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3E 

Arenitos das 
Formações 
Pirambóia e 
Botucatu, 
basaltos da 
Formação Serra 
Geral e blocos 
de arenitos 
silicificados/ferru
ginizados da 
Formação 
Itaqueri. 

De 640 a 800 m 
de altitude, que 
corresponde às 
zonas de “Sopé 
da Escarpa” e 
“Escarpa”. 

Declividades 
moderadamente 
acentuadas, 
oscilando entre 5 
e 15%. 

Zona com relevo 
dissecado, 
inúmeras cornijas 
e, de forma 
secundária, 
rupturas convexas. 
Os vales são em 
“V”, estreitos e 
bastante 
entalhados. 

Média densidade de 
drenagem (4,43 km de 
canais/km²), padrão 
variável entre paralelo 
e dendrítico, 
angularidade baixa e 
média, assimetria 
fraca e tropia 
unidirecional. 

Neossolos litólicos, 
cambissolos e 
afloramentos 
rochosos. Localmente, 
há possibilidade de 
ocorrência de solos 
mais profundos, como 
argissolos e nitossolos. 

Neossolos litólicos 
com A moderado ou 
chernozêmico, 
substrato arenitos 
das Formações 
Pirambóia, Botucatu 
e basaltos da Serra 
Geral, além da 
possibilidade de 
ocorrência de blocos 
da Formação 
Itaqueri. 

Vegetação de 
Mata em 
estágios 
diversos de 
regeneração e 
pastagens no 
sopé da escarpa. 

Inúmeras linhas 
de pisoteio nas 
zonas de 
pastagens, além 
de sulcos e 
ravinas.  
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3F 

Arenitos das 
Formações 
Pirambóia e 
Botucatu, 
basaltos da 
Formação Serra 
Geral e blocos 
de arenitos 
silicificados/ferru
ginizados da 
Formação 
Itaqueri. 

De 680 a 1040 
m, permeando 
as seguintes 
áreas: Sopé da 
Escarpa, Escarpa 
e Reverso da 
Cuesta. 

Declividades 
bastante 
acentuadas, 
predominando as 
superiores a 25%, 
localmente entre 
20 e 25%. 

Zona com relevo 
bastante 
dissecado, com 
esporões, 
paredões rochosos 
e grande número 
de cornijas. Os 
vales são em “V”, 
estreitos e 
bastante 
entalhados. As 
cabeceiras de 
drenagem são 
muito freqüentes.  

Média densidade de 
drenagem (4,11 km de 
canais/km²), padrão 
paralelo, angularidade 
baixa e média, 
assimetria fraca e 
tropia tridirecional. 

Neossolos litólicos, 
cambissolos e 
afloramentos 
rochosos. 

Neossolos litólicos 
com A moderado ou 
chernozêmico, 
substrato arenitos 
das Formações 
Pirambóia, Botucatu 
e basaltos da Serra 
Geral, além da 
possibilidade de 
ocorrência de blocos 
da Formação 
Itaqueri. 

Predomínio da 
Mata em 
estágios 
diversos de 
regeneração, 
com ocorrência 
pequena de 
pastagens no 
sopé da escarpa. 

 

Movimentos de 
massa na zona 
escarpada, 
linhas de 
pisoteio e 
terracetes nas 
pastagens. 
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4A 

Arenitos da 
Formação 
Pirambóia e 
localmente 
blocos de 
arenito da 
Formação 
Botucatu e 
blocos de 
basalto da 
Formação Serra 
Geral. 

De 540 a 680 m, 
dentro da zona 
de “Sopé da 
Escarpa”. 

Predomínio de 
valores inferiores a 
10% nos topos 
amplos das colinas 
e entre 15 e 25% 
próximo ao 
contato deste 
compartimento 
com a Escarpa. 

- Relevo pouco 
dissecado, cornijas 
coincidindo com o 
limite das rupturas 
de topo. A 
convexidade 
define os amplos 
topos das colinas. 

- Os vales são 
pouco entalhados 
e a forma 
predominantement
e é em berço. 

Baixa densidade de 
canais (1,60 km de 
canais/km²), mas com 
elevada concentração 
de nascentes a partir 
da cornija que limita o 
topo. 

Neossolos 
quartzarênicos com e 
sem bandas 
onduladas. 

Neossolos 
quartzarênicos 
amarelados com 
profundidades que 
podem superar os 
2m, permeáveis, 
grande uniformidade 
textural e contato 
lítico. Ocorrência 
freqüente de bandas 
onduladas formadas 
por material mais 
argiloso. 

Predomínio das 
áreas de 
pastagem e 
fragmentos 
isolados de 
silvicultura de 
eucaliptos. A 
Mata está 
restrita a 
porções isoladas 
adjacentes às 
cabeceiras e 
canais de 
drenagem. 

Intensa erosão 
laminar por toda 
a área, o que é 
evidenciado pela 
“areia solta” 
sobre a 
superfície do 
solo. A erosão 
linear é mais 
comum na 
forma de ravinas 
e, sobretudo, 
linhas de 
pisoteio de 
gado. As 
voçorocas são 
freqüentes. 

S
O
P
É
 D
A
 E
S
C
A
R
P
A
 

4B 

Arenitos da 
Formação 
Pirambóia e 
localmente 
blocos de 
arenito da 
Formação 
Botucatu e 
blocos de 
basalto da 
Formação Serra 
Geral. 

De 520 a 680 m 
na maior parte 
da área, porém, 
em trechos 
restritos o valor 
pode chegar a 
760 m. O 
compartimento 
morfológico 
principal é “Sopé 
da Escarpa”, 
sendo “Morros e 
Colinas” o 
compartimento 
secundário. 

Predomínio de 
valores inferiores a 
10% nos topos 
amplos das colinas 
e entre 15 e 25% 
próximo ao 
contato deste 
compartimento 
com a Escarpa. 

Relevo pouco 
dissecado, cornijas 
delimitando os 
topos, rupturas de 
declive convexas 
numerosas 
marcando os 
topos, que por sua 
vez são mais 
amplos que o da 
mancha 4A.  

Baixa densidade de 
canais (2,07 km de 
canais/km²), embora, 
se comparada à 
mancha 4A, há uma 
menor concentração 
de nascentes a partir 
da cornija que limita o 
topo. 

Neossolos 
quartzarênicos e 
latossolos arenosos. 

Neossolos 
quartzarênicos e 
latossolos (arenosos 
a areno-argilosos) 
avermelhados com 
profundidades que 
podem superar 2m, 
permeáveis, grande 
uniformidade 
textural, pouco 
coesos e com 
contato lítico.  

Predomínio das 
áreas de 
pastagem com 
pequenos 
fragmentos 
isolados de 
silvicultura de 
eucaliptos e 
cana-de-açúcar. 
A Mata está 
restrita a 
porções isoladas 
adjacentes às 
cabeceiras e 
canais de 
drenagem. 

Intensa erosão 
laminar por toda 
a área, o que é 
evidenciado pela 
“areia solta” 
sobre a 
superfície do 
solo. A erosão 
linear é mais 
comum na 
forma de sulcos, 
ravinas e, 
sobretudo, 
linhas de 
pisoteio de 
gado. As 
voçorocas são 
raras. 



90 

 

M
O
R
R
O
S
 E
 C
O
LI
N
A
S
 

5 

Arenitos da 
Formação 
Pirambóia e 
depósitos 
aluviais junto 
aos canais de 
drenagem. 

De 500 a 620 m, 
dentro das 
zonas “Morros e 
Colinas” e de 
forma restrita no 
“Sopé da 
Escarpa”. 

Declividades 
superiores a 15% 
nas vertentes, 
principalmente 
naquelas com 
cornijas, e inferior 
a 10 e 5% junto 
aos canais de 
drenagem 
principais. 

- Alta 
concentração de 
cornijas nas 
vertentes, 
limitando o topo 
das colinas de 
topos amplos, e 
nos anfiteatros. As 
formas convexas 
são numerosas e 
predominam nas 
vertentes mais 
suaves e nas 
colinas baixas. Os 
vales são 
predominantement
e em “V”, 
encaixados, com 
ocorrência dos 
vales em berço 
restrita às 
cabeceiras. 

- De média a alta 
densidade de 
drenagem (4,4 km de 
canais/km²) com 
grande número de 
canais de primeira 
ordem, padrão 
variável entre 
dendrítico e treliça. A 
angularidade é média 
e a tropia 
multidirecional. 

- Argissolos (topos e 
vertentes das colinas e 
morros), neossolos 
litólicos (vertentes 
ricas em cornijas), 
gleissolos (vertentes 
com hidromorfia e 
fundos de vale) e 
neossolos flúvicos 
(fundos de vale). 

- Argissolos argilosos 
e arenosos (de 
acordo com o 
material de origem), 
vermelho-amarelos, 
gradiente textural, 
contato lítico, 
estrutura em blocos 
(?) e indícios de 
hidromorfia no topo 
do “Bt” (?). A 
profundidade é 
variável de 80 cm 
(fase rasa) até mais 
de 2m. 

- Neossolos litólicos 
arenosos, com ou 
sem hidromorfia, A 
moderado. 

- Gleissolos arenosos 
e neossolos flúvicos 
na planície aluvial 
dos canais de 
drenagem principais. 
São muito arenosos 
e apresentam 
alternância com 
camadas de material 
orgânico.  

Pastagens e 
cana-de-açúcar 
em grande parte 
da área, Mata 
nas vertentes 
com declividades 
superiores a 
25% e 
vegetação ciliar 
ao longo dos 
canais de 
drenagem e 
anfiteatros. 

A erosão laminar 
é intensa por 
toda a área, da 
mesma forma 
que na zona 
anterior. As 
formas erosivas 
lineares de 
maior dimensão 
(ravinas e 
voçorocas) são 
mais numerosas 
próximo ao 
contato entre 
esta unidade e 
as 4A e 4B, não 
raramente 
avançando até a 
cornija principal, 
onde atingem a 
rocha. Os sulcos 
estão 
concentrados 
nas estradas e 
relacionam-se 
ao fluxo 
concentrado da 
enxurrada. As 
linhas de 
pisoteio e 
terracetes são 
bastante 
numerosos, mas 
restringem-se às 
áreas de 
pastagens.  

Ao longo dos 
canais de 
drenagem 
principais, a 
deposição de 
sedimentos é 
acentuada. 
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Siltitos e 
folhelhos da 
Formação 
Corumbataí, 
arenitos da 
Formação 
Pirambóia e 
depósitos 
aluviais 
recentes. 

De 480 a 560 m 
de altitude, com 
trechos restritos 
na zona de 
“planícies 
fluviais”, 
enquanto que a 
maior parte está 
no 
compartimento 
de “Morros e 
Colinas”. 

Predomínio de 
declividades 
inferiores a 5%. 
Nas cabeceiras, 
ocorrem 
declividades 
superiores a 15%. 

Ocorrência muito 
rara de cornijas, 
rupturas convexas 
pouco freqüentes, 
delimitando 
apenas o topo das 
colinas, vales 
amplos com 
extensos terraços, 
meandros 
abandonados e 
depósitos 
arenosos; 

Densidade variável 
entre média e alta 
(5,43 km de 
canais/km²), padrão 
dendrítico nas 
cabeceiras e 
meândrico nos médio 
e baixo cursos, tropia 
bidirecional e 
angularidade média. 

Argissolos e neossolos 
litólicos nas vertentes 
e colinas, gleissolos e 
neossolos flúvicos nos 
fundos de vale. 

- Os neossolos 
litólicos e argissolos 
têm textura variável 
entre arenosos e 
areno-siltosos, 
vermelho-amarelos, 
rasos (< de 1m de 
profundidade) e com 
contato lítico. 

- Gleissolos e 
neossolos flúvicos 
profundos (> 2m) 
arenosos, 
comumente 
compostos da 
alternância de 
camadas com maior 
ou menor 
concentração de 
material orgânico. 

Predominam 
pastagens e 
algumas áreas 
de cana-de-
açúcar nas 
vertentes, 
vegetação ciliar 
e higrófila ao 
longo das 
drenagens e 
Mata nas 
cabeceiras. 

A erosão laminar 
é abundante, 
enquanto que as 
formas erosivas 
lineares estão 
restritas às 
linhas de 
pisoteio e sulcos 
nas estradas. Ao 
longo dos canais 
de drenagem 
principais, a 
deposição de 
sedimentos é 
acentuada. 
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Arenitos da 
Formação 
Pirambóia e 
depósitos 
aluviais 
recentes. 

De 480 a 540 m 
de altitude, 
dentro da zona 
de Morros e 
colinas. 

Inferiores a 5% 
em toda a área. 

Extensas planícies 
aluviais do Araquá 
com terraços, 
meandros 
abandonados e 
depósitos 
arenosos. 

- Alta densidade de 
canais (8,76 km de 
canais/km²), canais de 
maior ordem, padrão 
meândrico, tropia 
bidirecional e 
angularidade média. 

Gleissolos e neossolos 
flúvicos. 

Gleissolos e 
neossolos flúvicos 
profundos (> 2m) 
arenosos, 
comumente com 
alternância de 
camadas com maior 
ou menor 
concentração de 
material orgânico. 

Predominam 
pastagens, 
vegetação ciliar 
e higrófila ao 
longo das 
drenagens. 

Deposição 
acelerada 
intensa de 
sedimentos 
arenosos. 
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Arenitos da 
Formação 
Pirambóia e 
couraças 
possivelmente 
relacionadas à 
Superfície 
Urucaia. 

De 560 a 660 m 
de altitude, 
dento da zona 
de “Morros e 
Colinas”. 

Baixas (<5%) no 
topo do morrote e 
moderadamente 
elevadas (>15%) 
nas vertentes.. 

Morrote isolado 
com alta 
concentração de 
cornijas e 
nascentes. 

Densidade de 
drenagem média (5,04 
km de canais/km²) 
com alta densidade de 
nascentes, padrão 
radial, vales em berço 
e angularidade baixa. 

Argissolos e neossolos 
litólicos. 

- Argissolos com até 
1m de profundidade 
(topo do morro), 
bruno a bruno 
vermelho-
amarelado, arenosos 
com acréscimo de 
argila a partir de 50 
cm, fragmentos de 
couraça < 2mm a 
partir dos 50 cm de 
profundidade e 
contato lítico a 1,10 
m. 

- Neossolos litólicos 
com horizonte A 
bruno médio, 
arenoso com 
fragmentos 
milimétricos de 
couraça e pouca 
matéria orgânica.  

Pastagens no 
topo e nas 
vertentes e Mata 
próxima aos 
canais e 
cabeceiras de 
drenagem. 

Laminar no topo 
do morro e em 
sulcos rasos 
(<30 cm de 
profundidade) 
nas vertentes, 
relacionadas ao 
pisoteio do 
gado, sistema 
viário e rocha 
próxima da 
superfície. 
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Arenitos da 
Formação 
Pirambóia e 
siltitos e 
folhelhos da 
Formação 
Corumbataí. 

De 480 a 580 m 
de altitude, 
dentro da zona 
de “Morros e 
Colinas”. 

Dominantemente 
baixas (<10%), 
com trechos 
restritos entre 10 
e 15%). 

Relevo com 
colinas baixas cuja 
convexidade dos 
topos e vertentes 
é marcada por 
inúmeras rupturas 
convexas; vales 
pouco entalhados 
e com forma em 
berço. 

Densidade de 
drenagem baixa (2,68 
km de canais/km²), 
predomínio de canais 
temporários de 
primeira ordem, 
inúmeras nascentes, 
padrão dendrítico, 
tropia unidirecional e 
angularidade baixa a 
média. 

Argissolos rasos e 
neossolos Litólicos. 

Argissolos bruno 
claro a vermelho-
amarelos, arenosos 
a silto-arenosos, 
profundidade 
raramente superior a 
1 m, contato lítico. 

Cana-de-açúcar 
e pastagens por 
quase toda área. 
Localmente, 
fragmentos de 
mata e 
eucaliptos. 

Erosão laminar 
intensa nas 
lavouras e 
sulcos rasos 
(<30 cm) nas 
pastagens e 
estradas de 
terra. 
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c) Unidades Morfopedológicas do Alto Araquá 

As unidades 1 e 2 expostas no mapa 4-2 compõem o compartimento do 

Reverso da Cuesta, que está entre 900 e 1060 m de altitude. O substrato é 

bastante variado, ocorrendo arenitos da Formação Botucatu, rochas básicas da 

Formação Serra Geral, arenitos ferruginizados (ferricretes) e silicificados (silcretes) 

da Formação Itaqueri. A cobertura pedológica acompanha as diferenciações da 

litologia: neossolos litólicos (foto 4-5) e quartzarênicos como produto da alteração 

dos arenitos e arenitos silicificados; latossolos vermelho amarelo (fotos 4-3 e 4-4) e 

vermelho escuro argilosos profundos (>2m de profundidade) (foto 4-6), 

plintossolos, cambissolos e neossolos litólicos, ambos desenvolvidos sobre rochas 

básicas e silcretes. Muitos desses materiais sobre a Serra de Itaqueri foram 

classificados como paleossolos silicificados por Ladeira (2001). O relevo da área é 

suave ondulado (colinoso) na porção sul da Serra de São Pedro, com declividades 

inferiores a 5%, enquanto que na região norte desta serra e sobre toda a Serra de 

Itaqueri o relevo é mais ondulado, isolando uma série de morrotes com declividades 

entre 5 e 10% e, localmente, 10 a 15%, onde são encontrados ferricretes 

(BUZATO, 2000). 

A densidade de drenagem é baixa (2,06 km de canais/km² na unidade 1 e 

2,59 km de canais/km² na unidade 2), mas há um grande número de cabeceiras 

neste setor. As raras cornijas limitam os anfiteatros, que por sua vez estão 

protegidos por vegetação de mata na maioria dos casos, sobretudo na Serra de 

Itaqueri (foto 4-9). A vegetação de mata pode ser encontrada também em 

pequenos fragmentos isolados nas duas serras, embora o predomínio seja de 

pastagens e eucalipto na serra de São Pedro e grandes manchas de cana-de-açúcar 
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e eucalipto na Itaqueri. Sobre as áreas de pastagens são encontrados 

freqüentemente inúmeras linhas de pisoteio do gado (foto 4-7) que em zonas com 

declives mais acentuados evoluíram para terracetes (foto 4-8). A erosão linear mais 

acentuada está restrita aos sulcos que se instalam nas estradas de terra sem 

sistema de escoamento pluvial. 

Esse quadro mostra que a zona da Borda do Reverso é uma área que está 

menos suscetível aos processos de erosão linear intensos, considerando que grande 

parte dos solos é raso, inviabilizando a incisão linear em grandes proporções. A 

erosão por escoamento difuso é intensa principalmente nos canaviais, onde é 

encontrado, além da areia solta na superfície do solo e acumulada nas posições 

mais baixas do relevo, uma camada endurecida, selante e pouco permeável, sobre 

o solo, provavelmente causada pelo splash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4-3: Exemplo de 
latossolo de textura arenosa a 
areno-argilosa desenvolvido 
sobre ferricretes da Formação 
Itaqueri. 

Localização: 201781 W; 
7.508.436 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. 
Janeiro de 2008. 
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Foto 4-4: Área em que foi 
feita a tradagem acima. Nota-
se a baixa declividade do 
terreno, o predomino da 
vegetação rasteira com alguns 
fragmentos arbóreos (ao 
fundo) e a ausência de sulcos 
na superfície do solo. 

Localização: 201781 W; 
7.508.436 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. 
Janeiro de 2008. 

Foto 4-6: Perfil de Latossolo Vermelho Escuro 
argiloso desenvolvido sobre a Formação Itaqueri. 
Localização: 210.099 W; 7.515.453 S.  
Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 2008. 
 

Foto 4-5: Neossolo Litólico 
desenvolvido sobre fácie 
conglomerática e materiais 
ferruginizados e silicificados da 
Formação Itaqueri. 

Localização: 200.888 W; 
7.516.561 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro 
de 2008. 
 

Foto 4-7: Trilhas de pisoteio do gado próximas a uma 
cabeceira de drenagem. 
Localização: 204.424 W 7.517.152 S.  
Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 2008. 
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Foto 4-8: Terracetes 
formados a partir do 
pisoteio do gado. 
Localização: 203.500 
W; 7.517.017 S.  
Fonte: Marcos R. 
Pinheiro. Novembro 
2008. 
 

Foto 4-9: Paisagem típica do Reverso da Cuesta: relevo suave com rupturas convexas de origem 
fluvial e vales em berço na zona de cabeceira. Destaque para a vegetação ciliar próxima à 
nascente e a pastagem com medidas conservacionistas (cordões de contorno). 

Localização: Serra de Itaqueri. São Pedro/SP. 

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 2008. 
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As unidades de 3A a 3F (mapa 4-2), situadas aproximadamente entre 620 e 

900m de altitude, representam a Escarpa e parte do Sopé das Serras de Itaqueri e 

São Pedro. Desenham um grande arco com cornijas formado por uma sucessão de 

anfiteatros onde estão alocadas as nascentes do Ribeirão Araquá. A densidade de 

drenagem tem valores que variam de 3,08 a até 8,59 km de canais/km², o padrão é 

dendrítico nos canais de 1º ordem e paralelo nos de ordem superior, a angularidade 

das confluências é variável, a tropia é unidirecional na Serra de São Pedro e 

Tridirecional na de Itaqueri. Soma-se a isso a coincidência entre a direção 

preferencial dos canais de drenagem (oeste-leste, norte sul e sudoeste-nordeste) e 

as dos esporões, interflúvios em crista (foto 4-10) e lineamentos estruturais, o que 

reforça a idéia de um elevado controle estrutural sobre o sistema fluvial. 

A variabilidade nas características da rede de drenagem é resultado também 

de uma diversidade grande nas formas e materiais, principalmente na zona 

escarpada. Nela predominam arenitos da Formação Botucatu e basaltos da 

Formação Serra Geral, enquanto que no sopé da escarpa podem ser encontrados 

além dos arenitos e basaltos in situ, blocos e fragmentos de rocha originários da 

desestabilização da escarpa e mobilizados por movimentos de massa. Em menor 

proporção, blocos de arenitos silicificados e silcretes provenientes dos morrotes 

sobre o Itaqueri aparecem associados ao material detrítico. O relevo extremamente 

dissecado da escarpa, com declividades superiores a 25%, inviabiliza a formação de 

solos espessos ou mais desenvolvidos (foto 4-11), desta forma, onde não há 

afloramentos rochosos, os neossolos litólicos dominam a paisagem. No sopé da 

escarpa a declividade é menor, o que propicia, ao menos pontualmente, a formação 

de solos mais espessos e desenvolvidos. 
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A Escarpa é o local onde a vegetação de Mata encontra-se mais preservada, 

possivelmente por ser uma área de acesso mais difícil e inviável para a 

agropecuária. Em contrapartida, no Sopé da Escarpa é muito comum a presença 

de cana-de-açúcar e pastagem. Embora a vegetação arbórea seja dominante na 

Escarpa, os movimentos de massa atuais e sub-atuais, denunciados pela inúmeras 

cicatrizes de escorregamentos, são muito freqüentes (fotos 4-12, 4-13 e 4-14), 

principalmente na Serra de São Pedro e na porção oeste da Serra de Itaqueri. No 

Sopé da escarpa, nos casos em que as pastagens substituíram a mata, ocorrem 

sulcos, ravinamentos e inúmeras linhas de pisoteio. A erosão por escoamento difuso 

é intensa nos pontos em que a cana-de-açúcar é predominante. 

Essas unidades funcionam de forma articulada: a 3A, a 3D e a 3F, que estão 

sobre a Escarpa, são os locais de declividades mais elevadas, solos mais rasos e 

vegetação mais preservada, porém são considerados também as zonas mais 

propensas à ocorrência de movimentos de massa. Por outro lado, as manchas 3B, 

3C e 3E, no Sopé, apresentam declividades menores, material heterométrico que 

muitas vezes é alóctone e vegetação de pastagem e cana. As 3 primeiras unidades 

correspondem às áreas que têm sua dinâmica bastante influenciada pela remoção 

de material através dos escorregamentos, ao passo que as outras 3 unidades 

constituem zonas de agradação, onde se deposita parte do material escorregado. 
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Foto 4-11: Neossolo Litólico 
desenvolvido sobre blocos de basalto 
depositados na base da escarpa da Serra 
de São Pedro. 

Localização: 201.788 W; 7.507.100 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 
2008. 

Foto 4-10: Interflúvio em Crista na Serra de Itaqueri. 

Localização: 203.123 W; 7.516.274 S. 

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Novembro de 2008. 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4-12: Cicatrizes de 
escorregamento em área de 
Mata na escarpa da Serra de 
São Pedro. 

Localização: Estrada vicinal 
de que liga Charqueada à SP 
Rodovia que liga a cidade de 
São Pedro a Itirapina.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. 
Julho de 2005. 

 

Foto 4-13: Escorregamento 
na Serra Pedro. Destaque 
para a predominância de 
blocos de rocha e a pequena 
quantidade de material fino e 
solo. 

Localização: Estrada vicinal 
de que liga Charqueada à SP 
Rodovia que liga a cidade de 
São Pedro a Itirapina.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. 
Julho de 2005. 

 

Foto 4-14: Entalhe e caminho do fluxo de 
lama e detritos, logo após episódio de 
escorregamento. 

Localização: Estrada vicinal de que liga 
Charqueada à SP Rodovia que liga a cidade 
de São Pedro a Itirapina.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Julho de 2005. 
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Os topos dos amplos interflúvios do Sopé das serras de São Pedro e Itaqueri 

compõem a unidade 4.  Embora a maior parte da unidade esteja entre 600 e 620 

m de altitude, os pontos mais baixo e culminante são, respectivamente, 580 e 

660m. A porção da unidade junto à Serra de São Pedro está identificada como 4A 

no mapa 4-2, ao passo que a região próxima da Serra de Itaqueri é assinalada 

como 4B. Elas têm em comum a baixa declividade (<10%) e os espessos neossolos 

quartzarênicos desenvolvidos sobre o arenito Pirambóia. Embora o topo de todas 

essas feições de relevo seja amplo, ao norte da bacia, no pé da Serra de Itaqueri 

(foto 4-18), os interflúvios têm topos ligeiramente mais estreitos que os da margem 

oposta da bacia, no sopé da Serra de São Pedro (foto 4-15). De maneira geral, os 

solos desenvolvidos nos topos mais estreitos voltados para o Itaqueri são neossolos 

quartzarênicos e latossolos mais avermelhados, enquanto que nos topos mais 

amplos para o lado da Serra de São Pedro encontram-se neossolos quartzarênicos, 

com e sem bandas onduladas, e latossolos mais amarelados (foto 4-16), ambos 

espessos e homogêneos. Também aparecem associados a esse nível topográfico 

nessa unidade fragmentos de couraças na forma de stone-lines aflorando nas 

rupturas, próximas às cornijas de arenito.  

Por conta da posição topográfica destas zonas e pelas características de seus 

materiais, a rede de drenagem apresenta densidades muito baixas: 1,60 (unidade 

4A) e 2,07 (unidade 4B) km de canais/km². As cabeceiras de drenagem são 

numerosas e sua posição coincide com a das inúmeras cornijas, eventualmente 

contínuas, que limitam os topos. Abaixo do nível das cornijas, em geral os solos são 

mais rasos. 
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Nessas amplas superfícies juntas à Serra de São Pedro são encontradas 

pastagens e eucalipto (foto 4-15), ao passo que junto à Serra de Itaqueri, além 

desses usos também são encontradas extensas áreas de cana-de-açúcar. As ravinas 

e voçorocas (foto 4-17) de maior porte estão concentradas nas áreas de pastagens 

sobre amplos interflúvios no sopé da Serra de São Pedro.  

Além da intensa erosão linear, a erosão por escoamento difuso é bastante 

acentuada. Isso fica bastante evidente quando se observa a grande quantidade de 

areia solta sobre as pastagens e canaviais (foto 4-19). A principal medida adotada 

na contenção desse tipo de erosão e na linear tem sido a substituição dos usos 

atuais por eucaliptos, o que nem sempre traz resultados satisfatórios, conforme foi 

notado nos trabalhos de campo (foto 4-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4-16: Neossolo Quartzarênico com 
bandas onduladas desenvolvido sobre 
arenito Pirambóia em colina de topo 
amplo. 

Localização: 202.776 W; 7.508.089 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 
2008. 

Foto 4-15: Colina alongada de topo convexo próxima 
à Serra de São Pedro. Destaque para a brusca 
mudança no declive a partir da cornija que limita o 
topo da colina e a diferença no uso da terra: 
Eucaliptos no topo da colina e Mata nas vertentes 
mais inclinadas e cabeceiras de drenagem. 

Localização: 201781 W; 7.508.436 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 2008. 
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Foto 4-17: Voçoroca 
desenvolvida sobre 
Neossolo Quartzarênico 
em área de colinas de 
topos amplos. 

Localização: Estrada 
de acesso à Fazenda 
Santa Cruz. Sub-bacia 
do ribeirão Querosene.  

Fonte: Marcos R. 
Pinheiro. Outubro de 
2008. 

 

Foto 4-18: Colinas de topos amplos 
no sopé da Serra de Itaqueri. A cana-
de-açúcar ocupa o topo até a cornija 
principal, onde a declividade se 
acentua, a mata é densa e ainda está 
preservada. 

Localização: 202.776 W; 7.508.089 
S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Outubro 
de 2008. 

 

Foto 4-19: Erosão laminar intensa 
em área de cultivo de cana sobre 
Neossolo Quartzarênico. 

Localização: 211.747 W; 
7.511.803 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Outubro 
de 2008. 
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As vertentes dos interflúvios amplos, as colinas baixas e os morros situados 

entre 500 e 580 m de altitude, além de parte das planícies fluviais do Araquá e seus 

afluentes principais, compõem o compartimento de Morros e Colinas. As 

vertentes dos amplos interflúvios e os morros e colinas baixas constituem a 

unidade 5 (mapa 4-2), enquanto que as colinas da porção sudeste compreendem 

a unidade 9. As planícies fluviais do Araquá e do Água Branca contemplam, 

respectivamente, as unidades 6 e 7. A unidade 8 abrange parte das nascentes 

do ribeirão da Água Branca. 

Predominam canais intermitentes e de primeira ordem, exceto nos canais 

principais do Araquá, Água Branca e córrego Boa Vista (unidades 6 e 7). Esses 

canais de menor porte estão em grande parte na unidade 5 e nascem nas amplas 

colinas com topos limitados por cornijas, nos morros e nas colinas médias de topos 

convexos. São canais retilíneos, quase perpendiculares ao canal principal e com 

ângulo de confluência próximo de 90º, semelhante a um padrão treliça. A 

densidade de drenagem varia entre 2,68 (unidade 9) a 8,76 km de canais/km² 

(unidade 7). Ao contrário das demais unidades, a 7 e a 6 têm canais que são de 

Foto 4-20: Sulcos escavados pelo 
runnof em áreas cobertas por 
eucalipto. 

Localização: 202.356 W; 
7.509.507 S. 

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Outubro 
de 2008. 
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ordem mais elevada, sinuosos e os vales antes em berço ou V pouco entalhados 

dão lugar a planícies fluviais amplas.    

Dentro dessas unidades, o arenito da Formação Pirambóia é o material 

dominante, podendo estar associado nas unidades 5 e 8 a ocorrência de couraças. 

A sudeste, nas unidades 6 e 9, afloram siltitos e folhelhos  da Formação 

Corumbataí. Essa diferença de material se reflete nas formas de relevo e na 

cobertura pedológica do local: onde estão presentes as couraças (unidade 8), um 

morro mais elevado (foto 4-28 e 4-29) apresenta vertentes com declividades mais 

acentuadas, >15%, com vales mais estreitos. Os solos dominantes são os argissolos 

bruno e bruno vermelho amarelado com até 1,10m de profundidade e neossolos 

litólicos sobre arenitos, com fragmentos de couraça no horizonte A. Nas regiões 

com ocorrência dos siltitos e folhelhos, os morros e colinas são mais baixas 

(amplitude altimétrica menor que 50 m) e as declividades predominantes são 

inferiores a 10%, ainda que valores de até 15% sejam comuns em posições mais 

restritas, como rupturas nas vertentes. Os solos são neossolos litólicos (foto 4-25) e 

argissolos rasos, com até 1 m de profundidade, bruno claro e vermelho amarelo, 

arenosos a silto-arenosos, com contato lítico.  

Nas áreas areníticas, que correspondem à grande parte da unidade 5, o 

relevo é colinoso, porém ocorre com freqüência, nas vertentes e topo dos 

interflúvios, declividades superiores a 15% de inclinação, onde dominam os 

neossolos litólicos, muitas vezes hidromórficos ou com hidromorfia na transição 

para a rocha. Nos demais pontos, dominam argissolos vermelho amarelo, rasos e 

com textura arenosa (exceto no Bt) (foto 4-21), mas com elevado gradiente 
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textural, o que em certos casos condiciona a presença de hidromorfia no topo do 

horizonte de iluviação.  

As extensas planícies fluviais dos ribeirões Araquá e seus afluentes principais 

apresentam níveis de terraço metros acima do plano aluvial, que possui inúmeros 

meandros abandonados em diferentes estágios de sedimentação, além de bancos 

de areia relacionados à dinâmica fluvial atual (foto 4-24). Sobre os terraços são 

encontrados gleissolos, neossolos quartzarênicos hidromórficos e neossolos flúvicos 

(foto 4-26 e 4-27), enquanto que sobre o material de sedimentação recente não há 

formação de solo. Essa mesma situação se estende à unidade 9, que compreende 

o compartimento das Planícies Fluviais dos córregos Água Branca e Boa Vista. 

Sobre os morros e colinas da unidade 5 predominam pastagens e canaviais, 

ficando a vegetação de Mata restrita às vertentes com declividades mais elevadas, a 

oeste, e ciliar nos anfiteatros e ao longo de parte dos canais de drenagem. Nas 

zonas de pastagem e cana, a erosão por escoamento superficial difuso é bastante 

intensa, o que é evidenciado por camada selante menos permeável que se forma na 

superfície do solo e pelo grande volume de material arenoso depositado nas 

margens dos canais de drenagem. A erosão linear ocorre com maior freqüência no 

contato entre as vertentes e os topos dos interflúvios da base da Serra de São 

Pedro, sobre os neossolos quartzarênicos profundos que eventualmente podem 

apresentar bandas onduladas. Nas outras regiões, as feições de erosão linear estão 

restritas aos sulcos em estradas vicinais (foto 4-22 e 4-29) e linhas de 

pisoteio/terracetes nas pastagens.  
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Foto 4-21: Argissolo sobre arenito 
Pirambóia. 

Localização: 208.357 W; 7.508.131 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 
2008. 

Foto 4-22: Sulco escavado pela enxurrada em 
estrada sem pavimentação num canavial. 

Localização: 211.822 W; 7.507.048 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 2008. 

 

Foto 4-23: Filetes em um 
barranco formados por 
escoamento superficial 
concentrado sobre siltitos e 
folhelhos alterados da 
Formação Corumbataí. 

Localização: 211.411 W; 
7.508.706 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. 
Outubro de 2008. 
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Argissolos em topo de colina Neossolos Litólicos e 
Flúvicos sobre terraço 
fluvial 

Bancos de 
areia no leito 
menor 

Foto 4-24: 
Exemplo da 
distribuição dos 
materiais em área 
da Unidade 6, junto 
ao ribeirão da Água 
Branca. 

Localização: 
209.646 W; 
7.505.150 S.  

Fonte: Marcos R. 
Pinheiro. Outubro 
de 2008. 

Foto 4-25: Neossolo litólico desenvolvido 
sobre folhelhos da Formação Corumbataí. 

Localização: 209.646 W; 7.505.150 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Outubro de 
2008. 
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Foto 4-26: Banco de areia em planície fluvial do 
ribeirão Araquá. 

Localização: 209.951 W; 7.507.850 S.  

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 2008. 

 Foto 4-27: Solo com alternância de 
camadas de material orgânico na 
planície fluvial do Araquá. 

Localização: 209.951 W; 7.507.850 S. 

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Janeiro de 
2008. 

Foto 4-28: Exemplo da distribuição dos materiais na unidade morfopedológica 8. 

Localização: 212.065 W; 7.510.246 S. 

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Outubro de 2008. 

Argissolo argilo-arenoso sobre couraça 
ferruginosa em área de topo de morro  

Cornijas com afloramento de rocha 

Argissolo sobre 
arenito Pirambóia 
em patamar na 
vertente 

Linhas de pisoteio 
sobre neossolo litólico 
no arenito Pirambóia 
em vertente com 
cornijas. 
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 O quadro exposto ao longo deste capítulo mostra que cada um dos grandes 

compartimentos geomorfológicos que compõem a área tem uma dinâmica própria, 

mas que ela só pode ser entendida quando considera a interação entre cada macro 

compartimento e as suas unidades morfopedológicas. O Reverso, que em grande 

parte já não apresenta mais a vegetação de mata, está bastante sujeito à erosão 

por escoamento difuso, em detrimento da erosão linear que é inviabilizada pela 

baixa profundidade da cobertura pedológica em quase toda parte. A Escarpa está 

coberta pela mata, entretanto a intensa atividade morfodinâmica não permite a 

formação de solos profundos, transportando o material pedogeneizado junto com 

blocos de rochas que são depositados no Sopé da Escarpa. Os amplos interflúvios 

de solos profundos e arenosos, cobertos por cana, pastagem e eucalipto, 

constituem zonas bastante frágeis, onde a erosão por escoamento difuso é intensa 

e se formaram inúmeras voçorocas e ravinas. Os morros e colinas também 

constituem zonas bastante suscetíveis a esses processos erosivos, considerando a 

fragilidade da cobertura pedológica e inadequação do uso da terra, basicamente 

Foto 4-29: Sulcos sobre neossolo 
litólico desenvolvido sobre arenito 
Pirambóia. 

Localização: 211.843 W; 7.510.272 
S. 

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Outubro 
de 2008. 
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composto por pastagem e cana. As planícies fluviais do Araquá e de seus 

afluentes principais refletem esse cenário através do assoreamento dos canais fruto 

do aporte excessivo de material às drenagens. 

Diante desse cenário, elencou-se a sub-bacia do córrego do Querosene, 

afluente da margem direita do Araquá, como a área onde foi aplicada a cartografia 

de detalhe (1:15.000). Justifica-se a escolha desta sub-bacia por ela contemplar 

praticamente todos os grandes compartimentos geomorfológicos que compõem o 

Alto Araquá, sendo, portanto, uma área representativa. Além disso, no Querosene 

há uma elevada freqüência de feições erosivas lineares possíveis de serem 

identificadas e mapeadas pelas fotografias aéreas. Isso propiciou não apenas uma 

compreensão da dinâmica natural na área como uma avaliação mais efetiva das 

técnicas de mapeamento e fotointerpretação utilizadas. 

 

4.1.2 – Cartografia de Detalhe Sub-Bacia do Córrego do Querosene 

A sub-bacia do córrego do Querosene está situada na porção noroeste da área 

de estudo, margem direita do Ribeirão do Araquá, mede cerca de 447,4 ha e se 

estende do limite entre o Reverso e a Escarpa até a zona de Morros e Colinas. Para 

sua análise, foi feita inicialmente uma compartimentação geomorfológica por meio 

dos produtos elaborados a partir das cartas de base (cartas hipsométrica e 

clinográfica). Em seguida, por meio das descrições dos mapas morfológico, solos, 

uso da terra e formas erosivas, foram abordados os elementos que constituem a 

estrutura superficial da paisagem e a gênese das formas. Por último, foi avaliada a 

evolução das formas erosivas e sua relação com as mudanças no uso da terra e 

outras variáveis, numa tentativa de compreender o funcionamento da paisagem e 
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os fatores que estão condicionando o estabelecimento e desenvolvimento das 

formas erosivas. 

A sub-bacia do Córrego do Querosene tem altimetria média aproximada de 

620 m, sendo que o ponto culminante é o topo da Escarpa (915 m) e o mais baixo 

a foz do Querosene (515 m), constituindo uma amplitude altimétrica de 410 m. Os 

perfis topográficos da área (perfil 4-1, com localização no mapa 4-2), juntamente 

com a carta clinográfica (carta 4-3), o mapa morfológico (mapa 4-3) e o perfil 

longitudinal do canal principal do Querosene (figuras 4-1 e 4-2), permitiram 

estabelecer 6 classes hipsométricas que correspondem aos principais 

compartimentos topomorfológicos da sub-bacia: 

 

● Planícies fluviais e Vales Amplos: 515 a 530 m; 

● Vales encaixados, Vertentes dos Morrotes e Colinas: 530 a 600 m; 

● Topos Convexos das Colinas Amplas: 600 a 665 m; 

Mapa 4-3: Localização da Sub-
Bacia do Córrego do Querosene. 



113 

 

● Sopé de Escarpa: 665 a 715 m; 

● Escarpa: 715 a 915 m; 

● Reverso: 915 a 925 m; 

As Planícies Fluviais e Vales amplos correspondem ao setor do Querosene 

onde o gradiente do rio é menor, os vales são mais abertos e as declividades são 

inferiores a 5%. O compartimento de Vales Encaixados, Vertentes dos 

Morrotes e Colinas se refere ao trecho da bacia onde predominam vales bem 

entalhados, estreitos e com aumento do gradiente em relação à porção jusante. As 

vertentes dos morrotes e colinas apresentam segmentos predominantemente 

côncavos e convexos com declives elevados, superiores a 25%. O setor dos Topos 

Convexos das Colinas Amplas compreende os topos suaves e extensos das 

amplas colinas, com dominância de declividades entre 5 e 15% e um aumento no 

gradiente do canal do Querosene, que apresenta descontinuidades que denotam a 

presença de soleiras (foto 4-41 da figura 4-3). O Sopé da Escarpa apresenta 

gradiente do canal elevado e com grande número de descontinuidades, a 

declividade é muito variável, entre 5 a >25%, e representa a transição entre as 

colinas e a zona escarpada. A Escarpa é a zona com encostas íngremes, elevado 

desnível altimétrico (300 m), declividades superiores a 25% e o mais alto gradiente 

do canal do Querosene. O Reverso corresponde a um pequeno trecho acima da 

Escarpa, onde o relevo é menos dissecado e as declividades estão entre 15 e 20%. 
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Perfil 4-1: Corte Topográfico mostrando as principais unidades morfopedológicas 

da Bacia do Querosene. 

As cartas hipsométrica (Carta 4-3) e clinográfica (Carta 4-4) do Querosene 

estão expostas a seguir: 

PERFIL TOPOGRÁFICO A-B 

Amplos Interflúvios 
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Médias 
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RQ + PVA 

RL1 

GX + AL 



D

D
D

D

D

D D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

608

619

624

542

582

584
599

592

621

602

603

569

622

636

632

648

623

642657

602

608

619 612
629

202000

202000

203000

203000

204000

204000

205000

205000

7
5

1
2

0
0

0

7
5

1
2

0
0

0

7
5

1
3

0
0

0

7
5

1
3

0
0

0

−

m0 150 300 450 600

Escala 1:15.000

Projeção Universal Transversa de Mercator
Datum Horizontal: SAD69

Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba/SC
Meridiano Central: 45º. Fuso Central: 23.

Equidistância da Curva de Nível: 5 m.

Ribeirão
Querosene

Estrada CHQ-248

R
ib

e
irã

o
A

raq
u
á

Título: Carta Hipsométrica da Bacia do Córrego do Querosene.

Fonte: IGC/SP. Folhas Planialtimétricas. Escala 1:10.000. 1979.

Escala 1:15.000

Elaboração: Marcos Roberto Pinheiro. 2009.

22º 28' 52" S 22º 28' 52" S

47
º 

51
' 4

2'
' W

47
º 

51
' 4

2'
' W

Serr

a 
   

d
e
  
  
S

ã
o

  
 P

e
d

ro

HIPSOMETRIA (m)

915

715

665

600

530

> 925

< 515

D Ponto Cotado

LEGENDA

Limite da Bacia

Rede de Drenagem

Curva de Nível

Sistema Viário

CARTA 4-3



D

D
D

D

D

D D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

608

619

624

542

582

584
599

592

621

602

603

569

622

636

632

648

623

642657

602

608

619 612
629

202000

202000

203000

203000

204000

204000

205000

205000

7
5

1
2

0
0

0

7
5

1
2

0
0

0

7
5

1
3

0
0

0

7
5

1
3

0
0

0

Projeção Universal Transversa de Mercator
Datum Horizontal: SAD69

Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba/SC
Meridiano Central: 45º. Fuso Central: 23.

Equidistância da Curva de Nível: 5 m.

Ribeirão
Querosene

Estrada CHQ-248

R
ib

e
irã

o
A

raq
u
á

Título: Carta Clinográfica da Bacia do Córrego do Querosene

Fonte: IGC/SP. Folhas Planialtimétricas. Escala 1:10.000. 1979.

Escala 1:15.000

Elaboração: Marcos Roberto Pinheiro. 2009.

22º 28' 52" S 22º 28' 52" S

47
º 

51
' 4

2'
' W

47
º 

51
' 4

2'
' W

Serr
a 

  
 d

e
  
  
S

ã
o
   

P
ed

ro

CARTA 4-4

D Ponto Cotado

LEGENDA

Limite da Área

Rede de Drenagem

Curva de Nível

Sistema Viário

Classes de Declividade

> 25%

20 - 25%

< 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 20%

> 14,28°

11,42 - 14,28°

< 2,85°

2,85 - 5,71°

5,71 - 8,57°

8,47 - 11,42°

−

m0 150 300 450 600

Escala 1:15.000



Figura 4-2: Bacia do Córrego do Querosene. Em destaque, o canal principal 

Figura 4-1: Perfil longitudinal do Córrego do Querosene 
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Os trabalhos de campo no Querosene apontaram para uma relação muito 

estreita entre a morfologia do relevo e os materiais. Sendo assim, optou-se por 

fazer uma análise do mapa morfológico (mapa 4-4) e criou-se um mapa destacando 

alguns aspectos dos solos (mapa 4-5), como textura, estrutura, espessura e 

transições. Tais atributos foram selecionados por servirem como referência para o 

entendimento da circulação e referência para o entendimento da circulação e 

retenção da água no solo, subsidiando assim a análise das feições erosivas. A 

legenda criada para este mapa de atributos morfológicos é a seguinte: 

● Classe 1: textura arenosa a areno-argilosa com cascalho e blocos, estrutura 

granular a blocos sub-angulares, rasos (<50cm), transição abrupta entre o solo e a 

rocha. 

● Classe 2: textura arenosa, estrutura grumosa (horizonte superficial) ou sem 

estrutura, rasos (<50cm), transição abrupta entre o solo e a rocha. 

● Classe 3: textura arenosa a argilo-arenosa, gradiente textural entre o E e o 

Bt, moderadamente profundos (1 m de profundidade), contato abrupto do solo com 

a rocha. 

● Classe 4: textura muito arenosa, sem gradiente textural, friável, sem 

estrutura e profundos (>3m). 

● Classe 5: textura arenosa, estrutura grumosa nos horizontes superficiais a 

sem estrutura, profundidade variável entre 20 cm (cabeceiras e terço superior e 

médio das vertentes) a 2,40 m (terço inferior das vertentes e ao longo do canal 

principal do Querosene), com contato lítico e níveis freqüentes de hidromorfia. 

● Classe 6: textura muito arenosa, sem estrutura e hidromórficos. 
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O mapa de tipos de solos (Mapa 4-6) também foi elaborado, porém foi 

utilizado apenas como material de apoio. Necessitaria, para a escala que está 

apresentado, de um levantamento sistemático para chegar a um mapa de séries de 

solos. 

De acordo com o mapa morfológico, a sub-bacia do Querosene apresenta um 

relevo bastante variável: um trecho da Cuesta arenítico basáltica e uma porção 

restrita do reverso; um nível de amplos interflúvios na base da escarpa; colinas de 

topos convexos, com altimetria muito semelhantes, limitados por rupturas bruscas; 

vertentes bastante inclinadas ricas em cornijas; planícies fluviais restritas com 

terraços. 

Na escarpa e no pequeno trecho do reverso presente no Querosene, destaca-

se o relevo extremamente dissecado com a ruptura principal da Cuesta, alta 

concentração de cornijas, cabeceiras de drenagem, vales em V e canais quase 

retilíneos. Essa morfologia coincide com a presença de afloramentos rochosos e 

solos rasos (Classe 1), com textura variável entre a arenosa e areno-argilosa, 

ambos com cascalhos e blocos, e contato lítico. 

Na base da escarpa, há elevada concentração de cornijas com distribuição 

irregular e rupturas convexas marcando as suaves ondulações dos topos. Os vales 

são em V, bem entalhados e os canais são quase retilíneos. Os solos são rasos e 

estão nas classes 2 e 3: textura arenosa a areno-argilosa, com cascalho, estrutura 

grumosa nos horizontes superficiais (eventualmente em blocos) e nos demais sem 

estrutura, profundidade em geral inferior a 50 cm e contato lítico. 

Os topos amplos e suaves das colinas são ricos em rupturas convexas que 

marcam seu limite superior. Em alguns topos, mas sobretudo no terço superior das 
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vertentes destacam-se a freqüência de cornijas. Nesses pontos, as drenagens são 

raras e as nascentes estão próximas das rupturas. A cobertura pedológica é 

bastante uniforme, espessa e friável. A textura é muito arenosa, aspecto maciço, 

sem estrutura, elevada profundidade e transição nítida para o material de alteração 

(Classe 4). No trecho leste, a mais rebaixada das colinas apresenta topo mais 

estreito com solos (Classe 3) de textura arenosa a argilo-arenosa, gradiente 

textural entre os horizontes E e Bt, até 1 metro de profundidade e contato lítico 

com o arenito. Eventualmente, os solos desta classe não ultrapassam 20 cm de 

profundidade (foto 4-40 da figura 4-3) 

As encostas são bastante inclinadas, apresentam elevada concentração de 

cornijas e ausência quase total de rupturas convexas. Os vales são em V, alto 

número de cabeceiras de drenagem, os canais têm padrão dendrítico e 

angularidade média. O material de alteração é muito variável de acordo com a 

posição no relevo: nos terços superior e médio das vertentes, onde há muitas 

cornijas, os solos são rasos (até 20 cm), sem estrutura ou com estrutura grumosa, 

com hidromorfia no contato lítico; no terço inferior das vertentes, os solos podem 

alcançar até 2,40m de profundidade, textura arenosa, homogêneos e maciços com 

traços de hidromorfia e contato lítico. Os solos deste trecho se enquadram na 

classe 5. 

As planícies fluviais só são percebidas no baixo Querosene e em um de seus 

afluentes da margem direita. Em geral, as planícies são tão pequenas que, embora 

tenham sido vistas em campo, não puderam ser registradas no mapa morfológico 

em função da escala adotada. As planícies mais expressivas estão no canal principal 

do Querosene, onde foram identificados depósitos de terraços e bancos de areia 
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(foto 4-10 da figura 4-3). Os materiais são arenosos, hidromórficos e sem estrutura, 

denotando processos pedogenéticos incipientes ou mesmo ausentes (classe 6). 

No alto e médio Querosene, a presença de materiais heterométricos dentro da 

calha fluvial sugere o registro de episódios torrenciais pluviais que geraram 

movimentos de massa e depósitos na forma de cones (foto 4-33 da figura 4-3). 

Esse depósito no sopé da escarpa associados às calhas fluviais ou mesmo 

recobrindo parte de uma encosta são conhecidos e bastante freqüentes nessa 

região. Aparecem registrados na  Carta Geomorfológica de São Pedro (COUTARD et 

al, 1978) e foram objeto de registro fotográfico (fotos 2-16, 4-12, 4-13 e 4-14) na 

Serra de São Pedro, próximo à bacia do Querosene, por ocasião de episódios 

pluviais excepcionais em Fevereiro de 2005.   
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A evolução do uso da terra da bacia do Querosene foi feita através de uma 

análise temporal de dois períodos distintos: 1962 (mapa 4- e 2009. Essa análise de 

momentos diferentes possibilitou identificar as mudanças ocorridas nos usos, 

subsidiando a correlação destes com a ocorrência de feições erosivas que não 

necessariamente estariam relacionadas à cobertura atual. 

A maior parte da bacia do Córrego do Querosene em 1962 era composta por 

usos ligados à pecuária. As porções central e sudeste da sub-bacia, margem direita 

do canal principal, são ocupados por pastos sujos, ao passo que os terrenos da 

margem esquerda tem predomínio absoluto de pastagens plantadas. Ao longo da 

maior parte dos canais de fluviais e, sobretudo, nas cabeceiras de drenagem, estão 

presentes a mata galeria e a vegetação ciliar e higrófila, estas duas principalmente 

no médio e baixo cursos. Na margem direita do Querosene e em pequenos canais e 

brejos de seus afluentes, há trechos com vegetação paludal. Na escarpa, a 

vegetação de mata é dominante e na sua base há uma antiga área desmatada que 

atualmente está ocupada por uma capoeira. No interflúvio situado ao sul da sub-

bacia e num pequeno trecho a noroeste predominam eucaliptos. 

Em 2009, constatou-se que muitas das pastagens mapeadas em 1962 foram 

abandonadas e se tornaram pastos sujos, o que provocou um aumento significativo 

das áreas ocupadas por este uso. As áreas de mata, mata galeria e vegetação ciliar 

e higrófila (foto 4-32 e figura 4-3) se ampliaram e houve um aumento também na 

densidade de indivíduos arbóreos das manchas, de acordo com as observações 

feitas nas fotografias aéreas. Ao contrário da vegetação paludal (foto 4-35 da figura 

4-3), que se manteve praticamente estável nesse período, e das culturas 

permanentes, que desapareceram, os eucaliptos têm se expandido rapidamente 
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sobre as antigas zonas de pastagens, pasto sujo, solo exposto e até nas capoeiras. 

Eles estão em estágios bastante diversos, porém chama a atenção o número de 

mudas que têm sido plantadas nos últimos meses, conforme foi constatado em 

campo, além da rebrota dos indivíduos adultos que foram cortados (fotos 4-31 e 4-

34 da figura 4-3). 

Em relação às práticas conservacionistas, observa-se que elas não eram 

adotadas em 1962. Em 2009, verificou-se que já havia cordões de contorno em 

algumas pastagens ao norte, sul e sudeste da sub-bacia. Na porção sudeste, havia 

também alguns cordões de contenção em pastos sujos, sendo que alguns deles já 

estavam rompidos.  

O sistema viário não teve mudanças muito bruscas de 1962 a 2009. Há um 

número maior de trilhas em 2009 e a estrada de acesso à fazenda Santa Cruz teve 

o seu traçado modificado por conta das ravinas e voçorocas (foto 4-30 da figura 4-

3). Na zona limítrofe da área, ao norte, foi criada uma estrada sem pavimentação 

ligando a zona urbana de Charqueada à rodovia que liga os municípios de São 

Pedro e Itirapina. 

Cabe ressaltar aqui que houve maior dificuldade para a identificação dos tipos 

de uso da terra e medidas conservacionistas por meio das fotografias aéreas 

pancromáticas em papel, escala 1:25.000, do ano de 1962. As imagens digitais 

coloridas, escala 1:30.000, ano de 2006, visualizadas na estação fotogramétrica, 

foram mais eficientes e facilitaram a fotointerpretação. Isso ocorreu porque embora 

a escala da foto mais antiga seja maior, as imagens recentes tem elevada resolução 

radiométrica que possibilita um aumento grande na visualização sem perda da 

qualidade visual. 
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Figura 4-3: Bacia do Córrego do Querosene: formas, processos, materiais e tipos de uso da terra 

Foto 4-33: Cone de dejeção, composto de 
blocos de arenito e basalto, cortado pelo canal 
principal do Ribeirão Querosene. (Out/2008) 

Foto 4-34: Área com plantio de eucaliptos. 
Em primeiro plano, tocos com sinais de rebrota 
do eucalipto. (Dez/2008) 

Foto 4-35: Vegetação paludal em drenagem e 
área de ocorrência de cornijas. (Dez/2008) 

Foto 4-36: Erosão por escoamento 
difuso em linha de pisoteio. 
(Dez/2008) 

Foto 4-37: Sulcos e depósitos 
arenosos em antiga estrada. 
(Jan/2009) 

Autor das Fotos: Marcos R. Pinheiro. 

Foto 4-30: Voçoroca em área de pastagem 
sobre Neossolo Quartzarênico. (Out/2008) 

Foto 4-31: Mudas de eucaliptos plantadas em 
área com sulcos e voçorocas desenvolvidos 
sobre neossolos quartzarênicos. (Nov/2008) 

Foto 4-32: Vegetação higrófila em vale de 
fundo plano. (Nov/2008) 

Foto 4-43: Depósito arenoso em um antigo 
represamento feito na saída de uma voçoroca. 
(Out/2008) 

Foto 4-42: Voçoroca em zona de pastagem 
coincidente com um antigo traçado de estrada. 
(Out/2008) 

Foto 4-39: Depósito arenoso em margem 
convexa do canal principal do Querosene. 
(Jan/2009) 

Foto 4-41: Soleira arenito no 
Ribeirão Querosene. (Dez/2008) 

Foto 4-38: Sulco instalado pela 
enxurrada em alteração do arenito. 
(Jan/2009) 

Foto 4-40: Neossolo Litólico sobre arenito 
Pirambóia. (Jan/2009) 

ROCHA 
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Quanto às feições erosivas lineares, elas também foram mapeadas em dois 

períodos distintos: 1962 (mapa 4-10) e 2009 (mapa 4-11). A partir desses produtos, 

elaborou-se também um mapa que mostrou as mudanças nas formas erosivas entre 

os dois momentos (mapa 4-12). 

As feições erosivas lineares aparecem nas fotografias aéreas como se fossem 

“fendas” nos solos, com dimensões que podem variar de poucos metros a 

quilômetros de comprimento. No Querosene, o aspecto dos sulcos (foto 4-37 da 

figura 4-3) visto a partir das fotos era de linhas alongadas com baixa profundidade 

e até algumas dezenas de metros de comprimento; as ravinas apresentavam formas 

alongadas, comprimento inferior a 100 m, profundidade eventualmente maior que 

10 m, perfil em V e largura irregular, sendo a porção do meio o trecho mais largo e 

a cabeceira e a saída os pontos mais estreitos da feição; as voçorocas 

apresentavam forma alongada, mas em certos casos com ramificações, 

comprimento variável entre dezenas a centenas de metros, largura e profundidade 

em certos casos superiores a 10 metros, perfil em U e indícios da presença de água 

no talvegue. As linhas de pisoteio do gado (foto 4-36 da figura 4-3) têm forma 

alongada, comprimento variado, profundidade e largura de poucos centímetros e, 

ao contrário das outras feições erosivas lineares, nem sempre estavam muito 

visíveis nas fotos. Os depósitos arenosos (foto 4-43 da figura 4-3) apareceram como 

manchas de material branco (nas fotos pancromáticas e coloridas) e rosa claro 

(apenas fotos coloridas) nas adjacências dos canais de drenagem. 

Em 1962 já havia uma série de formas erosivas lineares no Querosene. Dos 

cerca de 447,4 ha de área sub-bacia, 12,43 há (2,8%) estavam com linhas de 

pisoteio e 17,05 ha (3,8%) estavam com sulcos. As linhas de pisoteio estavam, 
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sobretudo, nos topos de interflúvio cobertos por pastagens, nas porções norte, 

nordeste e leste. Os sulcos concentram-se na porção oeste, no sopé da escarpa e 

no topo dos amplos interflúvios do setor montante da bacia.  

Além das linhas de pisoteio e sulcos, foram registradas 8 ravinas e 4 

voçorocas. Dessas 8 ravinas, 7 estavam em solo nu, enquanto que das 4 voçorocas, 

apenas 1 já se apresentava vegetada. As ravinas e voçorocas estão situadas nas 

porções norte e noroeste da área, próximos aos topos de morros e cabeceiras de 

drenagem. Destaca-se uma grande voçoroca que se estende do canal principal do 

Querosene até próximo do topo do interflúvio. O comprimento total aproximado 

dela em 1962 era de 1080m. 

Comparando essas formas mapeadas em 1962 (mapa 4-10) com as 

registradas em 2009 (mapa 4-11), percebe-se que houve um aumento discreto nas 

áreas afetadas por linhas de pisoteio. Elas estavam presentes em apenas 12,43 ha 

(2,8%), passando agora para 29,54 ha (6,6%). Quanto aos sulcos, atualmente 

estão presentes apenas em 10,54 ha (2,35%), contra 17,05 ha (3,81%) de 1962. 

Esses valores, comparados à área da bacia são praticamente irrelevantes, como 

pode ser visto na gráfico 4-1. 

O número de ravinas e voçorocas registradas em 2009 (mapa 4-11) também é 

mais elevado que em 1962 (mapa 4-10). Atualmente existem 15 ravinas na área, 

contra 8 do período mais antigo, enquanto que as voçorocas passaram de 2 para 8. 

Das 15 ravinas registradas, apenas 1 apresenta vegetação, ao passo que das 8 

atuais voçorocas, todas já foram colonizadas ao menos parcialmente pela 

vegetação. O gráfico 4-2 mostra o aumento no número de ravinas e voçorocas nos 

últimos 47 anos. 
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Gráfico 4-1: Área atingida por linhas de pisoteio e sulcos nos anos de 1962 e 2009. 

  

Gráfico 4-2: Número de ravinas e voçorocas dos anos de 1962 e 2009. 
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Com relação aos movimentos de massa, foram identificados apenas 3 em 1962 

(mapa 4-9), ambos localizados na área escarpada. Em 2009, esse número subiu 

para 13 ocorrências (mapa 4-10), sendo que 9 estão na escarpa, o que representa 

um aumento de 333%. Os 4 escorregamentos restantes estão situados nas 

vertentes com cornijas das colinas amplas. Quanto aos terracetes, em 1962 não 

havia sido identificado nenhum, ao passo que em 2009 foram mapeados 4 (mapa 4-

11), todos em áreas de pastagem com linhas de pisoteio bem marcadas. 

Os movimentos de massa foram identificados nas fotografias aéreas por meio 

de indícios deixados por eles na paisagem, como cicatrizes de escorregamento em 

vertentes íngremes ou escarpadas, clareiras na vegetação e/ou solo exposto em 

áreas declivosas. Os terracetes apareceram como manchas brancas (fotos 

pancromáticas) ou rosadas (imagens digitais coloridas) na superfície do solo e em 

geral estavam conectadas a uma série de linhas que provavelmente são trilhas de 

pisoteio do gado. Suas áreas principais de ocorrência foram cabeceiras de 

drenagem e vertentes de declividade elevada. Tal como foi destacado na análise do 

uso da terra, a identificação das feições erosivas lineares, movimentos de massa e 

terracetes também foi muito mais clara nas imagens digitais coloridas, ainda que a 

escala delas seja menor que a das fotos pancromáticas impressas.  
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