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5 Objetos de Estudo 

Neste capítulo apresentam-se as características dos objetos de estudo 

abordados por este trabalho: o radar meteorológico de Bauru e a bacia 

hidrográfica do rio Jacaré-Guaçu. A figura 5.1 ilustra sua localização; o ponto 

vermelho indica o radar e a área sombreada a bacia. As áreas da bacia e sub-

bacias estudadas assim como as distâncias médias destas ao radar estão 

indicadas na tabela 4.1. 

 

 

Figura 5.1 Localização do radar de Bauru. Raio interno 240 km e externo 450 km. 
Fonte: ANTONIO (1984). 

5.1 O Radar de Bauru 

A instalação do primeiro radar do IPMet, na época banda C, data de 

1974. Em 1988, a UNESP incorporou a Universidade de Bauru e o IPMet. 
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Nesse ano foi instalado um radar banda S em Presidente Prudente. Em 1994 o 

antigo radar banda C de Bauru foi substituído por um radar banda S. 

O círculo interno indicado na figura 5.1 tem raio de 240 km e delimita a 

área onde o radar faz leituras quantitativas de precipitação. Na área mais 

externa, com raio de 450 km, os estudos são qualitativos. 

Usualmente o radar faz uma varredura completa a cada hora, com a 

antena mais baixa, e fornece o IPP. Nesta fase o objetivo é a vigilância 

meteorológica, que abrange os 450 km. Uma vez detectado qualquer evento na 

região mais interna, na qual é possível fazer a quantificação dos eventos, a 

antena do radar passa a ser movimentada verticalmente e faz a varredura para 

as treze elevações de antena selecionadas para essa tarefa. Desse conjunto 

de dados, extrai-se o CAPPI representativo do horário. Nesta fase, os dados de 

refletividade (Z) são medidos em mm6/m3, e expressos em dBZ nas tela de 

visualização do radar. Esta informação pode ser convertida em intensidade de 

chuva (R) em mm/h, através das equações ZxR. O intervalo para repetição do 

procedimento é de 7,5 minutos e o equipamento consegue discretizar 256 

níveis de intensidade de precipitação. A altura operacional adotada para o 

CAPPI é de 3,5 km. 

As características técnicas do radar estão apresentadas na tabela 5.1. 

De acordo com Antonio31, a freqüência varia um pouco dentro da faixa de 

operação, mas vem operando quase fixa em 2802 MHz. Quando o radar opera 

no modo de vigilância, a repetição e a largura de pulso estão fixados em 

250 Hz e 2,0 micro segundos, e para o modo de quantificação em 620 Hz e 

0,8 micro segundos respectivamente. Cada forma de operação do radar tem 

características técnicas próprias e que são mantidas constantes. Uma chuva 

monitorada nos dois modos pode apresentar pequenas diferenças nos valores 

finais de refletividade, porém a quantificação da chuva será sempre feita com o 

mesmo ajuste de aparelho. 

                                                      
31 Dr. Mauricio Agostinho Antônio (IPMet – Bauru), comunicação pessoal. 
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Tabela 5.1 Características do radar banda S 

Fabricante Enterprise Eletronics Corp. 
Modelo DWSR-88S 
Freqüência  2700 a 2900 MHz 
Potência de Pico 550 kW 
Repetição de Pulso (PRF)  250 Hz a 934 Hz 
Largura de pulso 2,0 a 0,8 micro segundo 
Tipo de Antena Parabolóide 
Diâmetro 3,66 m (12 pés) 
Ganho 38 dB 
Diâmetro do radomo  5,94 m (18 pés) 
Feixe 2,05 graus, cônico 
Alcance de serviço 240 e 450 km 
Altura da torre 16 m 
Latitude  22o  21’ 30”  S 
Longitude  49o  01’ 38”  O 

Fonte: ANTONIO (1998) 
 
 

O radar em operação (banda S) apresenta menor atenuação por 

precipitação. A conversão de refletividade é feita pela equação de Marshall 

Palmer, usualmente adotada como padrão quando não se dispõe de estudos 

específicos. A resolução espacial é de 1 km2. Os dados brutos são 

armazenados em formato binário em fitas magnéticas após gerarem produtos 

elementares de visualização e manuseio. O IRIS (Interactive Radar Information 

System), um programa aplicativo dedicado de radar instalado nos sistemas 

operados pelo IPMet, possibilita o ajuste de alguns parâmetros técnicos dos 

radares para coleta de dados com a melhor qualidade possível. Nesta fase é 

aplicado um filtro que elimina quase totalmente os ecos de terreno e os efeitos 

de propagação anômala (ANTONIO 1998a e b). 

CALHEIROS et al. (1995) discutem a eficiência da aplicação de filtros 

para diminuir os efeitos da propagação anômala nos registros finais do radar de 

Presidente Prudente e Bauru. 

ANTONIO (1998a e 2000) fez um estudo comparativo de medidas de 

chuva com disdrômetro, pluviógrafos e radar na região de abrangência dos 

radares do IPMet de Bauru e Presidente Prudente, que é apresentado 

resumidamente a seguir. 

O trabalho foi realizado com dois disdrômetros e oito pluviógrafos 

instalados nas áreas urbanas de Botucatu e Garça, no segundo semestre dos 

anos de 1993, 95 e 97. Os dados do radar foram coletados com as seguintes 

características: CAPPI de 3,5 km, cada pixel do radar corresponde a uma área 
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de 1 km2. O autor comparou os dados do disdrômetro, pluviógrafo e radar. Para 

os dados de radar foi considerada uma média entre a refletividade do pixel que 

continha o disdrômetro/pluviógrafo e dos oito pixels vizinhos. O autor elaborou 

curvas de massa totalizadas mensalmente nos locais dos postos 

pluviométricos, confrontando os valores medidos por pluviômetros e radar, e 

observou que, embora existam variações pontuais para maior e para menor, as 

duas curvas mantiveram sempre a mesma tendência. Apesar disso, no estudo 

de regressão realizado entre os totais diários foram obtidos baixos coeficientes 

de correlação, variando de 0,8 até 0,36. Foram propostas equações ZxR para 

cada posto, que diferem bastante entre si e das equações tradicionais. As 

equações propostas apresentaram coeficientes de correlação variando de 0,88 

a 0,29, que não foram considerados satisfatórios (Utilizou-se o dado diário 

quando havia registro nos dois instrumentos de medida). Estudou a variação da 

relação P/R ao longo da distância e observou que a distância tem menor 

influência que no radar banda C. No radar banda C, a atenuação era causada 

principalmente por vapor de água presente na atmosfera ou mesmo pela 

própria precipitação. Em alguns casos, notou uma ligeira tendência do radar de 

subestimar os valores, o que se acredita estar mais relacionado à geometria do 

feixe. Conforme o autor: 

“o índice de refração da atmosfera sob condições normais de propagação, 
provoca uma curvatura no feixe de microondas emitido pelo radar menor que a 
verificada com a própria superfície da terra. Isto é, o feixe de microonda tem um 
raio de curvatura correspondente a 4/3 do raio de curvatura da Terra. Por isso, 
mesmo com a antena do radar apontada para o horizonte, à medida que se 
afasta do equipamento , vão sendo amostradas porções cada vez mais altas em 
relação à altura média do solo. Essa elevação de altura média do feixe de radar 
em relação a altura média do solo, faz com que certos tipos de precipitação 
deixem de ser observados pelo radar já à distância de 200 km. Nesse ponto, 
com a antena em 0° de elevação sob condições normais de refração da 
atmosfera, o centro do feixe esta a cerca de 2,4 km acima do solo, superando a 
altura, em muitos casos das nuvens que provocam chuva leve, de natureza 
estratiforme.“ 

 
O cálculo de equações ZxR a partir de disdrômetros contou com um 

universo maior de dados em função da natureza das medidas disdrométricas. 

(Valores acumulados a cada 15 minutos). Foi calculada uma equação para 

cada evento nos dois postos de medidas. Principalmente para eventos frontais, 

foi observada uma grande concordância entre a medida realizada pelos dois 

equipamentos. A justificativa apresentada pelo autor é que eventos de natureza 

estratiforme apresentam pequeno gradiente horizontal nas intensidades e um 
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perfil vertical de refletividade aproximadamente constante entre o solo e a 

altura da isoterma de 0 °C, que nesta época do ano está situada 

aproximadamente a 3 km de altura. As equações disdrométricas obtidas 

apresentam coeficientes de correlação superiores a 0,95 (tabela 5.2). 

Apresentam variações em função da localização e características peculiares 

para os eventos frontais e convectivos.  

 

Tabela 5.2 Valores dos coeficientes da equação Z = ARb  e do coeficiente de correlação c. 

Botucatu A b c 
15/10/97 394.9 1.41 0.99 
16/10/97 212.7 1.24 0.98 
25/10/97 206.1 1.31 0.98 
26/10/97 224.9 1.22 0.98 
30/10/97 273.3 1.21 0.95 
Geral 236.0 1.26 0.97 

 

Garça A B C 
20/09/97 402.4 1.34 0.96 
25/09/97 260.7 1.39 0.98 
29/09/97 437.7 1.38 0.97 
06/10/97 239.7 1.38 0.98 
16/10/97 290.1 1.38 0.98 
Geral 316.0 1.34 0.97 

Fonte: ANTONIO(2000) 

5.2 Características da bacia do Jacaré Guaçu 

A gestão dos recursos hídricos no estado de São Paulo está organizada 

em Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), que 

correspondem a bacias ou trechos de bacias hidrográficas, estabelecidas pela 

Lei no 9.034/94. 

No Estado de São Paulo o Departamento de Água e Energia Elétrica 

(DAEE) opera uma rede básica com cerca de 1000 pluviômetros e 130 

pluviógrafos, resultando em uma densidade média de 1 posto a cada 250 

quilômetros quadrados. A rede da sub-bacia Tietê-Jacaré acha-se distribuída 

de forma razoavelmente uniforme nos seus 11.785 km² de área, com 38 

pluviômetros e 6 pluviógrafos. Sua densidade é de 310 km² por pluviômetro, ou 

de um posto para cada 268 km² se forem considerados pluviômetros e 

pluviógrafos. Estes valores, embora inferiores à média do Estado, estão 

próximos dos valores recomendados pela Organização Meteorológica Mundial 

(Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré – CBH-TJ, 2000). 

A bacia do rio Jacaré-Guaçu está localizada no centro do Estado de São 

Paulo e faz parte da UGRHI-TJ da bacia do Tietê-Jacaré (figura 5.2), que é 

composta pelas bacias dos afluentes do rio Tietê no trecho compreendido pelas 
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barragens da Barra Bonita e de Ibitinga. Corresponde a aproximadamente 25% 

da área desta unidade de gerenciamento. Sua localização está apresentada 

nas figuras 5.1 até 5.3. 

Nas décadas de 1970 e 1980, uma das linhas de pesquisa da hidrologia 

era o estudo detalhado de caracterização de bacias hidrográficas, que 

receberam o nome de bacias experimentais. Nelas foram instalados um 

número maior que o usual de postos pluviométricos e fluviométricos. A bacia do 

Jacaré-Guaçu, especialmente o trecho do alto Jacaré-Guaçu, na sub-bacia do 

Ribeirão do Feijão, recebeu esse tratamento (MATTOS, 1975).  

Em função da maior disponibilidade de dados e da proximidade com a 

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), essa bacia foi alvo de 

várias pesquisas acadêmicas MATTOS (1982), MATOS (1987), CORRÊA 

(1995), NOVELLI (1996) e TROPPMAIR (1998) entre outros. Estes trabalhos, 

juntamente com o relatório preliminar de diagnóstico a UGRHI-TJ, elaborado 

pelo IPT (CBH-TJ 2000), subsidiaram a caracterização geral apresentada a 

seguir. 

A bacia do rio Jacaré-Guaçu está localizada entre os paralelos 21° 37’ e 

22° 22’ de latitude sul e os meridianos 47° 43’ e 48° 56’ de longitude oeste. As 

bacias vizinhas são: Jacaré-Pepira ao sul, Tietê a oeste, São Lourenço ao 

Norte, Mogi-Guaçu a nordeste e Piracicaba a leste. 
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Figura 5.3 Localização da bacia em estudo – Jacaré-Guaçu.  
Fonte: CBH-TJ (2000) 

 

O rio Jacaré-Guaçu é formado pela junção dos ribeirões do Lobo e 

Feijão. Tem como principais afluentes da margem direita os rios Monjolinho, 

Chibarro, Itaquerê e São João, e na margem direita o Rio Boa Esperança do 

Sul (figura 5.4). 

CORRÊA (1996) fez a caracterização física da bacia obtendo os 

resultados apresentados abaixo. Concluiu que esta bacia é uma área pouco 

sujeita a enchentes e com velocidade de escoamento baixa (tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3 Características físicas da bacia do Jacaré-Guaçu. 

Área 4.108,0 km2 
Índice de compacidade 1,71 
Índice de conformação 0,24 
Declividade média 0,0042 m/m 
Altitude máxima  990 m 
Altitude mínima 440 m 

Fonte: CORRÊA (1996) 
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5.2.1 Aspectos Geológicos 

A região em estudo faz parte da bacia sedimentar do rio Paraná. 

Segundo CORRÊA (1996) e TROPPMAIR (1998), as formações geológicas 

presentes são: 

 

• Formação Pirambóia: mais antiga – arenito formado em um ambiente 

úmido com deposições fluviais. 

• Formação Botucatu: arenito formado em clima desértico. 

• Serra Geral: rochas de origem vulcânica. O arenito Botucatu encontra-

se entremeado por derrames basálticos que recebe o nome de arenitos 

intercalares. 

• Formação Bauru: mais recente – os processos de sedimentação 

ocorreram, primeiramente, em clima desértico e depois em clima semi-

árido; essas diferenças de formação fazem com que este grupo seja 

subdividido. Na área de interesse os subgrupos encontrados são 

formação Adamantina e Itaquerê. 

 

Nesta região destacam-se três unidades aqüíferas interligadas: o 

aqüífero Botucatu – nos arenitos das formações Pirambóia e Botucatu, o 

aqüífero Serra Geral – sobreposto ao anterior nos basaltos da Serra Geral e o 

aqüífero Bauru – mais superficial. Estas fontes de água são utilizadas para 

abastecimento de cidades e no meio rural. 

CORRÊA (1996) conclui em seu trabalho sobre água subterrânea nesta 

bacia que a recarga do aqüífero é feita via infiltração de águas de chuva – 

cerca de 325 mm/ano, mas a recarga profunda do aqüífero Botucatu é feita 

apenas com uma pequena parcela, da ordem de 20 mm/ano; o restante sai do 

sistema na forma de escoamento básico dos rios.  

Apresenta-se a seguir uma síntese da descrição da ocorrência das 

formações geológicas contida no relatório do Comitê de bacia hidrográfica 

CBH-TJ (2000). 

Segundo esta fonte, os sedimentos arenosos da Formação Pirambóia 

afloram na região de Ribeirão Bonito em duas manchas principais, ao longo 
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das sub-bacias do Baixo e Médio Jacaré-Guaçu. Manchas menores são 

observadas a leste e sudeste, geralmente junto aos vales das drenagens, onde 

já foram erodidas as unidades superiores. Esta formação é composta por uma 

sucessão de camadas arenosas de coloração avermelhada a esbranquiçada 

com espessuras da ordem de 100 metros. 

Na bacia do rio Jacaré-Guaçu o processo erosivo expôs extensas áreas 

de arenito Botucatu, que é composto por arenitos avermelhados com 

estratificação cruzada tangencial de médio a grande porte, de granulação fina a 

média, com grãos bem selecionados e bem arredondados, em geral foscos e 

apresentando alta esfericidade. A espessura total das exposições, no Estado 

de São Paulo, pode chegar a 100 m. 

A formação Serra Geral está presente na Bacia do Jacaré-Guaçu, 

próximo de São Carlos, em trechos não contínuos. As rochas eruptivas desta 

formação constituem um conjunto de derrames de basaltos de espessura 

individual bastante variável, desde poucos metros a mais de 50 m e extensão 

também individual que pode ultrapassar a dez quilômetros. Neles intercalam-se 

arenitos com as mesmas características dos arenitos da Formação Botucatu, a 

maioria com estruturas típicas de dunas e outros indicando deposição sub-

aquosa. Os derrames são constituídos por rochas de coloração cinza escura a 

negra. Nos derrames mais espessos, a zona central é maciça, microcristalina e 

apresenta-se fraturada por juntas sub-verticais de contração.  

A formação Bauru é encontrada na margem direita do baixo Jacaré-

Guaçu. Pertence à formação Adamantina, que é constituída 

predominantemente por estratos de arenitos com espessura inferior a um 

metro, maciços ou estratificados, aos quais se intercalam, subordinadamente, 

lamitos arenosos de aspecto maciço. Os sedimentos desta formação 

apresentam espessura preservada e bastante regular de aproximadamente 

100 m, obtida em poços perfurados para água subterrânea. Na área da UGRHI 

estas espessuras são possivelmente menores, por tratar-se de área de borda 

da Bacia Bauru. 

Uma área próxima à região de São Carlos, a Serra do Cuscuzeiro, da 

formação Itaquerê, tem espessura de até 120 metros, de camadas alternadas 

de arenitos com cimento argiloso, folhelhos e conglomerados, situados tanto na 
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base quanto no interior da camada. Os arenitos são de granulação variada, 

podem ser argilosos e apresentar intensa silicificação.  

A cobertura da Serra de São Carlos, mais especificamente o divisor de 

água dos rios Jacaré-Guaçu e Mogi-Guaçu, é composta por uma formação 

mais recente. 

 
“Tratam-se de arenitos conglomeráticos provenientes das serras vizinhas, cuja 
deposição é sincrônica da escavação da Depressão Periférica, em regime de 
transporte curto e violento, sob um agente de grande competência e com regime 
intermitente que permitiu a deposição contemporânea de seixos e argilas” (CBH-
TJ, 2000).  

 
Junto aos rios existe a presença de depósitos aluvionares decorrentes 

da ação erosiva dos rios. Aparecem em escala perceptível junto aos rios 

Jacaré-Guaçu e Boa Esperança do Sul. 

 

Tabela 5.4 Distribuição percentual em área das formações geológicas  

FORMAÇÕES GEOLÓGICAS (% DA ÁREA DAS SUB-BACIAS) SUB-BACIA 
Qa TQi KTi Ka JKsg JKb TrJp 

LAGOS 
(%) 

 Baixo Jacaré-Guaçu 4,6 0,0 0,0 52,4 16,8 23,9 2,1 0,1 

 Médio Jacaré-Guaçu 3,2 8,4 0,0 18,2 27,6 33,0 9,6 0,1 

 Alto Jacaré – Guaçu 2,3 13,7 0,9 0,0 21,7 54,1 6,8 0,5 

Qa – Sedimentos Aluvionares; Tqi – Coberturas da Serra de Santana; Kti – F. Itaqueri; 
Ka – F. Adamantina; JKsg – F. Serra Geral; JKb – F. Botucatu; e TrJp – F. Pirambóia. 

Fonte: Adaptado de CBH-TJ (2000). 

5.2.2 Geomorfologia 

A UGRHI do Tietê-Jacaré está inserida na Província Geomorfológica do 

Planalto Ocidental Paulista e das Cuestas Basálticas, segundo a subdivisão 

geomorfológica do Estado de São Paulo apresentadas no relatório do comitê 

de bacias e que são descritas da seguinte forma (CBH-TJ, 2000): 

 

• Cuestas Basálticas – correspondem às bordas dos derramamentos 

basálticos. No contato com a Depressão Periférica forma escarpas de alta 

declividade, na outra vertente, apresenta uma queda suave com declive 

na direção do rio Paraná. 

• Planalto Ocidental – ao norte das Cuestas; é composto pela formação 

Bauru, apresenta relevo suave e caimento em direção ao rio Paraná. 
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O relevo, resultado dos processos erosivos ocorridos em diferentes 

escalas, pode ser classificado em: 

 

• Planícies fluviais: planícies de inundação; baixa declividade (2%); solo 

glei húmico e pouco húmico; lençol freático alto. 

• Colinas Amplas e médias: predomínio na bacia, ocorrem no baixo e 

alto Jacaré-Guaçu. “Geralmente a drenagem é de baixa densidade e 

apresenta padrão subdendrítico. Os vales são abertos com presença de 

planícies aluviais interiores restritas, podendo ocorrer eventualmente, 

lagoas perenes ou intermitentes” (CBH-TJ, 2000). As colinas têm área 

superior a 4 km2. 

• Morros Amplos: relevo característico da sub-bacia do médio Jacaré-

Guaçu, associado às formações Pirambóia, Botucatu, Serra Geral e 

Itaqueri. “Neste sistema de relevo os interflúvios apresentam área 

superior a 15 km2, com topos arredondados a achatados. As vertentes 

apresentam perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa densidade, 

padrão dendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas” 

(CBH-TJ, 2000). 

• Morros Arredondados: ocorrem localmente em algumas cabeceiras de 

tributários do rio Jacaré-Guaçu e estão associados aos sedimentos das 

formações Itaqueri e Botucatu. São constituídos de topos arredondados 

e localmente achatados, vertentes com perfis convexos a retilíneos, 

localmente ravinados. Exposições locais de rocha, presença restrita de 

espigões curtos, drenagem de média densidade, padrão dendrítico a 

subdendrítico e vales fechados. 

• Mesas Basálticas: ocorrem em setores restritos do médio e baixo 

Jacaré-Guaçu, associados à Formação Pirambóia. As mesas basálticas 

são representadas por morros testemunhos isolados, topos aplainados a 

arredondados, vertentes com perfis retilíneos, muitas vezes com trechos 

escarpados e exposições de rocha. Drenagem de média densidade, 

padrão pinulado a subparalelo, vales fechados. 

• Encostas Sulcadas por Vales Subparalelos: ocorrem restritamente no 

município de São Carlos na região das nascentes do rio Jacaré-Guaçu. 
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Caracterizam-se por interflúvios lineares, de topos angulosos a 

arredondados e vertentes de perfis retilíneos. Drenagem de média 

densidade, padrão subparalelo a dendrítico, vales fechados. 

• Encostas não Escarpadas com Cânions Locais: ocorrem 

restritamente na sub-bacia do Alto Jacaré-Guaçu. São caracterizadas 

por vertentes com perfis retilíneos a convexos e trechos escarpados. 

Drenagem de média densidade, padrão pinulado, vales fechados, 

localmente, formando cânions, vales principais com fundos chatos. 

 

Tabela 5.5 Distribuição percentual em área dos sistemas de relevo por sub-bacia  

SISTEMAS DE RELEVO  (% DA ÁREA DAS SUB-BACIAS) SUB-BACIA 
111 212 213 221 241 311 511 512 521 

LAGO 
(%) 

Baixo Jacaré-Guaçu 2,8 52,6 31,6 9,5 0,0 0,4 0,0 0,0 3,0 0,1 
Médio Jacaré-Guaçu 2,1 43,4 6,8 34,0 2,7 1,8 0,0 0,0 9,1 0,1 
Alto Jacaré-Guaçu 1,7 67,8 14,7 3,5 4,1 0,0 0,9 5,6 1,0 0,5 
Sistemas de Relevo: 111- Planícies Fluviais; 212 - Colinas Amplas; 213- Colinas Médias; 

221- Morros Amplos; 241- Morros Arredondados;  311- Mesas Basálticas; 
511- Encostas Sulcadas por Vales Sub-paralelos; 

512- Encostas Não-Escarpadas com Canions Locais; e 521- Escarpas Festonadas. 
Fonte: CBH-TJ (2000). 

5.2.3 Carta Altimétrica e Declividade 

A base de dados utilizada no SPRING foi montada de acordo com a 

descrição apresentada no capítulo 4. A partir da base altimétrica foram 

gerados, usando as ferramentas internas do SPRING, o mapa hipsométrico e 

de declividades por pixel de 1 km2 de área, conforme figuras 5.5 e 5.6, 

respectivamente. A declividade média por pixel é um dado de entrada do 

modelo hidrológico.  

A bacia do rio Jacaré-Gaçu encontra-se entre as cotas 410 e 1020 m e a 

maior parte da bacia tem declividade inferior a 6%. No relatório do comitê de 

bacias esta informação foi apresentada em forma de tabela, conforme tabela 

5.6. 
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Tabela 5.6– Distribuição percentual em área das classes de declividade  

CLASSES DE DECLIVIDADE (% DA ÁREA DA SUB-BACIA) 
SUB-BACIA 

0-3% 3-6% 6-12% 12-20% >20% 
LAGOS 
(%) 

Baixo Jacaré-Guaçu 59,0 28,4 11,0 1,3 0,2 0,1 
Médio Jacaré-Guaçu 41,5 32,8 21,5 3,9 0,2 0,1 
Alto Jacaré-Guaçu 49,7 27,8 16,4 5,3 0,3 0,5 
Fonte: adaptado de CBH-TJ (2000). 

5.2.4 Solos 

O Relatório do comitê de bacias apresenta uma classificação do solo, 

dividida em 11 classes para toda a unidade de gerenciamento. Na bacia do 

Jacaré-Guaçu estão presentes nove delas apresentadas na tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 Distribuição percentual em área dos tipos de solo 

Ordem Tipo de solo Ocorrência % 
1 Areias Quartzosas Alto Jacaré -Guaçu 52.8 
2 Latossolo Vermelho Escuro/ 

Latossolo Roxo 
Baixo Jacaré-Gaçu 
Médio Jacaré-Gaçu 

11.6 
10.8 

3 Latossolo Vermelho Escuro álico/ 
Latossolo Vermelho Amarelo álico 

Baixo Jacaré-Gaçu 
Médio Jacaré-Gaçu 

39.7 
27.8 

4 Latossolo Roxo  Baixo Jacaré-Gaçu 
Médio Jacaré-Gaçu 
Alto Jacaré-Guaçu 

4.2 
4.5 
9.1 

5 Latossolo Vermelho Amarelo álico distrófico/ 
Latossolo Vermelho Escuro álico distrófico 

Baixo Jacaré-Gaçu 
Médio Jacaré-Gaçu 
Alto Jacaré-Guaçu 

11.0 
38.3 
23.1 

6 Planossolo Baixo Jacaré-Gaçu 
Médio Jacaré-Gaçu 

3.1 
2.0 

7 Podzólico Vermelho-Amarelo/ 
Latossolo Vermelho Escuro 

Baixo Jacaré-Gaçu 
Médio Jacaré-Gaçu 

3.5 
7.8 

8 Podzólico Vermelho Amarelo/ 
Podzólico Bruno acinzentado 

Baixo Jacaré-Gaçu 
Médio Jacaré-Gaçu 
Alto Jacaré-Guaçu 

23.3 
0.2 
13.8 

9 Litólicos/ Podzólicos Vermelho Amarelo 
 

Baixo Jacaré-Gaçu 
Médio Jacaré-Gaçu 
Alto Jacaré-Guaçu 

3.5 
8.5 
0.7 

Fonte: adaptado de CBH-TJ (2000) 
A ocorrência de um tipo de solo está intimamente ligada às formações 

geológicas presentes na região e ao relevo que condiciona a interação água-

solo. De modo geral, pode-se dizer que os latossolos ocorrem em um relevo 

mais suave, que privilegia a infiltração da água, enquanto os podzólicos 

ocorrem em vertentes, onde o escoamento, por ser mais rápido, é mais 

superficial. A distribuição dos tipos de solo está apresentada na figura 5.7. As 

principais características relacionadas aos tipos de solo são citadas a seguir: 
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• Areia Quartzosa – solo arenoso, muito drenado, profundo, com baixa 

capacidade de retenção de água. 

• Latossolo Roxo – solo argiloso, muito profundo e poroso. 

• Latossolo Vermelho Escuro e Amarelo – semelhante ao anterior, com 

composição mais arenosa. 

• Podzólico – solo menos profundo e moderadamente drenado. 

• Litólicos – solos rasos, profundidade inferior a 40 cm. 

• Planossolo – solos aluvionares. 

5.2.5 Vegetação – Uso do Solo 

O mapa de uso do solo utilizado neste trabalho foi obtido do relatório do 

Comitê de Bacia Hidrográfica CBH-TJ (2000), que foi feito a partir de fotos de 

satélite de 1997. Os tipos de uso estão descritos abaixo e sua distribuição 

percentual por sub-bacia está apresentada na tabela 5.8.  

 

• Cobertura vegetal nativa – corresponde à vegetação que sucede à 

derrubada seletiva das matas primárias. Encontram-se florestas naturais 

bastante alteradas ou em estado bastante avançado de regeneração. É 

composta por espécies espontâneas típicas do cerrado que invadem as 

áreas devastadas, apresentando desde porte arbustivo (médio/baixo) até 

arbóreo (alto/médio). Esta categoria engloba as matas de galeria que 

correspondem a pequenos maciços preservados ao longo de cursos de 

água.  

• Reflorestamento – são formações florestais artificiais, disciplinadas e 

homogêneas, geralmente organizadas em grandes maciços, quando 

para uso industrial (papel, celulose), ou em talhões menores e isolados, 

em propriedades agrícolas. As espécies usualmente empregadas são 

eucalipto e pinus. 

• Pastagens – esta classe engloba os pastos, campos antrópicos e solo 

exposto. Os pastos podem ser áreas onde foram plantadas espécies 

forrageiras, gramíneas ou pastos abandonados. Em suma, são áreas 
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cobertas por vegetação de porte baixo a rasteiro. Predominam no alto 

Jacaré-Guaçu. 

• Atividades agrícolas – podem ser relacionadas às culturas perenes, 

semi-perenes e temporárias. Dentre as culturas perenes, a mais 

freqüente é a citricultura. A cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene 

por apresentar um período de renovação dos talhões em torno de 4 

anos, enquanto as culturas temporárias são aquelas de ciclo vegetativo 

curto, anual, sendo de porte baixo a rasteiro. 

 

Tabela 5.8 Distribuição percentual em área por sub-bacia das classes de uso  

CLASSES DE USO (% DA ÁREA DAS SUB-BACIAS) 
SUB-BACIA Vegetação 

Natural 
Reflorestamento Pastagem Atividades 

Agrícolas 
Área 
Urbana 

 
Lagos 
(%) 

Baixo Jacaré-Guaçu 2,1 1,7 19,8 76,0 0,3 0,1 
Médio Jacaré-Guaçu 1,4 3,2 23,1 67,8 4,4 0,1 
Alto Jacaré-Guaçu 2,9 4,2 59,6 29,3 3,5 0,5 

Fonte: CBH-TJ (2000) 
 

A distribuições por classes de uso para a bacia total pode ser visualizada 

na figura 5.8. 

Usos do Solo

agua

cidade

veg. nativa

agricultura

pastagem

ref lorestamento

 

Figura 5.8 Distribuição de usos do solo.  
Fonte: Adaptado de CBH-TJ (2000). 

 

Com relação às áreas urbanas, as sub-bacias do Médio e Alto Jacaré-

Guaçu (4,4 e 3,5%, respectivamente) são as que apresentam as maiores 

percentagens de área urbanizadas, relacionadas aos principais centros 

urbanos: Araraquara e São Carlos. 
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TROPPMAIR (1998) indica a ocorrência de citrus, fruticultura e café 

como culturas perenes e cana de açúcar e produtos hortifrutigranjeiros como 

semi-perenes. O relatório do comitê de bacias aponta para a redução do cultivo 

de café e sua substituição pelo cultivo da cana de açúcar (CBH-TJ, 2000). 

O cultivo da cana-de-açúcar destaca-se como predominante em várias 

regiões, principalmente na porção norte, entre São Carlos e Nova Europa. Na 

região entre Araraquara e Ibitinga, com mais ênfase nos municípios de Gavião 

Peixoto e Nova Europa, a citricultura alcança posição de destaque. As culturas 

temporárias apresentam maior expressão nos municípios de Itaju e Ibitinga.  

O mapa final de usos do solo foi composto no SPRING usando-se 

informações do relatório do comitê de sub-bacias CBH-TJ (2000) e do trabalho 

de TROPPMAIR (1998), esta apresentado na figura 5.9. 

5.2.6 Clima 

O clima do Estado de São Paulo é influenciado pelas correntes de 

circulação atmosférica da América do Sul, que são as massas tropicais 

Atlântica e Continental e a Polar Atlântica, complementadas pela Equatorial 

Continental, proveniente da Amazônia Ocidental. As alterações na forma de 

interação destas frentes ao longo do ano, caracterizam o clima. Segundo CBH-

TJ (2000), anos mais chuvosos estão relacionados com a intensificação da 

atividade das massas polares, os anos mais secos resultam de uma maior 

atuação das massas intertropicais; os de pluviosidade média correspondem a 

um equilíbrio entre os dois sistemas.  

O Clima resultante na bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré, segundo a 

classificação de Köeppen tem predomínio do tipo Cwa e pequenas áreas de 

ocorrência do Cwb cujas características gerais são: 

 

• Cwa: quente e úmido, com inverno seco. Apresenta no mês mais seco 

totais e chuvas inferiores a 30 mm; temperaturas médias superiores a 

22°C no mês mais quente e menores que 18°C, no mês mais frio. 

• Cwb: temperado úmido com estação seca. Os totais de chuvas no mês 

mais seco são menores que 30 mm; a temperatura média no mês mais 

quente é inferior a 22°C e no mês mais frio é menor que 18°C. 
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A distribuição temporal das chuvas medidas nas estações comprova a 

ocorrência de invernos secos, algumas vezes com ausência de precipitação 

nos meses mais secos (julho/agosto). 

5.2.7 Informações Complementares 

O relatório do Comitê de Bacia CBH-TJ (2000) afirma que no estado de 

São Paulo o acelerado crescimento populacional, verificado a partir da década 

de 1970 e, conseqüentemente, a intensificação da urbanização, acarretou 

diversos problemas, principalmente para aquelas cidades maiores. Podem-se 

citar os problemas relativos à insuficiência de infra-estrutura urbana: 

saneamento, habitação, abastecimento, saúde, educação, entre outros, bem 

como aqueles relacionados ao meio físico: erosão, assoreamento, 

escorregamentos, poluição das águas, etc. Esses problemas muitas vezes são 

reflexos da ausência de políticas públicas que tenham como finalidade a 

ocupação ordenada do solo. 

Em seu trabalho de diagnóstico ambiental da bacia do Jacaré-Guaçu, 

TROPPMAIR (1998), ao analisar os sensos demográficos de 1970, 1980 e 

1991, constatou que a região está em processo de crescimento, com a possível 

intensificação do uso do solo em processos de urbanização (especialmente os 

municípios de São Carlos e Araraquara) e ampliação das áreas de ocupação 

das terras pelo setor agrícola. 

NOVELLI (1996) fez uma análise da disponibilidade hídrica e da 

demanda pelo uso da água, urbano, rural e industrial. Faz prognósticos para o 

ano de 2000 e 2010. O autor conclui que não existe conflito pelo uso de água 

nos horizontes estudados. 

O autor também diagnosticou um expressivo aumento populacional nos 

núcleos urbanos fortemente influenciado por fluxos migratórios. 

O abastecimento das cidades geralmente é feito usando tanto fontes 

superficiais como subterrâneas. A partir da década de 1970 houve um aumento 

na exploração dos mananciais subterrâneos em função da grande 

disponibilidade hídrica dos aqüíferos (Bauru e Botucatu), aliadas às facilidades 

no transporte e tratamento. 



 

 

133 

Nas principais cidades – Araraquara e São Carlos – a captação 

superficial representa 57% da captação total da rede pública, geralmente 

destinada ao abastecimento populacional. A demanda das indústrias é suprida 

por poços subterrâneos profundos. Na maior parte das cidades de menor porte 

o abastecimento urbano se dá preferencialmente por meio de poços. 

O consumo mais significativo de água ocorre nos seguintes usos: 

 

• Abastecimento urbano – 27.023.398 m3/ano, 1,22% da produção 

superficial. 

• Usinas – 46.715.285 m3/ano, com tendência de diminuição (mesmo 

adotando um crescimento no setor, em função da mecanização do corte 

da cana e de melhorias na lavagem da cana). 

• O consumo atual do setor agropecuário não apresenta dimensões 

comparáveis à produção superficial hídrica, utilizando-se desta cerca de 

0,19 %. 

• A maior parte da citricultura não utiliza irrigação. 

 


