os depósitos de sedimentos que os sustentam são constituídos por materiais não 

consolidados com ampla diversidade textural. Na borda sudoeste da bacia, é constituído de 

materiais finos onde encontra-se presente dominantemente na margem direita dos Ribeirões da 

Laranja-azeda e do Feijão, junto a um vale estrutural moldado por falhas e pelo contato da rede 

de drenagem com as rochas coesas da Formação serra Geral. Em meio a planície arenosa, onde 

a rede de drenagem escoa sob os arenitos da formação Botucatu, é constituído por sedimentos 

arenosos.  

Com relação a ocupação antrópica, tem uma grande importância para a utilização 

do espaço, pois sua morfologia permite que sejam desenvolvidas atividades como o cultivo da 

cana-de-açúcar e a pecuária nos trechos enxutos de planície.  
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Não obstante, se comparadas com as áreas de planícies fluviais, apresentam um 

incremento nos potenciais de escoamento superficial e de erosão acelerada. Em contrapartida, 

o potencial de contaminação das águas subterrâneas tende a diminuir, pois o contato hidráulico 

com o aquífero aluvionar (COSTA, no prelo a) não se faz próximo a superfície.   

 

5.7 CONCLUSÕES 
 

O posicionamento dos processos geodinâmicos refletem pontos de maior 

alteração das condições morfogênicas naturais na bacia. O maior número destes processos estão 

localizados sob domínio dos Morros Areno-Argilosos de Topos Convexos Altos, posicionados 

no reverso das cuestas em regiões de maiores declividades e solos de matriz areno-argilosa 

oriundos da Formação Itaqueri. Concomitantemente, é nesta forma do relevo que estão 

concentradas o maior número de nascentes, o que expressa a necessidade de contingenciamento 

dos processos erosivos acelerados.    

Não obstante, a deflagração dos processos erosivos acelerados apresenta relação 

direta com remoção da cobertura vegetal natural e implantação de atividades humanas em solos 

com matriz arenosa. Entre as atividades, a criação de gado seguida da cana são as principais 

deflagradoras dos processos erosivos acelerados no manancial. 

Em função das alterações nas condições naturais de infiltração e de escoamento 

superficial da água, proporcionadas pelo uso antrópico do solo, um grande volume de água pode 

deixar de infiltrar na bacia e recarregar aquíferos e nascentes, reduzindo a disponibilidade 

hídrica para o consumo humano e para os sistemas ecológicos.  

A intensificação dos processos erosivos acelerados provoca o incremento da 

carga de sedimentos carreada para os corpos hídricos e consequente assoreamento das áreas de 

nascentes e das planícies fluviais, incluindo importantes áreas do ponto de vista ecológico como 

os prados úmidos. 

A legislação local vigente que institui as APREM-SC (Áreas de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais do Município de São Carlos) (Lei N° 13.944) (SÃO CARLOS, 

2006) e a Área de Preservação Ambiental de Corumbataí (Decreto Estadual n°20.960, de 8 de 

junho de 1983) adotam a bacia como unidade de planejamento territorial e expressa a obrigação 
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de conservação dos recursos hídricos, porém, não especifica quais áreas devem ser protegidas 

em função das fragilidades ambientais.   

No manancial do Ribeirão do Feijão, as áreas de recuperação florestal devem 

estar relacionadas a região nordeste da bacia hidrográfica, onde se localizam grande parte dos 

processos geodinâmicos e nascentes. A recarga das águas subterrâneas é intensificada nos 

domínios das Colinas Arenosas de Topos Convexos e Baixos por estarem posicionadas em 

regiões topograficamente deprimidas e em função de condicionantes geotécnicos como a matriz 

arenosa das formações geológicas e solos correspondentes. Nessas áreas de elevada capacidade 

de infiltração, devem ser desencorajados culturas que fazem o uso de agroquímicos a fim de 

evitar a percolação de possíveis contaminantes.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os objetivos inicialmente propostos foram alcançados. Os cartogramas 

produzidos representam um diagnóstico geoambiental do manancial com base em atributos 

como: rochas, clima, relevo, solos, corpos hídricos, vegetação e cobertura e uso do solo. 

A sistemática de seleção e compilação dos atributos do meio físico a partir de 

trabalhos realizados na área investigada, a integração destes dados por meio de modelos 

geoambientais e posterior sobreposição entre os cartogramas gerados, proporcionou análises e 

resultados muito satisfatórios.    

Cabe ressaltar que a lei municipal que institui as APREM-SC (SÃO CARLOS, 

2006) deveria estabelecer diretrizes em escala mais refinada do que a de bacia para se planejar 

no manancial. 

O presente trabalho supre a carência de informações relativas a áreas com 

maiores vulnerabilidades e potencialidades do meio físico na bacia do Ribeirão do Feijão, o que 

nos compete propor que os documentos cartográficos produzidos devam subsidiar possíveis 

tomadas de decisão visando o planejamento territorial em escala mais refinada do manancial.  

Um cartograma que pode ser muito útil na tomada de decisão seria o Mapa dos 

Processos Geodinâmicos pois retrata importantes alterações na morfogênese local em virtude 

das atividades antrópicas. Ademais, a classificação das feições erosivas com base em imagens 

de satélites de alta resolução e supervisão em campo se mostrou eficiente e satisfatória.  

Não obstante, encontrou-se uma boa correlação espacial entre os processos 

geodinâmicos cartografados (Anexo 13) e as cartas dos potenciais de escoamento superficial 

(Anexo 11) e de erosão acelerada (Anexo 12), evidenciando a relevância de tais cartogramas 

no planejamento territorial.  

A maioria dos processos geodinâmicos ocorrem em áreas de potencial Médio de 

erosão acelerada (classe 7). Os processos identificados em área de potencial Muito Baixo 

(classe 1) estão relacionados as áreas de planície fluvial e ocorrem em função ao manejo 

inadequado do solo destinado à pastagem. 
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A análise da correlação espacial entre os processos erosivos acelerados e demais 

atributos dos meios físico, biótico e antrópico foram fundamentais para a identificação dos 

agentes deflagradores ou driving forces e para o estabelecimento das características de gênese 

das ravinas e voçorocas. 

De acordo com Costa et al. (2015a) e Moraes et al. (2016), na ausência de uma 

lei federal ou estadual que defina as áreas de proteção para a recarga, os Planos Diretores dos 

municípios localizados principalmente nos afloramentos da Formações Botucatu, que 

constituem o Aquífero Guarani, assumem um papel importante e deveriam complementar tais 

leis.  

No entanto, a lei das APREM’s em São Carlos não contempla um zoneamento 

específico para as áreas de recarga do Aquífero Botucatu. Na bacia do Ribeirão do Feijão, a 

interpretação da carta de potencial de escoamento superficial conjuntamente com o mapa 

geomorfológico, pode ser muito útil na definição de áreas de recarga a serem regulamentadas e 

protegidas. 

 

6.1 Os mapas básicos 

 

Por se tratar de um trabalho de abrangência regional, executado em uma bacia 

de 243,16km², a escala adotada foi de 1:50.000, pois de acordo com Zuquette e Gandolfi (2004), 

trabalhos nesta escala são muito úteis para o planejamento da ocupação em áreas com algumas 

centenas de km².  

Por estar localizada na região sudeste do Brasil, a mais desenvolvida e 

densamente ocupada, a área de estudo conta dados topográficos em escala 1:50.000 ou maiores. 

Portanto não houve dificuldade na obtenção desse tipo de dado.  

Adicionalmente, variáveis geomorfométricas locais e regionais (Modelos 

Digitais do Terreno, relevo sombreado, declividades, curvaturas vertical e horizontal e 

orientação de vertentes) foram obtidos na forma de planos de informação no site TOPODATA 

(BRASIL - INPE, 2017), possibilitando ganhos operacionais de velocidade e padronização dos 

dados. 
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As informações obtidas a partir de dados de mapeamentos geotécnico realizados 

anteriormente na área de estudo por Zuquette (1981) e Nishiyama (1991), em escala de 

1:50.000, principalmente o Mapa do Substrato Rochoso e de Materiais Inconsolidados, foram 

essenciais para a fundamentação relativa ao meio físico. Os dados geotécnicos fornecem 

importante subsidio técnico para estudos que visam a implantação de obras de engenharia, bem 

como em análises e avaliações ambientais do meio físico visando a tomada de decisões. 

Estes documentos cartográficos foram elaborados pela Escola de Engenharia de 

São Carlos (EESC – USP), e proporcionavam uma confiabilidade uma vez que foram 

elaborados por um grupo de profissionais experientes a partir dos mesmos conceitos 

metodológicos. 

Adicionalmente, vale ressaltar que os mapas são acompanhados de um texto 

descritivo e de todos os resultados de ensaios de laboratórios realizados, nos quais são 

detalhadas as características dos materiais inconsolidados (residuais ou retrabalhados, 

composição granulométrica, espessura e permeabilidade) e dos tipos de rochas (mineralogia, 

porosidade e espessura).  

As imagens de satélite utilizadas possibilitaram maior detalhamento quanto a 

cobertura e uso do solo. Optou-se pelo uso da ferramenta Basemaps (ESRI, 2016) por apresentar 

imagens com resolução espacial sub-métrica (0,5cm) a baixo custo, no entanto, a melhor 

resolução temporal disponibilizada é de 2011. Nos dias atuais, a ferramenta ArcBrutile 

disponibiliza imagens mais recentes e de alta resolução espacial.     

 

6.2 As metodologias adotadas 

 

Faz-se necessário que se analise os métodos utilizados, pois o trabalho aborda 

diversos eixos temáticos que são desenvolvidos individualmente e, por vezes, analisados de 

maneira integrada. Os mapeamentos geoambientais produzidos permitiram subdividir e zonear 

a bacia identificando espaços com maiores vulnerabilidades e potencialidades ambientais 

perante a ocupação antrópica.  
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6.2.1 Potencial de contaminação de aquíferos  

 

A metodologia adota para a verificação do potencial de contaminação das águas 

subterrâneas possibilitou a realização de múltiplos cruzamentos de atributos geoambientais que 

são fundamentais e que influenciam o processo, entre eles os tipos de rochas e as unidades 

aquíferas correspondentes, os materiais inconsolidados que representam a zona vadosa, as 

declividades, as formas das encostas e as atividades humanas (cobertura e uso do solo).  

A produção da Carta de Unidades Aquíferas da bacia constituiu numa etapa 

fundamental e determinante no mapeamento do potencial de contaminação das águas 

subterrâneas, pois classifica as unidades geológicas quanto à porosidade (aquíferos porosos ou 

fraturados) e quanto às características hidráulicas (livres ou confinados). 

O uso da análise multicritério em conjunto com matrizes de decisão, possibilitou 

maior domínio sobre a sequência dos cruzamentos (2 x 2) e de atribuição dos pesos. Vale 

ressaltar que a sequência os atributos são cruzados influência os resultados, portanto a escolha 

deve ser respaldada no melhor entendimento sobre a dinâmica do local investigado.  

 

6.2.2 Potencial de escoamento superficial e de erosão acelerada 

 

Com o objetivo de avançar na proposta metodológica de Pejon (1992), dados 

pluviométricos, a curvatura horizontal e a curvatura vertical além da cobertura e uso do solo, 

foram incluídos no modelo de escoamento superficial, por serem atributos essenciais na análise 

e compreensão deste processo.  

O método de elaboração da carta de potencial de erosão acelerada, onde o 

potencial de escoamento superficial é utilizado como dado de entrada, associado ao índice de 

erodibilidade (NOGAMI e VILLIBOR, 1979) e à textura e espessura dos materiais 

inconsolidados, produziu bons resultados. 

Os resultados do índice de erodibilidade, determinados a partir de ensaios de 

absorção de água e perda de massa por imersão, não apresentaram boa correlação com as 

características texturais dos materiais inconsolidados presentes nas áreas em que mais se 
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desenvolvem os processos erosivos acelerados. Por se tratarem de solos arenosos e altamente 

friáveis, esperava-se que o resultados de laboratório constatassem alta erodibilidade dos solos, 

porém, os solos se mostraram não erodíveis. 

 

6.2.3 Mapeamento geomorfológico 

 

Raramente os mapas geomorfológicos são elaborados a partir do uso de técnicas 

convencionais (interpretação de modelos tridimensionais do terreno incluindo o relevo 

sombreado e o uso de análises morfométricas) em conjunto com conhecimentos geotécnicos e 

geoambientais.  

Objetivando um maior detalhamento da área avaliada, o emprego de dados 

técnicos dos materiais inconsolidados (textura, espessura e permeabilidade) e as condições em 

que ocorrem na bacia, foram associadas às análises morfocronológicas, morfogenéticas, 

inclusive subsidiando as análises morfográficas das formas do relevo.  

Com relação ao uso da escala 1:50.000 na compartimentação das formas do 

relevo em 6 níveis taxonômicos, a dificuldade encontrada foi com relação a representação 

cartográfica do quinto táxon. A ilustração das nove formas de vertentes no mapa 

geomorfológico prejudica a visualização do cartograma, de modo que a melhor forma de 

entendimento desse nível taxonômico é em conjunto com o quadro integrado que sucede o 

mapa. 

Um aspecto importante a ser destacado é a impossibilidade de representação do 

quinto táxon, que representa as formas das vertentes, em escala 1:50.000. Este nível taxonômico 

deve ser representado em escalas intermediárias, inferiores a 1:10.000. 

 

6.2.4 Aplicabilidade da metodologia em outras áreas 

 

Devido a sua importância estratégica, as áreas de mananciais periurbanos devem 

ser protegidas de atividades humanas que possam prejudicar a produção de água em boa 

quantidade e qualidade. As condições naturais e as atividades antropogênicas praticadas na área 
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de estudo se reproduzem em muitos outros mananciais periurbanos no domínio morfoestrutural 

da Bacia Sedimentar do Paraná e de afloramento do Sistema Aquífero Guarani (SAG).  

Não obstante, os métodos utilizados para avaliação dos potenciais de: (i) 

contaminação das águas subterrâneas, (ii) escoamento superficial e (iii) erosão acelerada; em 

conjunto com compartimentação da bacia em unidades morfológicas específicas, em que tais 

processos atuam de forma mais homogênea; podem ser replicados e servir de instrumento ágil 

na definição de áreas que necessitam de diretrizes diferenciadas, visando a conservação dos 

recursos hídricos. 

É altamente recomendável a possibilidade de emprego do métodos em outras 

áreas de mananciais do território brasileiro. Em todo o país, é patente a necessidade de 

planejamento territorial destas áreas, no entanto, não há um consenso com relação a qual 

método é o mais eficaz na detecção de áreas ambientalmente frágeis.  

A identificação de áreas críticas, em que os processos geodinâmicos deflagrados 

pelas ações antrópicas intensificam a morfogênese, é eficaz com relação a necessidade de se 

identificar possíveis proprietários que possam ser recebedores de Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) (MACHADO et al., 2016) em troca de manejo adequado da propriedade. 

 

7 CONCLUSÕES GERAIS 

 

As regiões com maiores potenciais de contaminação das águas subterrâneas 

ocorrem em áreas que predominam rochas areníticas da Formação Botucatu encimadas por 

solos residuais arenosos de elevada condutividade hidráulica, dispostos em áreas de relevo 

plano ou suavemente ondulado (declividades inferiores a 5%).  

Nas áreas com os maiores potenciais de contaminação há expressiva 

contribuição das atividades canavieiras e da citricultura, pois fazem o uso intensivo de 

agroquímicos. 

As áreas de recarga das águas subterrâneas, ou as que possuem elevados 

potenciais de percolação da água, ocorrem no domínio das Colinas Arenosas de Topos 
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Convexos e Baixos, pois nestas formas do relevo ocorrem os menores potenciais de escoamento 

superficial da bacia.  

No domínio das Colinas Arenosas de Topos Convexos e Baixos, devido ao 

elevado potencial de infiltração da água e de possíveis fluídos contaminantes, atividades 

agrícolas que fazem o uso intensivo de agroquímicos devem ser desencorajada em favor de 

práticas agroecológicas. 

Nas áreas de afloramento do aquífero Aluvionar deve ser proibido o uso de 

agroquímicos, pois estão dispostos nas áreas de planícies fluviais onde normalmente há 

conectividade com a zona saturada do Aquífero Botucatu. Neste caso, a proteção da vegetação 

nativa servirá como filtro natural destinado a conter parte dos sedimentos e possíveis 

contaminantes carreados junto com o escoamento superficial, principalmente quando essas 

planícies são circundadas pelo cultura canavieira e citricultura.  

Os maiores potenciais de escoamento superficial ocorrem nos níveis 

topográficos superiores da bacia, no reverso das cuestas, sob domínio dos Morros Areno-

Argilosos de Topos Convexos Altos. Não obstante, foi constatada a maior incidência dos 

processos geodinâmicos nesta feição superficial.  

A erosão acelerada dos materiais inconsolidados constitui-se num dos problemas 

ambientais de maior gravidade na área estudada e devem ser contingenciados. 81,2% dos 

ravinamentos e 94,7% das voçorocas ocorrem em locais de pastagem. A pecuária extensiva, 

seguida da cana-de-açúcar e do antigo lixão de São Carlos, revelaram serem os principais 

driving forces atuando como deflagradores dos processos erosivos acelerados no manancial.  

Estes resultados sinalizam que as condições físicas dos solos não são 

preponderantes na deflagração dos processos erosivos acelerados, mas sim as mudanças da 

condição natural de cobertura do solo. Ou seja, apresenta relação direta com remoção da 

cobertura vegetal primitiva e implantação de atividades antropogênicas, principalmente a 

pastagem.  

Os ravinamentos que ocorrem em áreas de solos arenosos, bem desenvolvidos, 

em declividades entre 20 e 30% e desprovidos da cobertura vegetal, tendem a evoluir para um 

estado mais avançado, se transformado em voçorocas. 
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Verificou-se uma boa correlação entre as formas de relevo cartografadas 

identificadas para a bacia e as unidades geológicas ocorrentes. Em escala de bacias 

hidrográficas, os espaços territoriais com morfologias homogêneas indicam processos e 

comportamentos hidráulicos peculiares em função da presença concomitante de tipos de rochas, 

solos e demais atributos ambientais. Neste caso, o mapeamento geomorfológico constitui num 

documento cartográfico útil visando uma subdivisão da bacia. 

8. RECOMENDAÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS

Trabalhos nesta escala devem servir para orientar trabalhos futuros com relação 

a escolha de áreas críticas que estão suportando os impactos negativos das atividades humanas. 

Estudos comparando modelos que representam o potencial erosivo devem ser 

desenvolvidos na bacia. O objetivo é verificar qual deles abrange maior número de processos 

geodinâmicos, e que portanto é mais representativo da realidade, devendo ser adotado como 

modelo de diagnóstico ambiental em outros mananciais. 

Uma abordagem interessante, seria desenvolver estudos em escala de 1:10.000 

onde verificou-se a maior incidência dos processos erosivos acelerados. Neste caso, cabe-nos 

sugerir que seja comparada a metodologia original proposta por Pejon (1992), a adaptada por 

Dorici et al. (2016) e Costa et al. (2017) e que seja sugerida mudanças no modelo, buscando 

avançar metodologicamente. 
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APÊNDICE 1- MAPA CADASTRAL 
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